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Opening  

Corine Dijkstra heet ons welkom in Gouda. Symone Detmar opent de vergadering welke extra bijeen 

is geroepen om door te praten over de invulling van de subsidie infrastructuur Regionale 

kenniswerkplaatsen jeugd 2020-2024 van ZonMw (zie Programma Regionale kenniswerkplaatsen 

jeugd en de oproep met de details en randvoorwaarden).    

 

Vereisten ZonMw Kenniswerkplaatsen Jeugd 

In het nieuwe programma spreekt ZonMw niet meer van Academische Werkplaatsen, maar van 

Kenniswerkplaatsen. Centraal staan leernetwerken, het implementeren van bestaande kennis en 

borging en structuur van de werkplaats. De thema’s daarbij zijn: 

• Rol gemeenten 

• Integraal samenwerken/het opzoeken van de breedte van het sociaal domein 

• Cliëntparticipatie 

• Vergroten impact leernetwerken en kennisproducten 

10 september is de deadline voor het aanleveren van een beknopte aanvraag, de deadline voor het 

definitieve, uitgewerkte samenwerkingsplan is in december 2019. 

 

Korte samenvatting opgehaalde bouwstenen 

Ter voorbereiding op de aanvraag heeft het coördinatieteam bouwstenen aangewezen die nodig zijn 

om aan de subsidievoorwaarden van ZonMw en aan de binnen SAMEN levende wensen voor 

doorontwikkelen te voldoen. Dit is opgehaald uit alle gelederen, bijna elke organisatie is daarvoor 
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gesproken. Wat daarbij opviel is dat men graag en met enthousiasme de werkplaats verder wilt 

ontwikkelen.  

1. Verdiepende missie 

Naar aanleiding van de wens vanuit de visiegroep is de missie van SAMEN verdiept. Het 

voorstel aan de visiegroep luidt: 

SAMEN is ons kennis- en innovatienetwerk die het werkveld wilt ondersteunen in het 

transformeren van de zorg voor jeugd. Wij richten ons daarbij op de issues die in de keten 

moeten worden opgelost, dus daar waar de zorg door verschillende partijen geleverd wordt. 

De wensen en ervaringen van gezinnen zijn het uitgangspunt voor het oplossen van deze 

issues. Wij zijn ervan overtuigd dat gedragen oplossingen alleen gevonden worden als beleid, 

praktijk, onderwijs en onderzoek (en gezinnen dus!) actieve bijdragen leveren aan de 

projecten. Ten slotte spreken wij de verwachting uit dat SAMEN afhankelijk van het issue dat 

wordt opgepakt, andere netwerken of uitvoeringspartijen nodig heeft. De ingang voor 

SAMEN blijft evenwel altijd het kwetsbare kind in zijn gezin. 

 

Aanbevelingen 

1. Begin de missie met het kind en diens gezin/netwerk aangezien SAMEN dat als 

ingang ziet.  

2. Neem het normaliseren van op in de missie. Het gaat hierbij om wat gezinnen 

normaal vinden en de professionals acceptabel. 

 

2. Site-visit ZonMw 

Op 15 april jl. bracht ZonMw met een delegatie van de commissie met SAMEN in de 

portefeuille een bezoek aan SAMEN. Daarin maakten zij kenbaar dat ze SAMEN zien als een 

koploper.  

 

Aanbevelingen 

1. Het project Samen-Werken, Samen-Leren levert zeker leerlessen op voor de 

leernetwerken die we in de huidige aanvraag gaan opzetten. Tegelijkertijd is SWSL 

nog in de opzet fase, een fase die lang duurt bij leernetwerken.  

2. De werkvorm ‘projectgarage’ leverde ook veel leerlessen op voor het 

doorontwikkelen en implementeren van SAMEN innovaties. Dit kan wellicht weer 

opgenomen worden in de huidige aanvraag. 

 

3. Gemeenten 

In Holland-Rijnland en Haaglanden zijn gesprekken gevoerd met gemeenten over hun rol. 

