
Bijlage ‘Algemene aanwijzingen’ 
 
In aansluiting op de oproep wijzen wij u er op dat zowel participatie als diversiteit essentiële criteria 
vormen voor deze subsidieronde. De commissie merkt op dat in veel voorstellen de intentie op deze 
punten wel wordt uitgesproken, maar dat de concretisering op beide thema’s nog ontbreekt.  
 
Doelgroep en diversiteit daarbinnen 
U dient de einddoelgroep (kinderen, jongeren en/of ouders) van de werkplaats en haar projecten 
duidelijk te omschrijven. Licht relevante verschillen naar geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, 
sociaaleconomische en/of andere relevante kenmerken toe. Onderbouw keuzes daarbinnen en toon 
aan hoe hier in de inhoudelijke projecten rekening mee wordt gehouden. Geef aan hoe de werkplaats 
bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van álle kinderen, jongeren en ouders. En hoe 
zij bijdraagt aan het bereiken van de groep kwetsbare gezinnen en jongeren die ondersteuning het 
hardst nodig hebben. Zie ook www.zonmw.nl/diversiteit  
 
Participatie 
Daarnaast moet duidelijk worden hoe de einddoelgroep betrokken is en hoe u hun vragen, knelpunten 
en kennis integreert in de werkwijze van de regionale kenniswerkplaats. Vraag dus vooraf aan een 
relevante groep ouders en jongeren wat zij belangrijk vinden en betrek ze bij het verkennen van het 
regionale, maatschappelijke vraagstuk en de opzet van de projecten. Hoewel het tijd kost, is de 
ervaring dat het vroegtijdig betrekken van de doelgroep veel kan opleveren.  
Verder valt op dat het niveau van participatie voornamelijk raadplegen en advies inwinnen betreft. 
Daadwerkelijk samenwerken en (mee)beslissen komen nog onvoldoende aan bod, terwijl dit niveau 
noodzakelijk is om echt te werken vanuit de behoeften en vragen van jongeren en ouders en te komen 
tot oplossingen die aansluiten bij de complexe dagelijkse realiteit van mensen. Bespreek in dialoog 
met de doelgroep welke vorm en niveau van participatie wenselijk zijn en hoe dit het beste 
gerealiseerd kan worden. Onderbouw de keuze voor methoden die u inzet om participatie te 
waarborgen. Besteed daarbij ook aandacht aan of de gekozen methode de diversiteit binnen de 
doelgroep voldoende recht doet. Geef tevens aandacht aan de mogelijke knelpunten in de werving, 
selectie en het betrokken houden van jongeren en ouders en hoe u daarop anticipeert. Houd in de 
begroting rekening met een (financiële) vergoeding voor jongeren en ouders.  
Zie ook www.zonmw.nl/participatie en www.zonmw.nl/jongerenparticipatie   
 
Lerende omgeving en verbetercyclus 
De regionale kenniswerkplaatsen jeugd dienen bij te dragen aan het versterken van een lerende 
omgeving en verbetercyclus in de regio. Besteed expliciet aandacht aan de wijze waarop u de lerende 
aanpak vormgeeft en hoe u voorziet in kwaliteitsborging en bredere overdraagbaarheid (bijvoorbeeld 
aan andere professionals en organisaties). Beschrijf hierbij de rol en betrokkenheid van alle partners 
in de vormgeving van de lerende aanpak. Licht toe welke methoden u gebruikt ter ondersteuning van 
het leer- en verbetertraject. U onderbouwt op welke wijze deze methoden bijdragen aan een lerende 
omgeving en voorzien in de professionalisering en vernieuwing van de jeugdsector.  
Het gedachtengoed ‘Samen Lerend Doen Wat Werkt’ van het NJi (2017) kan hierbij ondersteunend 
zijn.  
 
Investeer in de samenwerking  
Investeren in de samenwerking is cruciaal om met elkaar de gewenste veranderingen te realiseren. 
Zet de samenwerking binnen de werkplaats expliciet op de agenda bij overleggen en bijeenkomsten. 
Bied binnen de werkplaats voldoende ruimte om constructief te praten over verwachtingen, 
doelstellingen, knelpunten en mogelijkheden. Heb aandacht voor de verschillende belangen van alle 
partners én houd zicht op het gemeenschappelijke doel. Maak concreet wat deelname aan een 
werkplaats vraagt van alle partners en wat het hen oplevert. Benut de verschillen in perspectieven om 
samen te komen tot oplossingen voor de regionale maatschappelijke vraagstukken waarvoor de 
werkplaats is opgericht.  
  
Stuur- en projectgroep(en) 
Draag bij de samenstelling van de stuurgroep en de projectgroep(en) zorg voor een –evenwichtige- 
afvaardiging van partners uit praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen en van (ervaringsdeskundige) 
ouders en jongeren en/of laat zien hoe hun inbreng in de stuurgroep gewaarborgd wordt. 
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