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Projectgegevens / Project information

Samenvatting / Summary
PROBLEEMSTELLING
De Academische Werkplaats SAMEN functioneert inmiddels goed als leer- en onderzoeksnetwerk met praktijkpartijen door de
hele keten van zorg (praktijk), gemeenten (beleid) en hogescholen/kennisinstituten (onderwijs en onderzoek) voor de regio's
Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. We beogen de transformatie van de zorg voor jeugd te versnellen door te
onderzoeken wat werkt en deze kennis terug te koppelen naar praktijk en beleid. Recent hebben de bestuurlijke
vertegenwoordigers van alle partners SAMEN geëvalueerd. Verbeterpunten zijn het vergroten van de impact van de
kennisproducten en leerstructuur op de werkvloer; krachtiger samenwerken met gemeenten en gezinnen; verbinding aangaan
met partners van het brede sociale domein. Leernetwerken (LNW) zijn een goed vehicle om deze verbeterpunten op te pakken
en SAMEN door te ontwikkelen. Een LNW van SAMEN bestaat uit een groep vertegenwoordigers uit verschillende domeinen
die reeds betrokken zijn bij de werkplaats, gepassioneerd op een thema vanuit de eigen deskundigheid.
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DOELEN
*Einddoel
In SAMEN VERDER beogen we de duurzame leerstructuur te bestendigen tussen huidige partners, uitbreiding van de
samenwerking met partners uit het Sociaal Domein en aan te sluiten bij regionale en landelijke initiatieven. We bereiken dit doel
door het oprichten van drie lNW’en, als facilitators voor de lerende omgeving. Binnen deze LNW’en staat de vraag centraal wat
de werkzame elementen zijn om de werkvloer nieuwe kennis en innovaties te laten gebruiken. Op deze wijze wil SAMEN breed
inzetbare kennis opleveren en daarmee de zorg voor jeugd in de regio Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland
duurzaam verbeteren.

*Startimpuls
Doel van de Startimpuls is het uitwerken van een gezamenlijk proces om te komen tot een gedragen hoofdaanvraag. We
beogen met de Impuls de huidige leerstructuur van SAMEN te versterken, de samenwerking uit te breiden en nieuwe kennis te
ontwikkelen over de implementatie van innovaties door het voeren van LNW’en gericht op regionaal levende vraagstukken in
de zorg voor jeugd.

Meer specifiek beogen we met de Startimpuls:
1.        Doorontwikkelen van een structuur waarbinnen partners in een duurzame samenwerking willen samenwerken.
2.        Verkenning/verdieping en concrete uitwerking van inhoudelijke invulling van de leernetwerken, met aandacht voor
participatie, diversiteit en verbinding met relevante initiatieven. we verbinden bestaande lnw’en in de lnw’en samen verder, die
zich focussen op drie thema’s:
•        integraal, domein-overstijgend werken;
•        versterken gewoon opvoeden en opgroeien en
•        passende hulp voor kwetsbare gezinnen.
3.        Invulling geven aan de overkoepelende leerstructuur SAMEN (coördinator en kernteam)
De startimpuls levert de volgende opbrengsten op:
•        Plan van Aanpak voor de samenwerking met de gezinnen en gemeenten, de WP Sociaal Domein en NJi;
•        Veranderagenda en projectplan voor de thema’s in de LNW’en,waarbij is aangesloten op relevante initiatieven;
•        Overeenkomst waarin de nieuwe samenwerkingsafspraken en de coördinatiestructuur worden beschreven.

PLAN VAN AANPAK STARTIMPULS
We hebben een schrijfgroep opgesteld om tot een gedragen invulling van de startimpuls, en later de hoofdaanvraag, te komen.
Het plan van aanpak bestaat uit drie fases:
FASE A: UITWERKEN VAN DE CONCEPT HOOFDAANVRAAG (OKTOBER TOT 29 OKTOBER)
In deze fase staan verkenning en verdieping van de samenwerking met gezinnen, gemeenten, Werkplaats Sociaal Domein,
relevante initiatieven zoals de transformatieplannen en landelijke instituut voor verspreiding NJi centraal. We verdiepen de
inhoudelijke thema’s van de LNW’en in een bijeenkomst voor centrale functionarissen van onze partners. We delen onze
plannen op de eerste werkconferentie.

FASE B: UITWERKEN VAN DE DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG (30 OKTOBER- 28 NOVEMBER)
In deze fase staat het vastleggen en concretiseren van onze plannen centraal. We komen tot concrete
samenwerkingsafspraken met gezinnen (clientenraden), gemeenten, WP Sociaal Domein en het NJi. We analyseren welke
ervaringsdeskundigheid nodig is bij de inhoudelijke invulling van de nieuwe LNW’en. We werken elk LNW uit tot een projectplan
tijdens een werkconferentie voor alle leden. We presenteren onze uitgewerkte aanvraag op de tweede werkconferentie.

FASE C: DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG (28 NOVEMBER- 16 DECEMBER)
We analyseren met welke aanvullende partners van het Sociaal Domein we willen samenwerken. De coördinatiestructuur wordt
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor SAMEN.

HAALBAARHEID
Alle partners van SAMEN hebben aangegeven de bestaande samenwerkingsrelatie te willen uitbouwen en de bestaande
leeromgeving en verbetercyclus te bestendigen. Er is ruime wetenschappelijke expertise en praktijkervaring aanwezig binnen
de werkplaats op het gebied van leren en implementeren. De verbeterpunten uit de eigen evaluatie van SAMEN overlappen
grotendeels met de Startimpuls. De Startimpuls helpt ons om deze plannen uit te voeren.

Trefwoorden / Keywords
leernetwerken, werkplaats jeugd, samenwerken met gezinnen

Samenwerking / Collaboration

Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice:
Ja / Yes
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Inhoud / Content

Probleemstelling / Problem definition
De Academische Werkplaats SAMEN, het kennis- en innovatienetwerk in de zorg voor jeugd voor de regio's Holland Rijnland,
Haaglanden en Midden-Holland, bestaat tien jaar en heeft een vaste plek in de regio verworven. SAMEN heeft als doel kennis
met betrekking tot de zorg voor jeugd te ontwikkelen met en voor de dagelijkse praktijk, deze te verspreiden en te benutten in
de praktijk en de opleiding van (aanstaande) professionals. De werkplaats functioneert goed als een leer- en
onderzoeksnetwerk met praktijkpartijen door de hele keten van zorg (praktijk), gemeenten (beleid) en Hogescholen
/kennisinstituten (onderwijs en onderzoek) (zie PLAN VAN AANPAK voor alle 24 partners). De activiteiten en projecten van
SAMEN beogen de transformatieopdrachten in de zorg voor jeugd te versnellen door te onderzoeken wat werkt en deze kennis
terug te koppelen naar praktijk en beleid. SAMEN heeft door de jaren heen verschillende wetenschappelijke publicaties,
promoties en praktijkgerichte kennisproducten opgeleverd. Dit kan gebundeld worden in diverse kennislijnen, zoals ‘shared
decision making’, ‘ondersteunen van professionals’ en ‘integraal werken’. Na de stuwende kracht van de kennisinstituten in de
beginjaren, zijn beleid, praktijk, Hogescholen en gezinnen steeds meer betrokken geraakt in de structuur en activiteiten van de
werkplaats. Dat de meerwaarde van deze samenwerking wordt gezien, blijkt uit het feit dat de afgelopen vier jaar partners
bereid waren financieel en in natura bij te dragen aan de werkplaats.
Recent hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van alle deelnemers (visiegroep) de lerende omgeving en verbetercyclus
van SAMEN geëvalueerd. Partners zijn positief over de huidige structuur en willen deze voortzetten om zo het gezond, veilig en
kansrijk opgroeien en opvoeden van jeugd te versterken. Partners noemen ook verbeterpunten. Belangrijkste verbeterpunt is
het vergroten van de impact van de kennisproducten en leerstructuur op de werkvloer. Dit beeld wordt bevestigd door
wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt lastig om nieuwe methodieken of kennis te implementeren in de praktijk en
daadwerkelijk een verbeterde manier van handelen te realiseren. Dat zien we ook terug in binnen de werkplaats uitgevoerd
implementatieonderzoek[1,2,3]. De evaluatie van de Jeugdwet constateert in lijn hiermee dat er diverse belemmeringen zijn die
ervoor zorgen dat vernieuwingen die de transformatie kunnen versnellen niet altijd worden omarmd, waardoor vertraging bij de
invoering van de wet is ontstaan[4].
Het invoeren van vernieuwingen is een complex proces waarbij meerdere actoren en determinanten van invloed zijn [5,6,7].
Niet alleen professionals spelen een rol bij het leveren van de gewenste zorg; de professional maakt deel uit van een
organisatie, die op haar beurt weer deel uitmaakt van een bredere sociaal-politieke context. Daarom is het belangrijk om ook
deze factoren in ogenschouw te nemen. De verbeterpunten vanuit de visiegroep moeten binnen dit complexe proces bekeken
worden. De visiegroep adviseert de deelname van gemeenten en gezinnen uit te breiden, en samen te werken met partners
van het brede sociale domein te verbeteren. Verder adviseert de visiegroep een betere inbedding van de werkplaats in
bestaande landelijke kennisstructuren en een sterkere onderlinge verbinding tussen projecten om zo een duidelijker identiteit
neer te zetten.
Leernetwerken (LNW) zijn een goed vehicle om het boven omschreven implementatievraagstuk op te pakken en SAMEN door
te ontwikkelen. Een LNW bestaat uit een groep vertegenwoordigers uit verschillende domeinen die reeds betrokken zijn bij de
werkplaats, gepassioneerd op een thema vanuit de eigen deskundigheid. Door gezamenlijk en kritisch de praktijk te
onderzoeken op een continue, reflectieve en op leren-georiënteerde wijze krijgen de projecten binnen SAMEN en de
implementatie hiervan een impuls[8,9,10]. SAMEN heeft al verschillende LNW’en lopen; zij staan centraal in onze visie op leren
[11]. Een voorbeeld zijn de drie LNW’en SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN, waarin we de verbinding tussen Hogescholen en
partners binnen de werkplaats verbeteren[12].
We zien LNW’en ook als middel om de overige door de visiegroep genoemde verbeterpunten op te pakken.Deze
verbeterpunten zijn immers gericht op het verbeteren van samenwerking, deze kennen hun praktijktoets in LNW’en. De
leerlessen worden voorts bestendigd in en verspreid via de coördinatiestructuur (coördinator en kernteam). Ten slotte kan het
leerpotentieel vergroot worden door een betere verbinding tussen de verschillende kennislijnen en LNW’en.

