
 

 

Interview Eva Mulder 

Eva Mulder begeleidt de actieonderzoeken binnen het thema ‘Integrale 

Jeugdhulp’’. Ze werkt als programmaleider bij de Academische Werkplaats 

Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ).  

 

Wat betekent lerend transformeren voor jou? 

‘Het behalen van transformatiedoelen is niet iets wat je zomaar even 

doet van het een op ander moment. Transformeren doe je 

gaandeweg. Steeds kijk je goed naar wat je doet en reflecteer je 

hierop. Levert dat op wat je wilde? Draagt het bij aan het behalen van 

de transformatiedoelen?’ 

 

Wat spreekt jou aan in actieonderzoek?  

‘Het doen van actieonderzoek wordt steeds populairder. Het is voor veel organisaties nog wel 

heel nieuw. Maar het past goed bij wat er allemaal speelt in de organisaties die jeugdhulp bieden. 

Leren, ontwikkelen, transformeren. Wat mij heel erg aanspreekt is dat je eigenlijk tegelijkertijd 

aan het implementeren, ontwikkelen én onderzoeken bent. Het is een hele goede manier om de 

lessen die je leert gelijk in praktijk te brengen.’ 

 

Wat is jouw rol als deelwerkpakketbegeleider in de actieonderzoeken? 

‘Ik denk dat mijn rol als deelwerkpakketbegeleider ligt op twee vlakken: praktisch en inhoudelijk. 

Als deelwerkpakketbegeleider ‘Integrale jeugdhulp’ stem ik af met de verschillende 

actieonderzoekers. Ik houd in de gaten waar de actieonderzoekers tegenaan lopen bij het 

uitvoeren van de actieonderzoeken en zorg dat zij met elkaar kunnen uitwisselen hierover. Ook 

heb ik een meer inhoudelijke rol, deze verschilt wel per actieonderzoeker. De ene 

actieonderzoeker heeft meer inhoudelijke begeleiding nodig dan de ander. Bij actieonderzoekers 

die nog niet eerder actieonderzoek hebben gedaan, denk ik vooral inhoudelijk mee. 

Actieonderzoekers met meer ervaring in het uitvoeren van actieonderzoeken gaan meer 

zelfstandig aan de slag.’ 

 

Wat wil je meegeven aan actieonderzoekers? 

‘Wat mij opvalt is dat veel mensen bij het woord ‘onderzoek’ denken aan traditioneel onderzoek, 

met een al vastgesteld en meetbaar eindresultaat. Actieonderzoek is anders, je kijkt meer naar 

wat je zelf doet en evalueert regelmatig en stelt bij. Het uitvoeren van actieonderzoek vraagt veel 

meer een open mind en flexibiliteit. Natuurlijk heb je bij actieonderzoek wel voor ogen wat je wilt 

bereiken, hoe en wat je gaat evalueren. Maar het staat niet allemaal vast, het kan gedurende het 

actieonderzoek bijgesteld worden. Met elkaar leer je al gaandeweg. Dit vraagt van 

actieonderzoekers een omslag in denken. Wat ik verder wil meegeven aan actieonderzoekers is 

om ook goed na te denken over hoe je (tussentijdse) resultaten teruggeeft aan medewerkers 

binnen de organisatie, maar ook aan ouders en jongeren. Dit vraagt extra aandacht. En hoe haal 

je feedback bij ouders en jongeren? Ik wil graag meegeven dat actief in gesprek met ouders en 

jongeren over hun ervaringen vaak veel meer oplevert dan alleen het afnemen van een 

tevredenheidsvragenlijst. Een gesprek geeft meer concrete informatie over wat ouders en 

jongeren nou echt vinden van wat je doet.’ 

 

 

 



 

Welke uitdagingen ze je voor deelnemende organisaties? 

‘In het transformatiedoel ‘Integrale jeugdhulp’ gaat het niet alleen over de eigen organisatie maar 

ook om het werken met andere organisaties. Om samen integrale jeugdhulp voor elkaar te 

krijgen voor gezinnen die dit nodig hebben. Het gaat hierbij om onderling vertrouwen en het 

verdelen van rollen. En dat maakt het juist ook ingewikkeld in het uitvoeren van actieonderzoek, 

aangezien je niet alleen je eigen organisatie nodig hebt. Je moet ook andere organisaties hierbij 

betrekken. Verder is de specialistische jeugdhulp een veranderlijk veld, er veranderen ook 

voortdurend zaken die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van de actieonderzoeken. Dat 

betekent veel bijstellen en aanpassen.’ 

 

Welke tips wil je aam de andere deelwerkpakketbegeleiders meegeven? 

‘Neem niet teveel over van de actieonderzoekers. Het risico bestaat dat er zodanig een beroep op 

je wordt gedaan waarbij je teveel verantwoordelijkheid over gaat nemen. De balans tussen 

voldoende begeleiden van de actieonderzoekers zonder over te nemen is belangrijk. Soms moet 

je als deelwerkpakketbegeleider ook zeker afstand durven nemen wanneer een organisatie meer 

zelfstandig aan de slag gaat. Verder merk ik dat het handig is als je flexibel bent in je rol als 

deelwerkpakketbegeleider, soms meer inhoudelijk en soms juist heel praktisch.’ 

 

 

 

 

 