Deze gesprekken worden nog gevoerd met Leiden en Gouda. De gemeenten die we hebben 

gesproken willen graag een meer actieve en inhoudelijke rol als regisseur van het stelsel 

jeugd en daarbij kennis inbrengen over eigen inwoners. Daarbij gaven gemeenten aan 

zoekende te zijn hoe kennis en innovatie in de gemeente te kunnen organiseren. 

 

Aanbeveling 

1. Als gemeente volg je de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis met belangstelling, 

maar wat is vervolgens je verdere rol daarin? Wat kunnen gemeenten doen om 

belemmeringen weg te nemen? Bijvoorbeeld bij de inkoop of door een dienst anders te 

benoemen. En hoe kunnen gemeenten bijdragen aan het versterken van de 

interprofessionele samenwerking? Zorg er samen voor dat dit helder is. 



2. Sluit aan bij gemeentelijke projecten voor bestaande vraagstukken (zoals benoemd in de 

transformatieplannen) en initiatieven in de regio. 

 

4. Inhoudelijke thema’s 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Verbindingsgroep donderdag 13 juni jl. is een 

workshop verzorgd door Arie Opstelten. Daarbij is gebrainstormd over inhoudelijke thema’s 

waarop we ons de komende vier jaar kunnen richten. Vanuit de innovatiefunctionarissen zijn 

de volgende thema’s aangedragen: 

• Focus op het toepassen van bestaande kennis; 

• Definieer vraagstukken vanuit de professional; 

• Gebruik de juiste taal. 

Gemeenten kwamen met de volgende inhoudelijke thema’s: 

• Systeemvraag; 

• Intergenerationele overdracht; 

• Consequenties van inclusieve samenleving voor jeugdhulp. 

 

Aanbevelingen 

Het valt op dat eenieder iets anders verstaat onder termen als systeem en preventie (primair, 

secundair en tertiair, ofwel van nog geen probleem tot een zwaar probleem). Daarin viel het 

Corine Dijkstra bovendien op dat preventie ook gezien kan worden als wat ouders en 

onderwijzers normaal vinden. Dit is onder meer sterk afhankelijk van de tijdsgeest.  

 

Het coördinatieteam heeft die verschillen in taal in elke bouwsteen ondervonden. De 

terminologieën die (verschillend) gebruikt worden door iedereen die vanuit welke invalshoek 

dan ook te maken heeft met deze ‘transformatietaal’. De intreerede van Rob Gilsing ging 

over ‘transformatietaal’, de lezing is als bijlage toegevoegd.  

1. Zorg ervoor dat we het hebben over dezelfde dingen. 

 

5. Samenwerken met gezinnen 

Tijdens de bijeenkomst met de innovatiefunctionarissen heeft JSO een workshop verzorgd 

om te kijken hoe we gezinnen, buiten projecten, een plek kunnen geven binnen SAMEN. Het 

advies van de innovatiefunctionarissen luidt: 

• Werk samen met gezinnen op alle lagen van SAMEN; 

• SAMEN breed: organiseer een innovatieraad voor;  

• Projecten en themagroepen: Betrek gezinnen sterker. 

 

Aanbevelingen 

1. Het gaat erom dat gezinnen mede de agenda bepalen zodat sprake is van gezamenlijke 

besluitvorming.  

2. Daarbij dienen we indachtig te houden dat de doelen van burgers en professionals ver uit 

elkaar kunnen liggen.  

3. Let op dat het betrekken van gezinnen geen doel op zich wordt, maar betekenisvol is 

voor alle betrokkenen.  

4. Een mogelijkheid is toe te werken naar professionele ervaringsdeskundigen die een vaste 

plek binnen SAMEN krijgen door in trainingen en vergoedingen te voorzien.  

5. De exacte invulling van het betrekken van gezinnen, zowel het hoe als op welk niveau, is 

een goed vraagstuk voor SAMEN.  

 



6. Impact vergroten 

Het leernetwerk SAMEN staat, daarbij in ogenschouw nemend dat we met het project 

Samen-Werken, Samen-Leren nog aan het begin staan. Ook de coördinatiestructuur werkt 

naar behoren. Voor het vergroten van de impact van SAMEN is het verder nodig met behulp 

van de innovatiefunctionarissen: 

• Een innovatiestructuur op te zetten; 

• Te investeren in het adopteren en implementeren van het kennisproduct; 

• Ruimte te creëren voor het doorontwikkelen van het kennisproduct; 

• Expertise te betrekken bij de implementatie. 