DEZE STARTIMPULS
Doel van de Startimpuls is in een gezamenlijk proces het uitwerken van een gedragen hoofdaanvraag. We beogen met de
Impuls de huidige leerstructuur van SAMEN te versterken, de samenwerking uit te breiden met partners en projecten en
nieuwe kennis te ontwikkelen over de implementatie van innovaties door het voeren van LNW’en gericht op regionaal levende
vraagstukken met betrekking tot jeugd.

Relevantie / Relevance
We willen in de Startimpuls de basis leggen voor een meer GELIJKWAARDIGE SAMENWERKING, komen tot een
systematische INVULLING VAN DE LEERNETWERKEN en daarbij af te stemmen met REGIONALE INITIATIEVEN EN
NETWERKEN.

GELIJKWAARDIGE SAMENWERKING
Momenteel is onze samenwerking formeel gevat in een samenwerkingsovereenkomst. De dagelijkse aansturing is belegd bij
het COORDINATIETEAM, bestaande uit afgevaardigden van TNO, Curium-LUMC, GGD Hollands Midden en Gemeente Den
Haag. Dit team legt verantwoording af aan de VISIGIEGROEP (bestuurlijke gremium). We verbindingen alle partners van en
activiteiten binnen SAMEN in de VERBINDINGSGROEP, waar INNOVATIEFUNCTIONARISSEN (implementatie-officieren, zie
IMPLEMENTATIE) samenkomen met de PROJECTLEIDERS van inhoudelijke projecten en TREKKERS van LNW’en. Het
draagvlak onder de 24 partners om de Startimpuls uit te werken is groot (zie BIJLAGE INTENTIEVERKLARINGEN).
We willen de bestaande samenwerking met gezinnen en gemeenten naar een krachtigere invulling geven. Met gezinnen wordt
weliswaar samengewerkt binnen projecten, maar binnen LNW’en en in overlegstructuren van SAMEN  vaak nog niet. Gezinnen
zijn zo niet betrokken bij de vraagarticulatie en agendering, en mist hun inbreng bij structurele verbetering en duurzame
verandering van de zorg voor jeugd [4,13,14,15].
Gemeenten kennen gezinnen het beste, het zijn hun inwoners. Gemeenten zijn zo een belangrijke informatiebron voor
kennisontwikkeling en innovatie. Daarnaast zijn zij eindverantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de zorg voor jeugd. SAMEN wil
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gemeenten in deze regisseursrol ondersteunen. Momenteel zijn de drie kerngemeenten Gouda, Leiden en Den Haag actieve
partners: zij nemen deel aan LNW’en, projecten en het coördinatieteam, betalen een verhoogde ledenfee en co-financieren
regelmatig projecten. De kerngemeenten hebben SAMEN ingezet voor het ontwikkelen en regionaal afstemmen van de
transformatieplannen. Deelname van de overige ruim dertig gemeenten binnen het werkgebied van SAMEN beperkt zich
momenteel tot implementatie-activiteiten. De Startimpuls biedt de ruimte om de actieve participatie van de overige gemeenten
te organiseren en stimuleren waarbij primair de bestaande regiosamenwerking zal worden benut.

INVULLING VAN LNW’en
Een LNW leent zich goed voor het ontrafelen van maatschappelijk relevante integrale vraagstukken. LNW’en richten zich op:
-        Analyseren, vertalen en vastleggen van leerervaringen;
-        Begeleiden van partners daar waar het het tackelen van de complexe uitdagingen betreft;
-        Exploreren van oplossingsrichtingen/mogelijke aanpak van vraagstukken;
-        Adviseren van projecten over werkvormen, processen en aanpak van vraagstukken;

We hebben voor de komende periode drie brede thema’s voor de inhoudelijke invulling van LNW’en benoemd waarbinnen we
activiteiten ontplooien en bestaande LNW’en kunnen verbinden:
1)        Integraal, domein-overstijgend werken;
2)        Versterken gewoon opvoeden en opgroeien en
3)        Passende hulp voor kwetsbare gezinnen.
Op dit moment zijn er vijf LNW’en actief: kindermishandeling, werkplezier, aansluiting 16-23, e-health en multiproblematiek.
Daarnaast lopen er onder leiding van Hogeschool Leiden drie LNW’en SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN. De gekozen
thema’s zijn actueel voor alle praktijkpartners en kennen hun onderbouwing in de evaluatie van de Jeugdwet [4].  De brede
opzet van de thema’s geven ons de ruimte om tot een systematische verkenning van de regionale vraagstukken te komen. Een
dergelijke brede aanpak draagt bij aan het draagvlak voor de LNW’en en geeft ruimte om af te stemmen met regionale
initiatieven en landelijke netwerken.

REGIONALE INITIATIEVEN EN NETWERKEN
Uit onze eigen evaluatie kwam de wens naar voren om de samenwerking met partners uit het bredere Sociaal Domein aan te
gaan om zo tot integrale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te komen. We willen daarbij profiteren van de
infrastructuur die de in onze regio actieve werkplaats (WP) Sociaal Domein al heeft. We willen samenwerken op inhoudelijke
overlap en onderzoeken hoe de samenwerking het best vormgegeven kan worden. Afgevaardigden van de WP zijn aanwezig
bij bijeenkomsten voor de invulling van de inhoudelijke thema’s (zie BIJLAGE INTENTIEVERKLARINGEN).
We zijn al verbonden met regionale kennis en implementatie-initiatieven zoals het Haagse kennisnetwerk Jeugd, het
kenniscentrum Samen Redzaam van de Hogeschool Leiden en de transformatieplannen. Landelijk is er verbinding met
verschillende collega-werkplaatsen (AW Risicojeugd, Inside Out, C4youth) en landelijke kennisinstituten (NJi en NCJ). Inhoud
is daarbij leidend. We bouwen deze samenwerking uit: De ambassadeur van het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd het NJi
zijn o.a. aanwezig bij een werkconferentie over de LNW’en. Verder is samenwerking met de WP SAMEN OP SCHOOL gestart,
met name voor de verbinding met passend onderwijs. We zijn voornemens een gezamenlijke VIMP in te dienen.

Kennisoverdracht, implementatie, bestendiging / Knowledge transfer, Implementation Consolidation
Het implementatievraagstuk hoe vernieuwingen hun weg vinden naar praktijkprofessionals staat centraal in de LNW’en SAMEN
VERDER. De sociale impact van een vernieuwing is het product van de effectiviteit van de vernieuwing en het (juiste) gebruik
daarvan. Juist in langdurige samenwerkingsverbanden als die van SAMEN kan het gebruik van vernieuwingen verbeterd
worden. Hiervoor hebben we begin dit jaar een nieuwe functie ontwikkeld, de innovatiefunctionaris. Dit zijn  afgevaardigden
vanuit de aangesloten praktijk- en beleidspartners en Hogescholen. Als ‘linking pin’ tussen de eigen organisatie en SAMEN
helpen de functionarissen om kennisproducten te implementeren en kennishiaten en innovatiebehoeften op te halen. De
functionaris is voor 0,05 fte vrijgemaakt voor deze taken.
We hebben met de Verbindingsgroep in kaart gebracht wat de implementatie van deze kennisproducten belemmert. Basis
daarvoor zijn de MIDI en Hexagontool, instrumenten die belemmerende factoren voor implementatie inventariseren [5, 16].
Daarbij zijn drie issues benoemd, die overigens minder aan de orde zijn wanneer een organisatie een actieve rol heeft in een
project.
1.        De link tussen vraagstuk en kennisproduct is onduidelijk;
Innovatiefunctionarissen zien niet altijd welk maatschappelijk vraagstuk het kennisproduct oplost. Zij adviseren de
ontwikkelaars hieraan meer aandacht te besteden bij het overdragen van het kennisproduct.
2.        De fit tussen kennisproduct en de praktijkinstelling en professionals;
Functionarissen hebben in hun organisatie gezien dat kennisproducten vaak niet passen in de werkwijze en werkprocessen
van de organisatie. Ook zijn de kennisproducten vaak te talig en out-datet; er wordt bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van
moderne media.
3.        Ontwikkelaars laten te weinig zien wat het product kan opleveren;
Verspreidingsactiviteiten beperken zich vaak tot een congres of een handleiding/factsheet gericht op een brede doelgroep.
Organisaties blijven dan met vragen zitten: Welke sociale impact kan het kennisproduct genereren voor onze doelgroep? Is het
een goed bruikbaar programma of moeten we nog aanpassingen doen? Als er aanpassingen nodig zijn, wie gaat deze
aanpassingen dan betalen?

