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Bijlage 2 Visiegroep 17 juni 2019 

Bouwsteen site-visit ZonMw 
Datum:  15 april 2019  

Tijd:   11:00 – 14:00  

Locatie:  LUMC Curium, Oegstgeest  

 

Aanwezigen: Robert Vermeiren, Symone Detmar, Petra de Jong, Laura Nooteboom, Chris Kuiper, 

Sanne van den Driesschen, Christine de Koning, Renske de Boer, Astrid Scholten, Suzan van der Pas 

(werkplaats Sociaal Domein), Bram Orobio de Castro (ZonMw), Janet van Bavel (ZonMw), Yvonne 

Benard (ZonMw) en Iris den Hartog (ZonMw).  

 

Op 15 april jl. bracht een delegatie van de commissie van ZonMw een bezoek aan SAMEN. Robert 

Vermeiren startte door een introductie van SAMEN te geven en deed dat aan de hand van 

voorbeelden van themagroepen en projecten zoals LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de 

keten. Daarbij vertelde Robert dat een van de vragen waar de visiegroep zich mee bezighoudt, luidt: 

Hoe kun je zorgen voor cyclische onderzoekstrajecten en tegelijk korte projecten uitvoeren waar de 

praktijk om vraagt/mee geholpen is?  

 

Laura Nooteboom, onderzoeker bij Curium-LUMC, vertelde hierna over SAMEN-project Gezin aan Zet 

vanuit haar rol als projectleider. Binnen dit project wordt praktijkgericht onderzoek gedaan bij Jeugd- 

en Gezinsteams in de vorm van observaties, interviews met managers, coaches en 

beleidsmedewerkers en vragenlijsten. Zo wordt in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat 

belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Inmiddels bevindt het project zich in 

een fase waarin de praktijk wat meer wordt losgelaten en er gericht wordt op de opbrengsten. De 

praktijk is nog wel met een implementatievraag gekomen, in het verlengde daarvan heeft de 

projectgroep de vraag: wat is de implementatie precies en wanneer is implementatie ‘klaar’? 

 

Hierna vertelde Chris Kuiper over het doen van actieonderzoek, de methode die binnen het project 

Gezin aan Zet gehanteerd wordt. Dat is best ingewikkeld, want hoe richt je het in, wie doet er mee, 

wie is eigenaar? De geleerde lessen zijn overdraagbaar maar het implementeren van producten is 

wel lastiger bij actieonderzoek. Vandaar dat hierbij de hulp van het NJi is ingeschakeld.  

 

Ook bij het project Samen-Werken, Samen-Leren wordt gebruik gemaakt van actieonderzoek. 

Doordat vele perspectieven zijn betrokken, is het lastig voor iedereen het belang in het vizier te 

houden. Dit probeert het project te doen door de doelstellingen elke bijeenkomst kort te herhalen. 

In de Leerhuisbijeenkomsten komen drie thema’s terug: 1) multi-problematiek, 2) 

kindermishandeling en 3) faciliteren leiderschap/werkplezier. Hier vindt ook de koppeling met 

SAMEN plaats. Binnen het project leren praktijkorganisaties en het onderwijs elkaar kennen. Dit 

vormt ook de aanleiding voor het verder nadenken over de mogelijkheden voor verbinding tussen 

onderwijs, onderzoek en praktijk.  

 

De uitdagingen waar we als SAMEN voor staan zijn: 

- Cliëntperspectief, Zorgbelang heeft ons niet de inbreng kunnen geven waarop we hadden 

gehoopt. Overleg met JSO, subsidie gekregen vanuit het transformatiefonds 

- Het vinden van nieuwe vormen van leren 

- Kansen in het aanhaken bij het transformatiefonds 
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- Gemeenten als vragende partij 

 

Artikel op de website van ZonMw: https://www.werkplaatsenjeugd.nl/nothing-about-us-without-us-

site-visit-aan-aw-samen/ 
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