 

Aanbeveling 

1. Gezien het belang van deze bouwsteen, neem impact ook op in de missie. Betrek ook bij 

de implementatie partners (scholen, zorg, welzijn en gemeenten) van buiten SAMEN. 

 

Vraagstellingen 

De vraagstellingen voor de aanvraag: 

SAMEN 

Hoe kunnen we de impact van SAMEN vergroten opdat de werkvloer de kennis en innovatie 

gaan gebruiken? 

Project 

Welke kennis- en implementatieproducten helpen bij het beantwoorden van enkele integrale 

vraagstukken? 

Kennis 

Welke werkzame elementen zien we voor de implementatie van kennisproducten? 

 

Voor de aanvraag worden enkele integrale vraagstukken met de partners van SAMEN geformuleerd. 

Daar worden ook relevant partners vanuit het sociaal domein bij betrokken (figuur 1). Rondom het 

integrale vraagstuk wordt een leernetwerk gevormd van actieonderzoekers, cliënten, 

gemeenteambtenaren, praktijkprofessionals, partners vanuit het sociaal domein en SAMEN-partners 

(figuur 2). Deze leernetwerken draaien mee in de bestaande structuur van SAMEN (figuur 3). Na twee 

jaar vindt herijking van de vraagstukken plaats en worden eventueel nieuwe vraagstukken 

geformuleerd (figuur 4). Gedurende de gehele vier jaar worden kennis- en implementatieproducten 

ontwikkeld en werkzame elementen van implementatie geïdentificeerd. Deze leerlessen worden 

meegenomen in nieuwe aanvragen voor de doorlopend aanvullende projecten. 

 
Figuur 1: Integraal vraagstuk    Figuur 2: Leernetwerk 

 
 



 
Figuur 3: Leernetwerken bij SAMEN 

  
Figuur 4: Tijdslijn   

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorm invullen komende vier jaar 

Vraagstukken zijn interessant; aandacht voor implementatie van bestaande kennis in de 

leernetwerken is de goede weg. Ook het concreet betrekken van gezinnen in de leernetwerken is 

waardevol. Een en ander behoeft natuurlijk nog uitwerking.  

 

Aanbevelingen 

1. Zorg dat het vraagstuk leidend is en zoek daar de juiste partners bij;  

2. Bedenk hoe je de vraagstukken gaat aanwijzen; 

3. Sta ook stil bij de vorm van de kennisproducten, denk aan e-learning en blijf weg van talige 

producten; 

4. Transformeer van kennis- naar handelingsproduct; 

5. Kijk ook naar bestaande richtlijnen, die worden weinig gebruikt; 

6. Betrek partners uit het sociale domein bij het formuleren van vraagstukken, niet daarna; 

7. Blijf monitoren wat wel en niet werkt, werkzame elementen zitten niet alleen in 

implementatie, het is een continue verbetercyclus; 

8. Eventuele behoeften voor ander onderzoek of opdoen van nieuwe kennis kan opgepakt 

worden in het programma wat werkt voor de jeugd. Daar wordt een mooie basis voor belegd 

in de leernetwerken; 

9. Kijk naar goede voorbeelden van impactvol implementeren: GIZ (Gezamenlijk Inschatten 

Zorgbehoeften) is een voorbeeld waarbij de implementatie succesvol is verlopen.  

 

Vervolg 

Met alle input gaan de schrijfgroep en de meelezers aan de slag voor het indienen van de eerste 

beknopte aanvraag met als deadline 10 september.  

 

Schrijfgroep 

Naast Chris Kuiper, Laura Nooteboom en Noortje Pannebakker sluiten Rob Gilsing, Fleur Spijkers en 

Nita van Veluw aan bij de schrijfgroep.  

 

Meelezers 

Naast het coördinatieteam lezen Henk Visch en Frans de Kok actief mee met de aanvraag. Matty 

Crone draagt daarnaast nog een afgevaardigde vanuit LUMC-PHEG aan. 