We willen in de LNW’en SAMEN VERDER oplossingen vinden voor de bovengenoemde belemmeringen. Eerste stap is het in
coproductie uitwerken van de Startimpuls SAMEN VERDER, zodat het draagvlak voor deelname aan de LNW’en groot is.
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Doelstelling / Objective
EINDDOEL SAMEN VERDER
Doel van SAMEN VERDER is bestendigen van de duurzame en gelijkwaardige leerstructuur tussen huidige partners,
uitbreiding van de samenwerking met partners uit het Sociaal Domein en landelijke instituten voor verspreiding en
implementatie, en aansluiten bij regionale en landelijke initiatieven. We bereiken dit doel door het oprichten van drie
leernetwerken als katalysatoren en facilitators voor de lerende omgeving en verbetercyclus. Binnen deze LNW’en staat de
vraag centraal wat de werkzame elementen zijn om professionals nieuwe kennis en innovaties te laten gebruiken De leerlessen
worden bestendigd via de coördinatiestructuur (coördinator en kernteam) en vloeien zo terug naar alle activiteiten binnen
SAMEN. Op deze wijze wil SAMEN breed inzetbare en bruikbare kennis opleveren en daarmee de zorg voor jeugd in de regio
Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland duurzaam verbeteren.
DOELEN STARTIMPULS
4.        Doorontwikkelen van een structuur en inhoudelijk invulling waarbinnen partners in een duurzame, gelijkwaardige
SAMENWERKING willen samenwerken.
5.        Verkenning/verdieping en concrete uitwerking van INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE LEERNETWERKEN. Hierbij is
er specifiek aandacht voor participatie en diversiteit en verbinding met relevante initiatieven.
6.        Het invulling geven aan een OVERKOEPELENDE LEERSTRUCTUUR SAMEN VERDER en SAMEN (coördinator en
kernteam)

OPBRENGSTEN
De Startimpuls levert een plan van aanpak voor de bestendiging van SAMEN op, met intensivering van de rol van gezinnen en
gemeenten, alsmede nieuwe samenwerkingsafspraken met de WP Sociaal Domein  en landelijke instituten voor verspreiding
en implementatie. Daarnaast ontwikkelen we een veranderagenda en projectplan voor het eerst te veranderen thema in de
LNW’en die afgestemd zijn met regionale initiatieven en de transformatieplannen. Daarbij voeren we een analyse uit welke
ervaringsdeskundigheid de inhoudelijke thema’s van de LNW’en kunnen verrijken. Ten slotte worden de nieuwe
samenwerkingsafspraken gevat in een overeenkomst, waarin we ook de coördinatiestructuur beschrijven.

Plan van Aanpak / Strategy
In dit plan van aanpak beschrijven we op welke wijze de doelen van de Startimpuls SAMEN VERDER behaald zullen worden:
-        STRUCTUUR van SAMEN en Startimpuls SAMEN VERDER;
-        Plan van aanpak Startimpuls SAMEN VERDER;
-        Haalbaarheid Startimpuls SAMEN VERDER en
-        Begroting Startimpuls SAMEN VERDER.

STRUCTUUR
*Structuur van SAMEN
Op dit moment zijn 24 partners betrokken bij Samen uit de drie regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland:
vertegenwoordigers van gezinnen, praktijk, onderzoek, beleid, en Hogescholen. De volgende partijen hebben de intentie
uitgesproken om deel te nemen aan de startimpuls:
GEZINNEN: de inbreng van gezinnen en jongeren is expliciet geborgd bij het JSO, kennis en advies voor een krachtige
samenleving (zie onder EXPERTISE). Daarnaast zorgt JES Rijnland voor input vanuit de informele zorg rondom een gezin.
SAMEN  heeft een actieve relatie met de cliëntenraden van verschillende praktijkpartners waaronder Cardea, Curium-LUMC en
Horizon.
PRAKTIJK: aangesloten zijn verschillende praktijkpartners die het  brede veld van de zorg voor jeugd representeren. De
jeugdgezondheidszorg (GGD Hollands Midden en Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West), het Centrum Jeugd en gezin
Den Haag, welzijn (Xtra), opvoedhulp (Horizon, Jeugdformaat, Cardea, Enver, Teylingereind, Ipse deBruggen), GGZ
(Curium-LUMC, GGZ Rivierduinen, Youz) en het gedwongen kader (Jeugdbescherming-West, Veilig Thuis).
HOGESCHOLEN: lectoraten jeugd van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden
ONDERZOEK: Universiteit Leiden- faculteit sociale wetenschappen, LUMC- public health en huisartsengeneeskunde,
Curium-LUMC en TNO Child Health.
BELEID-GGD: GGD Hollands Midden en GGD Den Haag
BELEID-GEMEENTEN: Kerngemeenten Gouda, Leiden en Den Haag

*Structuur Startimpuls SAMEN VERDER
We hebben een SCHRIJFGROEP opgesteld om tot een gedragen invulling van de startimpuls, en later de hoofdaanvraag, te
komen. Het schrijfteam bestaat uit twee schillen. De actieve schil bestaat uit afgevaardigden van de lectoraten jeugd van de
Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden, gemeente Den Haag en Maatschappij Hollands Rijnland,
cliëntenvertegenwoordiger JSO, Curium-LUMC, GGD Hollands Midden en TNO. De tweede schil adviseurs bestaat uit
afgevaardigden van de jeugdgezondheidszorg Zuid Holland west, de GGD Hollands Midden en LUMC. De schrijfgroep bereidt
de aanvraag voor, de definitieve vaststelling ligt bij het coördinatieteam. Op verschillende bijeenkomsten wordt de input van
ALLE PARTNERS opgehaald.

PLAN VAN AANPAK
Het plan van aanpak beschrijft hoe de doelen van de Startimpuls SAMEN VERDER behaald worden. De drie doelen richten
zich op:
1.        UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
2.        INHOUDELIJKE INULLING LEERNETWERKEN
3.        OVERKOEPELENDE LEERSTRUCTUUR
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Het plan van aanpak bestaat uit drie fases, waarbij we de activiteiten per doelstelling van de Startimpuls uitwerken:
FASE A: UITWERKING VAN DE CONCEPT HOOFDAANVRAAG (8 oktober tot 29 oktober)
FASE B: UITWERKING VAN DE DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG (30 oktober- 28 november)
FASE C: DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG (28 november- 16 december)

FASE A UITWERKING VAN DE CONCEPT HOOFDAANVRAAG
Periode: 8 oktober tot 29 oktober
In deze fase staan verkenning en verdieping centraal. Resultaat is de eerste uitwerking van de hoofdaanvraag.
Hoofdactiviteiten, die onder de opsomming worden uitgewerkt, zijn:
1.        UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
-        Twee bijeenkomsten samenwerking gezinnen
-        Verschillende bijeenkomsten samenwerking gemeenten
2.        INHOUDELIJKE INVULLING LEERNETWERKEN
-        Bijeenkomst innovatiefunctionarissen
-        Afstemming Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd
3.        OVERKOEPELENDE LEERSTRUCTUUR
-        Bijeenkomst ‘overkoepelende leerstructuur’
-        Collegiale toetsing collega-werkplaatsen

AD. 1 UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
*Samenwerking met gezinnen
De onderzoeker Laura Nooteboom (Curium-LUMC) sluit aan bij twee bijeenkomsten van cliëntenraden van onze partners
(jeugdraad Curium- LUMC en ouderraad Horizon). Zij heeft ruime ervaring in het werken met gezinnen en wordt geadviseerd
door JSO. We bevragen gezinnen op twee thema’s:
1.        vraagarticulatie voor de LNW’en
De resultaten van deze gesprekken worden aangevuld met een verkenning van (grijze) literatuur, waaronder het binnen
SAMEN ontwikkelde rapport ‘Transformeren volgens ouders’ (3). We vatten de resultaten in het document ‘Veranderagenda
van gezinnen’.
2.        Inventarisatie behoeften van gezinnen in de samenwerking met SAMEN
De resultaten van deze inventarisatie aangevuld met de kennis en expertise van de onderzoeker en JSO worden verwerkt in
een plan van aanpak hoe de samenwerking met gezinnen in het hoofdonderzoek vorm gegeven wordt. Na vaststelling door het
coördinatieteam wordt dit plan opgenomen in de eerste uitwerking van de hoofdaanvraag.

*Verdieping samenwerking gemeenten
We gaan in gesprek met de bestaande regionale beleidsstructuren die de ruim dertig gemeenten binnen ons werkgebied
vertegenwoordigen. Hiervoor staan afspraken ingepland met samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, regio-overleg
Haaglanden en Gouda. Elke regio doorloopt een traject op maat, geleid door een coördinator van SAMEN. We werken toe naar
afspraken over de inhoudelijke samenwerking, de structuur waarlangs deze samenwerking loopt en de mogelijkheden voor
(co)financiering. We bespreken:
-        De visie op kennisontwikkeling en leren;
-        De wijze waarop regionaal samengewerkt wordt om deze visie te bereiken;
-        De inhoudelijke kennis en innovatie-agenda van de gemeente/ regionaal verband icm de invulling van de LNW’en;
-        Inventarisatie van verschillende initiatieven op het gebied van kennis, innovatie en leren en
-        De wijze waarop SAMEN een aanvulling is op de voorafgaande punten.

