
 

 

 

Interview Mascha Kamphuis  

Mascha Kamphuis begeleidt de actieonderzoeken binnen het thema 

‘Demedicaliseren’. Ze werkt als jeugdarts/ onderzoeker bij Jeugd Gezondheidszorg 

Zuid Holland West (Zoetermeer).  

 

Wat betekent Lerend transformeren voor jou? 

 ‘Bij het woord lerend moet ik meteen denken aan actieonderzoek. Zelf heb ik 

hier nog geen ervaring mee, dus persoonlijk ben ik daarin lerende. 

Actieonderzoek is dynamisch, met een snelle actie- reactie cyclus en directe 

verbinding tussen onderzoek en reflectie. Dat maakt dat ik 

hiermee aan de slag wil. Transformeren associeer ik met de 

Jeugdwet. Ik geloof heel erg in de doelen die in deze wet 

gesteld zijn. Tegelijkertijd zie ik hoe de praktijk met deze 

transformatiedoelen worstelt. Echt transformeren staat voor mij voor een zoektocht én mooie 

uitdaging.’ 

 

Wat is jouw rol als deelwerkpakketbeleider in de actieonderzoeken? 

‘Begeleiden, adviseren, en vooral ook inspireren en motiveren. Ik ben als het ware een klankbord 

voor de actieonderzoekers. Ik heb bij dit project twee rollen. Ik ben deelwerkpakketbegeleider én 

zelf ook actieonderzoeker. Hierdoor ervaar ik zelf de worsteling bij het schrijven van het 

veranderplan en snap ik goed welke uitdagingen je als actieonderzoeker tegen kan komen. Deze 

ervaring neem ik mee in mijn rol als deelwerkpakketbegeleider. Tegelijkertijd kan het ook een 

valkuil zijn wanneer ik te weinig afstand neem van mijn eigen actieonderzoek in mijn rol als 

begeleider. Blijven reflecteren en bewust zijn van deze twee petten, dat helpt mij om hier het 

beste uit te halen.’ 

 

Welke uitdagingen zie je voor de deelnemende organisaties? 

 ‘Het meenemen van de (medewerkers van een) 

organisatie in het actieonderzoek. Intrinsieke 

motivatie om te veranderen is een belangrijke 

randvoorwaarde voor deelname. Ik merk dat de 

actieonderzoekers en organisaties hier mee 

worstelen. Want wat levert het actieonderzoek hen op en wat moet ik er allemaal voor doen? Ik 

zie het als mijn rol om te laten zien dat actieonderzoek juist een hele efficiënte manier is om 

doelen te bereiken. En om actieonderzoekers te begeleiden in het meenemen van de 

organisatie.’  

 

Welke tips wil je deelwerkpakketbeleiders meegeven? 

 ‘Denk na over jouw rol als begeleider, reflecteer hierop. Leg je dingen op aan de 

actieonderzoekers of werk je aan het vergroten van motivatie? En verder? Stel de juiste vragen 

om actieonderzoekers bewust te maken van een aantal zaken. Denk aan: de verandering die je 

wil bereiken, is dat de juiste oplossing voor het probleem? Wat is het echte probleem? Voor wie is 

het een probleem? En als laatste tip: houd in gedachte dat alle actieonderzoeken bijdragen aan 

een groter geheel, het project Lerend Transformeren. Aan welke uitkomsten van 

actieonderzoeken die je begeleidt hebben andere organisaties ook iets? En wanneer is het 

‘Echt transformeren? Een zoektocht en 

een mooie uitdaging!’ 

‘Ik zie het als mijn rol om te laten zien 

dat actieonderzoek een efficiënte 

manier is om doelen te bereiken.’ 



 

project wat ZonMw betreft een succes? Door je daar bewust van te zijn, kun je bijsturen waar 

nodig.’ 

 

Welke tips wil je de actieonderzoekers meegeven? 

‘Houd het klein. Denk aan kleine activiteiten en focus bijvoorbeeld op één of twee doelstellingen 

in het veranderplan. Houd als actieonderzoeker blijvend aandacht voor het meenemen van de 

organisatie, de motivatie voor de verandering. Deze randvoorwaarde is ontzettend belangrijk 

voor het slagen van het actieonderzoek en het bereiken van de gewenste verandering.’ 

 