Ad. 2 INVULLING INHOUDELIJKE THEMA’S LEERNETWERKEN
*Leernetwerken
Voor een systematische verkenning van de maatschappelijk vraagstukken hebben we de volgende werkwijze voor ogen:
-        Wat is de ongewenste situatie?
-        Hoe groot is het probleem en voor wie is het een probleem?
-        Wat is bekend over de mogelijke oorzaken?
-        Welke (wetenschappelijke en ervarings) kennis en oplossingen zijn reeds voorhanden?
-        Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en oplossingen?
-        Op welk manier draagt dit project bij aan het oplossen van het vraagstuk?
-        Wie hebben we daarvoor nodig en wat is ieders rol?
Beantwoording van de eerste twee vragen levert een veranderagenda op per LNW. Dit doen we tijdens een bijeenkomst voor
innovatiefunctionarissen op 15 oktober. Deze functionarissen spreken namens de praktijkinstellingen, gemeenten en
Hogescholen aangesloten bij SAMEN. De veranderagenda brengt in beeld welke concrete vraagstukken spelen in de
organisaties, bij (aanstaande) professionals, bij de samenwerking bij gezinnen en jeugdigen en bij gemeenten.

* Afstemming ondersteuningsteam zorg voor Jeugd
We stemmen de invulling van onze LNW‘en af met de regionale en landelijke transformatieplannen via de regioambassadeur
Ondersteuningsteam zorg voor Jeugd. Daarnaast is de aansluiting ook onderwerp van de gesprekken met gemeenten. De
resultaten van deze afstemming op de thema’s van de LNW’en worden verwerkt in de voorbereiding op de bijeenkomst voor
innovatiefunctionarissen (zie onder Ad. 4).

Ad. 3 OVERKOEPELENDE LEERTRUCTUUR
*Overkoepelende leerstructuur
Het coördinatieteam organiseert een bijeenkomst voor experts op het gebied van leernetwerken en implementatie die actief zijn
binnen SAMEN. Experts zijn lector Chris Kuipers (Hogeschool Leiden, expertise leernetwerken), lector Rob Gilsing (Haagse

Subsidieaanvraag_digitaal / Grant Application_digitaal
Dossier nummer / Dossier number:

CONCEPT

Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: 10-09-2019 10:48 7



Hogeschool, expertise transformatie-vraagstukken) en Noortje Pannebakker (TNO, coördinator SAMEN en expertise
implementatie). Adviseurs zijn senior onderzoeker Paul Kocken (TNO, oud-coördinator SAMEN, expertise implementatie en
organisatie van de zorg voor jeugd) en lector Chris Wallner, (Hogeschool Leiden, expertise leernetwerken) (zie onder
EXPERTISE). Doelen van de bijeenkomst zijn:
-        Ontwikkelen van een framework voor het ophalen van de leerlessen implementeren van vernieuwingen
-        Advies uitbrengen over de inrichting van de organisatiestructuur voor het verder faciliteren van het leren binnen en tussen
LNW’en, kennislijnen, de verbindingsgroep, de visiegroep en het coördinatieteam.
*Collegiale toetsing werkplaatsen
Leden van de schrijfgroep en het coördinatieteam nemen deel aan de eerste werkconferenties voor collegiale toetsing
georganiseerd door ZonMw. We presenteren de eerste uitwerking van de hoofdaanvraag. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij
ons richten op het inventariseren van de best-practices voor het samenwerken met gezinnen. Ook bezien we waar inhoudelijke
overlap is tussen de LNW’en van andere werkplaatsen.

FASE B: UITWERKING VAN DE DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG
Periode: 30 oktober- 28 november:
In deze fase staat het vastleggen en concretiseren van onze plannen centraal. Resultaat is de definitieve hoofdaanvraag.
Hoofdactiviteiten, die onder de opsomming worden uitgewerkt, zijn:
1.        UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWEKRING
-        Bijeenkomst samenwerking gezinnen
-        Werkafspraken samenwerking gemeenten
2.        INHOUDELIJKE INVULLING LEERNETWERKEN
-        Analyse voor gepaste ervaringsdeskundigheid per veranderagenda
-        Werven gezinnen met gepaste ervaringsdeskundigheid
-        Werkconferentie
3.        OVERKOEPLENDE LEERSTRUCTUUR
-        Verdiepende bijeenkomst overkoepelende leerstructuur
-        Visiegroep
-        Collegiale toetsing werkplaatsen

Ad. 1 UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
*Samenwerking met gezinnen
We leggen het advies voor samenwerken met gezinnen met de werkplaats uit FASE 1 voor aan afgevaardigden van bestaande
cliëntenraden en gemeentelijke initiatieven waarmee we al een relatie hebben. Naast het aanscherpen van dit advies, kijken we
ook naar de haalbaarheid van de organisatorische invulling.

*Samenwerking met gemeenten
We vatten de werkafspraken met gemeenten op inhoud, structuur en (co)financiering met elke regio samen. We integreren
deze werkafspraken, zonder de regionale verschillen uit het oog te verliezen.

Ad. 2 INVULLING INHOUDELIJKE THEMA’S LEERNETWERKEN
*Ervaringsdeskundigheid
In FASE 1 is een veranderagenda vastgesteld per LNW. We analyseren welke ervaringsdeskundigheid nodig is bij de
uitwerking van deze agenda’s. We hebben daarvoor verschillende kennisbronnen ter beschikking: De praktijkervaring van
professionals, beleidsmedewerkers en ambtenaren, informatie uit de kwaliteitssystemen van praktijkorganisaties of regionale
systemen, kennis uit doelgroeponderzoek en het aanvragen van een analyse door het CBS door middel van de
voucherregeling van het ZonMW – programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. We maken een keuze voor een analysemethode
aan de hand van het vraagstuk. Duidelijk is dat er bijzondere aandacht zal uitgaan naar vaders, een onderwerp waarvoor
momenteel een LNW opgericht wordt [17]. We proberen gezinnen met relevante ervaring  te werven. Wij beperken ons daarbij
tot de huidige contacten met cliëntenraden en gemeentelijke initiatieven. De geworven jeugdigen en ouders zijn aanwezig bij
de werkconferentie. Zij werken mee aan de uitwerking van de LNW’en tijdens de werkconferentie.

*Leernetwerken
We werken de eerste vraagstukken uit de veranderagenda van elk LNW uit tot een projectplan tijdens de werkconferentie op 19
november. De werkconferentie is open voor alle geïnteresseerde leden van SAMEN. Afgevaardigden van de lectoraten Jeugd
van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden en Curium-LUMC begeleiden elk een LNW. Er wordt gewerkt aan een
projectplan, waarbij we uitgaan van bestaande kennis van de innovatiefunctionarissen (regionale best practices), NJi (landelijke
best practices) en de wetenschap. De resultaten van deze analyse vormen het startpunt bij het ontwikkelen van de
projectplannen.
We ondersteunen het ontwikkelen van de projectplannen met de Projectgaragekeuring (Diekstra, 2016). We hebben goede
ervaringen met deze methode waarin experts een soort APK-advies geven aan projecten, om zo projecten te versterken en
tegelijkertijd de expertise van project- en programmaleiders en medewerkers te vergroten. De projectplannen-in-ontwikkeling
worden tijdens de werkconferentie voorgelegd aan de keuringscommissie, waaronder leden met ervaringsdeskundigheid, NJI,
WP Sociaal Domein en de VNG ambassadeur van het ondersteuningsteam zorg voor jeugd, waarna de projectplannen verder
aangescherpt worden.

Ad. 3 OVERKOEPELENDE LEERTRUCTUUR
*Overkoepelende leerstructuur
We organiseren een tweede bijeenkomst voor experts op het gebied van leernetwerken en implementatie van vernieuwingen in
de zorg. Het framework voor het ophalen van implementatie-leerlessen en het organisatieadvies om de leerstructuur verder te
verstevigen ontwikkeld in FASE 1 worden aangescherpt.
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*Visiegroep
We delen het proces en de resultaten uit deze en afgelopen FASEN met de visiegroep. Hiermee wordt zicht verkregen op het
bestuurlijk draagvlak voor de invulling van de LNW’en SAMEN VERDER. Ten slotte bespreken we het framework voor ophalen
van implementatie-leerlessen en het advies over de organisatiestructuur.

*Collegiale toetsing werkplaatsen
Leden van de schrijfgroep en het coördinatieteam nemen deel aan de tweede werkconferentie voor collegiale toetsing. We
presenteren onze uitgewerkte hoofdaanvraag voorstel tijdens de tweede werkconferentie. Aandachtspunt is hoe andere
werkplaatsen leerlessen voor de implementatie van bestaande kennis vastleggen.

FASE C: DEFINITIEVE HOOFDAANVRAAG
Periode: 28 november- 16 december
In deze fase staat verbeteren en vastleggen centraal. Resultaat is de ingediende hoofdaanvraag.
Hoofdactiviteiten, die onder de opsomming worden uitgewerkt, zijn:
1.        UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
-        Analyse aanvullende samenwerkingspartners
2.        INHOUDELIJKE INVULLLING LEERNETWERKEN
-        Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst SAMEN VERDER
3.        OVERKOEPELENDE LEERSTRUCTUUR
-        Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst SAMEN

Ad. 1 UITBREIDING EN VERDIEPING SAMENWERKING
Op basis van de voorbereidingen leggen we in de hoofdaanvraag de samenstelling vast van de samenwerkende partners,
alsmede de samenwerkingsverbanden met landelijk en andere regionale kennisnetwerken. We bekijken met welke andere
partners binnen het Sociaal Domein we willen samenwerken. Ook bekijken we of een samenwerking met een andere
kenniswerkplaats Jeugd meerwaarde heeft en welke landelijke instituten naast het NJi aangesloten moeten worden bij Samen.
Het benaderen van deze partijen valt buiten de scope van de Startimpuls.

Ad. 2 INHOUDELIJKE INVULLING LEERNETWERKEN
We expliciteren de verwachtingen voor deelname voor elk LNW in een samenwerkingsovereenkomst ‘LNW Samen verder’.
Een partner kiest zelf of en in welk LNW wordt geparticipeerd.

Ad. 3 OVERKOEPELENDE LEERSTRUCTUUR
We leggen de doorontwikkelde coördinatiestructuur vast in een samenwerkingsovereenkomst voor SAMEN, evenals de
samenwerkingsafspraken met gezinnen en gemeenten.

HAALBAARHEID
Wij achten de haalbaarheid van deze Startimpuls groot. De partners van SAMEN hebben blijkens bijgevoegde
intentieverklaringen aangegeven de bestaande samenwerkingsrelatie te willen uitbouwen en de bestaande leeromgeving en
verbetercyclus te bestendigen (zie INTENTIEVERKLARINGEN). De positieve ervaringen met LNW’en, die al een centrale plek
hebben binnen SAMEN, vergroten het draagvlak voor deelname van diverse partners. Er is ruime wetenschappelijke expertise
en praktijkervaring aanwezig binnen de werkplaats op het gebied van leren, leernetwerken en implementeren. De
verbeterpunten uit de eigen evaluatie van SAMEN overlappen grotendeels met de in de Startimpuls benoemde
aandachtspunten. Los van deze Startimpuls werd er al gewerkt aan de uitwerking van de samenwerking met gemeenten,
gezinnen en landelijke instituten voor verspreiding en implementatie. Ook de verbinding met de transformatieplannen was al
gemaakt. De Startimpuls helpt ons om deze plannen uit te voeren. De verbinding met de WP Sociaal Domein is kansrijk. Onze
missies vertonen een grote overeenkomst en er wordt ook gewerkt met LNW’en. De coördinator van de WP Sociaal Domein
heeft ook de intentieverklaring ondertekend (zie BIJLAGE INTENTIEVERKLARINGEN).

BEGROTING
Uit het beschreven plan van aanpak volgen activiteiten. De personele kosten van 20.000 Euro  worden verdeeld over
verschillende leden van SAMEN, allen actief in de schrijfgroep. Overige activiteiten van het PLAN VAN AANPAK die niet
opgevoerd worden in de begroting van de Startimpuls, worden uitgevoerd door het coördinatieteam en vallen onder de
begroting van SAMEN. Hoofdaanvrager TNO vult de verplichte forfaitaire BTW (9,5%) aan uit eigen middelen.

JSO: 1.000 Euro
-        Advies clientenparticipatie
Curium: 2.500 Euro
-        Uitvoer activiteiten clientenparticipatie
-        Leidende rol werkconferentie (door beoogd trekker LNW)
Haagse Hogeschool: 3.500 Euro
-        Leidende rol werkconferentie (door beoogd trekker LNW)
-        Uitwerken implementatie-framework en overkoepelende leerstructuur
Hogeschool Leiden: 4.000 Euro
-        Leidende rol werkconferentie (door beoogd trekker LNW)
-        Uitwerken implementatie-framework en overkoepelende leerstructuur
-        Adviseur Chris Wallner
TNO: 9.000 Euro
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-        Organiseren bijeenkomst innovatiefunctionarissen
-        Organiseren werkconferentie
-        Uitwerken implementatie-framework en overkoepelende leerstructuur
-        Opstellen en rondsturen samenwerkingsovereenkomsten
-        Adviseur Paul Kocken
-        Projectmanagement

Expertise, voorgaande activiteiten en producten / Expertise, prior activities and products
EXPERTISE LEDEN SCHRIJFGROEP:
1.        Drs. Noortje Pannebakker: Noortje werkt als consultant bij TNO. Als coördinator regelt zij de dagelijkse gang van zaken
van SAMEN. Momenteel is zij bezig met de afronden van haar promotie naar zorggebruik van gezinnen met complexe
problemen en de implementatie van 1G1P.
2.        Dr. Chris Kuiper: Chris participeert vanuit twee rollen in SAMEN. Hij is de innovatiefunctionaris van Horizon, waar hij
kwaliteitscontroller bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is. Daarnaast is hij lector Transformaties in de zorg voor jeugd aan de
Hogeschool Leiden. Hij participeert vanuit zijn lectoraat ook in de Werkplaats Sociaal Domein. Aandachtsgebieden van Chris
zijn actieonderzoek en leren binnen leernetwerken. Chris is al langer inhoudelijk adviseur bij projecten van SAMEN,
bijvoorbeeld SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN en LEREND TRANSFORMEREN (zie PROJECTEN).
3.        Dr. Rob Gilsing: Rob voert vanuit zijn lectoraat Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool het
Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden aan en participeert in de Werkplaats Sociaal Domein. Centraal in het lectoraat en het
Kennisnetwerk staan de transformatiedoelen van de zorg voor jeugd, en in het bijzonder samenwerkingsvraagstukken in het
realiseren van die doelen. Hij heeft eerder veel onderzoeken gedaan die direct te maken hebben met de transformatie van de
jeugdzorg. Zo heeft hij een op de praktijk gericht model voor Eigen Kracht ontwikkeld en de methodiek 1Gezin1Plan
onderzocht.
4.        Drs. Laura Nooteboom: Laura is promovenda bij Curium-LUMC. Ze werkt als actieonderzoeker bij Gezin aan Zet (zie
PROJECTEN). Laura is ervaren in het samenwerken met gezinnen in projecten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, zo
heeft zij het rapport TRANSFORMEREN VOLGENS OUDERS ontwikkeld
5.        Drs. Nita van Veluw: Nita werkt bij adviesbureau JSO en heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van het
emanciperen van groepen. Zij voert opdrachten uit voor partners van de werkplaats, zoals regio Haaglanden en Horizon,
gericht op het verbeteren van de samenwerking met gezinnen in de zorg voor jeugd.
6.        Drs. Arie Opstelten: Arie Opstelten: Arie is Strategisch adviseur jeugd bij de gemeente Den Haag en
-medeopdrachtgever voor de uitvoering van het transformatieplan in Haaglanden. Hij is een van de coördinatoren van SAMEN.
Arie is actief in landelijke overlegstructuren zoals het Afstemmingsoverleg van VNG en gemeentelijke
samenwerkingsverbanden, het G4 overleg Jeugd en was tot zomer 2018 voorzitter van het programmateam Jeugd van
Haaglanden. Arie heeft brede ervaring in het begeleiden van complexe politiek bestuurlijke processen.
7.        Drs. Fleur Spijkers: Fleur is werkzaam als senior adviseur in het regionaal beleidsteam transformatie jeugdhulp van de
regio Holland Rijnland. Ze heeft ruime  expertise en ervaring in het sociaal domein en heeft gewerkt bij diverse gemeenten en
de VNG.
8.        Drs. Petra de Jong: Petra is werkzaam als project- en procesmanager bij de GGD Hollands Midden. Ze is een van de
coördinatoren van SAMEN. Daarnaast is zij procesmanager van het programma 1G1P in Hollands Rijnland en heeft tot verkort
gewerkt als beleidsadviseur van de gemeente Gouda. Petra is een verbinder die samenwerken met gezinnen hoog in het
vaandel heeft staan.
ADVISEURS:
1.        Dr. Paul Kocken: Paul is senior onderzoeker bij TNO en oprichter en oud-coördinator van SAMEN. Aandachtsgebieden
zijn implementatie van vernieuwingen en de organisatie van zorg in het sociale domein (zie PUBLICATIES). Paul is nog steeds
actief binnen de werkplaats als een van de trekkers van het LNW zorg voor jeugdigen van 16-23 jaar.
2.        Dr. Chris Wallner: Chris is lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg aan de Hogeschool Leiden. Hij is expert op
het gebied van leernetwerken. Hij bekijkt in opdracht van ZonMw naar de geleerde lessen van de netwerken in de projecten:
‘De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd’ (waaronder SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN)en
‘Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’.

OVERZICHT RELEVANTE INHOUDELIJKE PROJECTEN
SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN
Partners: Cardea Jeugdzorg • Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag • Curium • De Haagse Hogeschool • Hogeschool
Leiden (projectleiding) • Horizon Jeugdzorg en Onderwijs • JES Rijnland • Kwadraad en JGT • Jeugdformaat • Zorgbelang
Zuid-Holland

De partijen organiseren in het kader van het project leernetwerken jeugd. In deze duurzame samenwerkingsverbanden waarin
docenten en professionals gezamenlijk optrekken met studenten, jongeren, hun ouders, en onderzoekers van de Academische
Werkplaats Samen, om van en met elkaar te leren. Er wordt een gezamenlijk leerproces van (beginnende en ervaren)
praktijkprofessionals en docenten op gang gebracht. Doel is om de opbrengsten van de leernetwerken te gebruiken voor de
verdere ontwikkeling van het profielonderwijs jeugd van de bacheloropleiding SW en een doorlopende leerlijn naar de
masteropleiding Jeugdzorg, waarin de inbreng van jongeren en ouders een structurele basis heeft. Daarnaast moeten de
opbrengsten van de leernetwerken worden teruggekoppeld aan jongeren en hun ouders en jeugdprofessionals in de praktijk,
zodat deze kunnen worden benut voor innovatie.

GEZIN AAN ZET – WERKPLAATS TRANSFORMATIE JEUGD
Partners: Gemeente Leiden • Gemeente Den Haag • Haagse Hogeschool • Hogeschool Leiden • Holland Rijnland • TNO •
LUMC • Zorgbelang Zuid Holland • Curium-LUMC (projectleiding)
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In het actieonderzoek Gezin aan Zet is de afgelopen vier jaar expertise opgebouwd in het uitvoeren van praktijkgericht
participatief actieonderzoek, diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden en het vormgeven van (zelf)evaluatieprocessen van
professionals. In co-creatie met praktijkprofessionals, gezinnen, beleidsmakers en Hogescholen is een breed scala aan
praktijkgerichte producten ontwikkeld voor lokale wijkteams om de transformatiedoelen te behalen. Daarnaast is kennis
opgebouwd rond een integrale werkwijze van professionals. De duurzame verbinding met alle stakeholders en diverse
mogelijkheden tot participatie in het project resulteert in actieve inzet van de betrokkenen die de implementatie en borging van
de onderzoeksresultaten ten goede komt. In het bereiken van een diverse doelgroep passen we verschillende kwalitatieve
onderzoeksmethoden toe: individuele interviews, focusgroepen, verteltafels, en member checks. Implementatie is vanaf de
start van het project een kerndoel geweest, de actiegerichte aanpak heeft geleid tot een in de praktijk werkbaar resultaat.

LEREND TRANSFORMEREN
Partners: Academische werkplaatsen Samen• Inside Out• Risicojeugd• TNO (projectleiding)

Het doel van het project was het ondersteunen van professionals en organisaties in het jeugddomein bij het ontwikkelen van
een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie van de zorg voor jeugd. Ondersteuningsaanbod, zoals coaching en intervisie,
werd in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de
kennis.
Binnen het project Lerend Transformeren vonden 15 actieonderzoeken plaats, uitgevoerd door medewerkers in het
jeugddomein die in hun eigen organisatie onderzoek doen. Daarbij werd nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand
aanbod doorontwikkeld. Alle actieonderzoeksgroepen vormen een leergemeenschap en komen regelmatig samen in
leerwerksessies en masterclasses.

Publicaties / Publications
Pannebakker, N.,  Fleuren M., Vlasblom, E., Numans, M. Reijneveld, S. & Kocken, P. (2018). Determinants of adherence to
wrap-around care in child and family services. BMC Health Services Research. doi: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3774-6

Pannebakker, N.M., van Harten L.V. & Pannebakker, F.D. (2017). TNO-rapport De GIZ-methodiek en een gezamenlijke taal in
de regio Haaglanden. Geraadpleegd via: www.awsamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/
Rapport_GIZ_als_gemeenschappelijke_taal.pdf

Moor, I., Pannebakker, N.M., Wins, S.& Kocken, P. (2018) De ervaringen van multiprobleemgezinnen met communicatie in de
zorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

JSO (2019) participatie-jeugdhulp-haaglanden. Geraadpleegd via www.jso.nl/onze-opdrachten/
participatie-jeugdhulp-haaglanden/

Nieweg, N. (2018) Jonge Helden. Gouda, JSO. Geraadpleegd via: www.jso.nl//wp-content/uploads/Jonge-Helden.jpg

Eilander, J., Nooteboom, L. A., Mulder, E. A., Kuiper, C. H. Z. & Vermeiren, R. R. J. M. (2017). Werkzame en belemmerende
factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team: Visie van de professional. Geraadpleegd via: https://www.awsamen.nl/
wat-doet-samen/lopende-projecten/gezin-aan-zet/

Nooteboom, L., Eilander, J., Theunissen, J., Baten, I., Mulder, E. & Voordouw, I. (2017). Samen leren: het ontwikkelen en
benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. 95. 1-4. 10.1007/
s12508-017-0079-9.

Nooteboom, L.A., Mulder, E.A., Kuiper, C.H.Z., van den Driesschen, S.I., & Vermeiren, R.R.J.M. (in press). Transformeren
volgens ouders: een kwalitatief onderzoek naar de visie van ouders op de transformatiedoelen. Tijdschrift voor
Orthopedagogiek.

Nooteboom, L.A. Eilander, J., van der Voet, J., Kuipers, B.S., Steijn, B., Vermeiren, R.R.J.M., & Mulder, E.A. (in press).
Verschillend organiseren, verschillend functioneren? De invloed van de organisatie van Jeugd- (en Gezins)teams op het
teamfunctioneren. Beleid en Maatschappij.

Gilsing, R., Jansma, A, & Schöne, J. (2017). Eigen kracht ontleed. Een praktijkgerichte verheldering. Utrecht, Verweij Jonker
Instituut.

Gilsing, R., Hoff, M. van der & Hal, L. van (2018). 1Gezin1Plan in de praktijk. De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan
onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Gilsing, R. (2019). Normaal doen – en andere wonderwoorden van de transformatie jeugdhulp Interprofessionele dialoog als
sleutel. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van  lector Jeugdhulp in transformatie aan De
Haagse Hogeschool op 15 mei 2019.

Referenties / References
1. Pannebakker, N.,  Fleuren M., Vlasblom, E., Numans, M. Reijneveld, S. & Kocken, P. (2018). Determinants of adherence to
wrap-around care in child and family services. BMC Health Services Research. doi: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3774-6

2. Pannebakker, N.M., van Harten L.V. & Pannebakker, F.D. (2017). TNO-rapport De GIZ-methodiek en een gezamenlijke taal
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in de regio Haaglanden. https://www.awsamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_GIZ_als_gemeenschappelijke_taal.pdf

3. Nooteboom, L.A., Eilander, J., Kuiper, C. de Koning, C.,  Driesschen, S.I. van den, Vermeiren R.R.J.M, Mulder, E.A. (2019)
‘’Transformeren volgens ouders’’ Gezin aan zet (2019)
https://www.awsamen.nl/wp-content/uploads/2019/02/Ouders-Gezin-aan-Zet_Rapport.pdf;

4. ZonMw (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie.  Den Haag: ZonMw, januari 2018. Reeks
evaluatie regelgeving: 43.  Retrieved from https://publicaties.zonmw.nl/eerste-evaluatie-jeugdwet/

5. Fleuren, M., Wiefferink, K., & Paulussen, T. (2004). Determinants of innovation within health care organizations: literature
review and Delphi study. International Journal for Quality in Health Care, 16(2), 107-123.

6. Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service
organizations: systematic review and recommendations. The Milbank Quarterly, 82(4), 581-629.

7. Fleuren, M. A., Paulussen, T. G., Van Dommelen, P., & Van Buuren, S. (2014). Towards a measurement instrument for
determinants of innovations. International Journal for Quality in Health Care, 26(5), 501-510.

8. Hord, S.M. (1997). Professional learning communities: Communities of continuous inquiry and improvement. Austin, Texas:
Southwest Educational Development Laboratory.

9. Verbiest, E., Creemers, B., Giesbers, J., Krüger, M., Vlisteren van, C. (2003). Collectief leren, professionele ontwikkeling en
schoolontwikkeling: facetten van professionele leergemeenschappen. In: Handboek schoolorganisatie en
onderwijsmanagement, Leiding geven in bestel, school en klas,
1-24. Deventer: Kluwer, 2003.

10. Wenger, E. (2000). Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7(2), 225–246. https://doi.org/
10.1177/135050840072002

11. Academische werkplaats Samen (2018). Infographic Samen. Retrieved from:  https://www.werkplaatsenjeugd.nl/wp-content/
uploads/2018/08/infographic-SAMEN-180809.pdf

12. Website Academische werkplaats Samen zie: https://www.awsamen.nl/wat-doet-samen/lopende-projecten/
samen-werken-samen-leren/

13. Welling,  M. A. (2015). Samen met jeugd en ouders: duurzame participatie voor effectieve jeugdzorg: een handreiking voor
gemeenten. Retrieved from https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Samen-met-jeugd-en-ouders.pdf

14. Van Kesteren. N. & Van der Pal, S. (2014). Aandacht voor doelgroep participatie bij onderzoeksprojecten, TNO publicatie.

15. Slager, M., Smit, C., de Wit, M. (2013). Een 10 voor patiënten participatie. Den Haag, ZonMw publicatie. Retrieved from
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Een_10_voor_patientenparticipatie.pdf

16. Metz, A. & Louison, L. (2018) The Hexagon Tool: Exploring Context. Chapel Hill, NC: National Implementation Research
Network, Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill. Based on Kiser, Zabel,
Zachik, & Smith (2007) and Blase, Kiser & Van Dyke (2013).

17. Website Academische werkplaats Samen zie: https://www.awsamen.nl/wat-doet-samen/themagroepen/
in-ontwikkeling-bedreigd-vaderschap/
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Financiële gegevens / Financial data

ZonMw budget
Jaar / Year

Kostenpost 1 2 3 4 5 6 7 8
Totaal /

Total
Personeel 8.877 0 0 0 0 0 0 0 8.877
Materieel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apparatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 11.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000
Totaal / Total 19.877 0 0 0 0 0 0 0 19.877

Co-financiering / Cofinancing
Naam co-financier / Name of cofinancier Bedrag / Amount Status
Nederlandse Organisatie voor Toegepast

Natuurwetenschappelijk Onderzoek 1.888 Toegekend

Bijzondere gegevens / Additional information

Vergunningen / Permits
Verklaring nodig / Statement required? Status verklaring / Statement status

Ja / Yes Nee / No Verkregen /
Acquired

Aangevraagd /
Applied

Nog niet
aangevraagd / Not

applied yet
METC X
DEC X
WBO X

Onderschrijvingen / Assents
Ja / Yes Nee / No N.v.t. / N.A.

Code biosecurity / Code
Biosecurity X

Code openheid dierproeven /
Code Transparency of Animal

Testing
X

Andere vergunningen / Other permits
nvt

Historie subsidieaanvraag / History grant application

Deze aanvraag is ook ingediend bij organisatie / This grant application has also been submitted to
organization:
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Dossiernummer Project: 
Titel project:
Aantal maanden looptijd project: 2

Dit document vindt u op de ZonMw website:

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

1 € 0 € 0 -€                        

3 € 0 € 0 -€                        

Totaal € 0  € 0 -€                        

1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven )

1 129€                33,0 4.257€                
2 133€                0,0 -€                        
3 137€                0,0 -€                        
4 141€                0,0 -€                        
5 145€                0,0 -€                        
6 154€                30,0 4.620€                
7 159€                0,0 -€                        
8 163€                0,0 -€                        
9 168€                0,0 -€                        

10 173€                0,0 -€                        
11 183€                0,0 -€                        
12 188€                0,0 -€                        
13 194€                0,0 -€                        
14 200€                0,0 -€                        
15 206€                0,0 -€                        
16 228€                0,0 -€                        
17 235€                0,0 -€                        
18 242€                0,0 -€                        
19 249€                0,0 -€                        
20 257€                0,0 -€                        
21 89€                  0,0 -€                        
22 92€                  0,0 -€                        
23 94€                  0,0 -€                        
24 97€                  0,0 -€                        
25 100€                0,0 -€                        
26 111€                0,0 -€                        
27 114€                0,0 -€                        
28 118€                0,0 -€                        
29 121€                0,0 -€                        

30 125€                0,0 -€                        

Totaal 8.877€                

2. Materiële kosten (gespecificeerd)

nr Omschrijving Totaal (€)
1 € 0

2 € 0

3 € 0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Totaal -€                        

3. Apparatuurkosten (gespecificeerd)

1 € 0 € 0 € 0 € 0 -€                        
2 -€                        
3 -€                        
4 -€                        
5 -€                        
6 -€                        
7 -€                        
8 -€                        
9 -€                        

10 -€                        
11 -€                        
12 -€                        
13 -€                        
14 -€                        

15 -€                        

Totaal 0 0 0 0 -€                        

4. Implementatiekosten (gespecificeerd)

nr Omschrijving Totaal (€)
1 € 0

Begroting voor subsidie-aanvragen ZonMw Format voor overige instellingen

nul6041669
Startimpuls SAMEN VERDER

Alvorens u deze begroting invult, verzoeken wij u kennis te nemen van de toelichting op het tabblad 'Voorwaarden overige instellingen' en van het document 'Algemene Subsidiebepalingen per 1 juli 2013'.
www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/

Totaal

niet van toepassing igv TNO € 0

nr Functie Schaal
Bruto 

maandsalaris
% fte inzet

Aantal 
maanden

€ 0

€ 0

Een aantal instellingen heeft van ZonMw toestemming gekregen om op basis van tarieven een projectbegroting op te stellen. De tarieven van deze instellingen dienen jaarlijks voor goedkeuring 
aan ZonMw te worden voorgelegd. 

nr Functie
Tarief per 

uur/dagdeel
Aantal 

uren/dagdelen

Salariskosten
Bruto salaris-

kosten incl 40% 
sociale lasten

Opslag % 
overhead

Bedrag 
overhead

Medior 2019

Medior 2020

Medior 2021

Medior 2022

Medior 2023

Senior 2019

Totaal

Junior 2019

Junior 2020

Junior 2021

Junior 2022

Junior 2023

Top 2021

Top 2022

Top 2023

Project assistent jr 2019

Project assistent jr 2020

Project assistent jr 2021

Senior 2020

Senior 2021

Senior 2022

Senior 2023

Top 2019

Top 2020

Software

Project assistent jr 2022

Project assistent jr 2023

Project assistent 2019

Project assistent 2020

Project assistent 2021

Project assistent 2022

Project assistent 2023

Reis en verblijfskosten

Materiaal / porti / drukwerk / repro

Totaal 
afschrijvingen 
projectperiode

Apparatuur/Hardware € 0

nr Omschrijving 
Soort apparatuur computer 

of overige

Investerings 
bedrag

(€)

Afschrijving 
jaar 1

(€)

Afschrijving 
jaar 2

(€)

Afschrijving 
jaar 3

(€)

Afschrijving 
jaar 4

(€)

Afschrijving 
jaar 5

(€)

0

Totale personele kosten 



2 € 0
3 € 0
4 € 0
5 € 0
6 € 0
7 € 0
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Totaal -€                        

5. Overige kosten (gespecificeerd)

nr Omschrijving Totaal (€)
1 € 2.068
2 vacatiegelden voor Curium-LUMC, Haags Hogeschool; Hogeschool Leiden; JSO € 11.000

3 Uitbesteed werk (opdracht) € 0

4 € 0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Totaal 13.068€              

6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden

nr Omschrijving Totaal (€)
1 € 2.068
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaal 2.068€                

ZonMw budget overzicht

Kostenpost Totaal (€)

1.a Personele kosten (op basis van inschaling) -€                        

1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven ) 8.877€                

2. Materiële kosten (gespecificeerd) -€                        

3. Apparatuurkosten (gespecificeerd) -€                        

4. Implementatiekosten (gespecificeerd) -€                        

5. Overige kosten (gespecificeerd) 13.068€              

Totale lasten 21.945€              

Minus:

6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden 2.068€                

Aan te vragen subsidie bij ZonMw 19.877€              

7. Toelichting projectbegroting

Akkoord Hoofdaanvrager:

ontvangende instelling:

Naam: Dr. S.B. Detmar Naam: Richard Roodenburg

Functie: Principal Advisor Earth, Life & Social Sciences Functie: Cluster controller LIFE

Tel.nr.: 088 8668236

E-mailadres: richard.roodenburg@tno.nl

Datum:

Reis en verblijfskosten

Materiaal / porti / drukwerk / repro

Overige kosten

Uitbesteed werk (opdracht)

Hardware/software/apparatuur

Forfaitaire BTW (over totale kosten minus bedragen uit samenwerkingsovereenkomsten)

Uitbesteed werk (samenwerking)

Eigen bijdrage TNO

Uitbesteed werk (samenwerking)

Akkoord Financieel verantwoordelijke 



Partners van Samen 
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Intentieverklaring 

“Samen verder” 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 
betrokken bij de Academische werkplaats SAMEN. Zij spreken hun intentie uit voor het 
samenwerken in het ZonMw-project “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024” 
(verder te noemen de “partijen”): 

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise

groep Child Health,

Postbus 3005

2301 DA LEIDEN

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 ” (verder te noemen 
“het project”), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking  

De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie ‘Academische werkplaats samen voor de Jeugd 

(‘SAMEN’) 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 

verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in het 

kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen.  

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 

Health als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 

namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 

omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.  

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 

uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de startimpuls wordt 

gehonoreerd, wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 

Pannebakker als projectleider zal optreden.  

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 

Datum:  

Namens (naam instantie): 

Naam en handtekening: 



1 

Intentieverklaring 
“Samen verder” 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 
betrokken bij de Academische werkplaats SAMEN. Zij spreken hun intentie uit voor het 
samenwerken in het ZonMw-project “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024” 
(verder te noemen de “partijen”): 

• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise
groep Child Health,
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 ” (verder te noemen 
“het project”), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking  
De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie ‘Academische werkplaats samen voor de Jeugd 
(‘SAMEN’) 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 
verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in 
het kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen.  

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 
Health als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 
namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 
omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.  

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 
uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de startimpuls wordt 
gehonoreerd, wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 
Pannebakker als projectleider zal optreden.  

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 

Datum: 25 juli 2019  
Namens (naam instantie):Curium-LUMC 

Naam en handtekening: 
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R.R.J.M. Vermeiren 
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I ntentieverkla ring 
II II 

Samen verder 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 
betrokken bij de Academische werkplaats SAM EN. Zij spreken hun intentie uit voor het 
samenwerken in het ZonMw-project "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" 
(verder te noemen de "partijen"): 

• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise
groep Child Health,
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 " (verder te noemen 
"het project"), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking 

De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie 'Academische werkplaats samen voor de Jeugd 
('SAM EN') 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 
verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiering van het Project in het 
kader van het program ma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen. 

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 
Health als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 
namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 
omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk. 

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 
uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. lndien de startimpuls wordt 
gehonoreerd, wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 
Pannebakker als projectleider zal optreden. 

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 

Datum: /J� 0- z01 
9 Namens (naam instantie): Gn veR

Naam en handtekening: rn 0. ( 60 f::.e( He,cJe 

�la 1 
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Intentieverklaring 

“Samen verder” 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 
betrokken bij de Academische werkplaats SAMEN. Zij spreken hun intentie uit voor het 
samenwerken in het ZonMw-project “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024” 
(verder te noemen de “partijen”): 

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise

groep Child Health,

Postbus 3005

2301 DA LEIDEN

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 ” (verder te noemen 
“het project”), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking  

De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie ‘Academische werkplaats samen voor de Jeugd 

(‘SAMEN’) 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 

verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in het 

kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen.  

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 

Health als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 

namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 

omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.  

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 

uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de startimpuls wordt 

gehonoreerd, wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 

Pannebakker als projectleider zal optreden.  

Ondertekend door alle deelnemende partijen:  

Datum: 9 september 2019 

Namens (naam instantie): Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen 

Naam en handtekening: 

P.M. Westenberg



Datum:  

Namens (naam instantie): 

Naam en handtekening: 
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Intentieverklaring 
It

Samen verdern  

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 

betrokken bij de Academische werkplaats SAMEN. Zij spreken hun intentie uit voor het 

samenwerken in het ZonMw-project "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" 

(verder te noemen de "partijen"): 

• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise 

groep  Child Health,  

Postbus 3005 

2301 DA LEIDEN 

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 

project genaamd "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" (verder te noemen 

"het project"), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 

uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking 

De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie 'Academische werkplaats samen voor de Jeugd 

('SAMEN') 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 

verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in het 

kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen. 

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Synnone Detnnar,  principal advisor  bij de afdeling  Child 

Health  als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 

namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 

omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk. 

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 

uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de startimpuls wordt 

gehonoreerd, wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 

Pannebakker als projectleider zal optreden. 

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 
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Intentieverklaring
Samen verder”

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen de partijen betrokken bij de 
Academische werkplaats SAMEN (zei appendix 1). Zij spreken hun intentie uit voor het samenwerken 
in het ZonMw-project "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024” (verder te 
noemen de "partijen"):

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" (verder te noemen 
"het project"), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren.

Doelstelling van de samenwerking
De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie 'Academische werkplaats Samen voor de Jeugd 
('SAMEN') 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 
verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in het 
kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen.

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 
Health als zijnde de penvoerder en Curium-LUMC inde naam van Robert Vermeiren, als mede- 
aanvrager, om de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere 
besprekingen te voeren met ZonMw omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 
uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de Startimpuls wordt 
gehonoreerd, wordt de Startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 
Pannebakker als projectleider zal optreden.

Ondertekend door alle deelnemende partijen:

Datum:
Namens (naam instantie):

Naam en handtekening:

1
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lntentieverklaring

"samen verder"

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen
betrokken bij de Academische werkplaats SAMEN. Zij spreken hun intentie uit voor het
samenwerken in het ZonMw-project "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024"
(verder te noemen de "partijen"):

o Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappel'rjk Onderzoek, Expertise

groep Child Health,

Postbus 3005

2301DA LEIDEN

o Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Schuttersveld 9

2316 XG LEIDEN

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kadervan het ZonMW programma werkplaats, het
project genaamd "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" (verder te noemen
"het project"), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk
uit te voeren.

Doelstelling von de samenwerking

De Partijen verbinden zich om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in

het kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2O24in te dienen.

Partij machtigt TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child Health

als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag

namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw
omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.

Partij machtigt TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de uitvoering
van het project en de verdeling ervan over de Partijen. lndien de startimpuls wordt gehonoreerd,

wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje Pannebakker als

projectleider za I optreden.

Ondertekend door alle deelnemende

Datum: 2 september 2O19

Namens: Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

rilo

t

Naam en handtekening: R.S. Somair, Strategisch programmamanager Ma ü
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Intentieverklaring 

“Samen verder” 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen de partijen betrokken bij de 
Academische werkplaats SAMEN (zei appendix 1). Zij spreken hun intentie uit voor het samenwerken 
in het ZonMw-project “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024” (verder te 
noemen de “partijen”): 

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW programma werkplaats, het 
project genaamd “Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 ” (verder te noemen 
“het project”), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 
uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking  

De Partijen kennen al een langruige samenwerking, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie ‘Academische werkplaats Samen voor de Jeugd 

(‘SAMEN’) 2017-2020 en het bijbehorende samenwerkingsplan ( zie Appendix 1 en 2). De Partijen 

verbinden zich nu ook om samen te werken om een voorstel voor subsidiëring van het Project in het 

kader van het programma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen.  

Partijen machtigen TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child 

Health als zijnde de penvoerder en Curium-LUMC inde naam van Robert Vermeiren, als mede-

aanvrager, om de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere 

besprekingen te voeren met ZonMw omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk.  

Partijen machtigen TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de 

uitvoering van het project en de verdeling ervan over de Partijen. Indien de Startimpuls wordt 

gehonoreerd, wordt de Startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje 

Pannebakker als projectleider zal optreden.  

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 

Datum: 9-9-2019 

Namens (naam instantie): LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 

Naam en handtekening: 

Prof. Dr. J.C. Kiefte-de Jong 
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d ,, Samen ver er 

Deze overeenkomst is een bevestiging van de samenwerking tussen hieronder genoemde partijen 

betrokken bij de Academische werkplaats SAM EN. Zij spreken hun intentie uit voor het 

samenwerken in het ZonMw-project "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" 

(verder te noemen de "partijen"): 

• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Expertise

groep Child Health,

Postbus 3005

2301 DA LEIDEN

• Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Lectoraat Socia le lnnovatie en

Ondernemerscha p

Hogeschool Leiden

Postbus 382

2300 AJ Leiden

Bovenstaande partijen zijn voornemens, in het kader van het ZonMW program ma werkplaats, het 

project genaamd "Startimpuls Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024" (verder te noemen 

"het project"), in te dienen bij de subsidieverstrekker ZonMW en indien gehonoreerd, gezamenlijk 

uit te voeren. 

Doelstelling van de samenwerking 

De Partijen verbinden zich om samen te werken om een voorstel voor subsidiering van het Project in 

het kader van het program ma Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 in te dienen. 

Partij machtigt TNO in de naam van dr. Symone Detmar, principal advisor bij de afdeling Child Health 

als zijnde de penvoerder en Robert Vermeiren, als mede-aanvrager, om de subsidieaanvraag 

namens het samenwerkingsverband in te dienen en nadere besprekingen te voeren met ZonMw 

omtrent de subsidieaanvraag indien noodzakelijk. 

Partij machtigt TNO voor het eventueel ontvangen van de subsidie ten behoeve van de uitvoering 

van het project en de verdeling ervan over de Partijen. lndien de startimpuls wordt gehonoreerd, 

wordt de startimpuls uitgevoerd onder leiding van TNO waarbij drs. Noortje Pannebakker als 

projectleider zal optreden. 

Ondertekend door alle deelnemende partijen: 

Datum: 3-9-2019 

Namens (naam instantie): Hogeschool Leiden 

Naam en handtekening: Dr. S. van der Pas 
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Samenwerkingsplan 2017-2020 

 

 

 

SAMEN voor de jeugd 

 

Academische werkplaats  

voor de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland 
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Context 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd binnen de zorg voor jeugd. Sinds 1 januari 2015 zijn 

verschillende taken, die eerst bij andere overheden lagen, belegd bij gemeenten. De jeugdhulp, van 

generalistisch tot specialistisch, valt nu geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Hiermee vult de jeugdhulp de preventieve jeugdgezondheidszorg, waarvoor de gemeente altijd al 

verantwoordelijk was, goed aan.  Na deze transitie van jeugdhulp naar de gemeenten, staan alle 

partners in de jeugdsector voor de opdracht om de zorg voor jeugd op elkaar af stemmen, beter aan 

te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van gezinnen en de tot dan toe toegepaste methoden en 

werkwijzen te veranderen dan wel te optimaliseren. Hiervoor zijn 5 transformatiedoelen 

geformuleerd door het Rijk:  

 

1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en 

hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 

2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te 

versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; 

3. Eerder de juiste hulp op maat bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij 

mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de 

geboden hulp; 

4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur; 

5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk 

 

Door het realiseren van de transformatiedoelen zal de zorg voor gezinnen verbeteren. Hiervoor is 

echter kennis,  innovatie en samenwerking nodig. Stakeholders in de regio’s Hollands Midden, 

Holland Rijnland en Haaglanden zien de noodzaak daarvan. Om die reden is bijna 6 jaar geleden het 

samenwerkingsverband ‘Academische werkplaats Samen voor de Jeugd’ gestart. 

 

De academische werkplaats is bij uitstek het platform voor innovatie, kennisdeling en samenwerking. 

De werkplaats is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap. Dé werkzame factor hierbij is de 

alliantie die verschillende domeinen in het jeugdveld – ouders, jongeren, beleid, onderzoek, praktijk 

en onderwijs– aangaan. Belangrijk in de alliantie is het elkaar kennen, vertrouwen, respect voor 

elkaars kennis en vaardigheden, afwijken van gebaande paden en het verbinden van kennis en 

vaardigheden uit de verschillende domeinen. Het aangaan van een dergelijke alliantie kost tijd.  

 

 

Binnen de Academische werkplaats Samen voor de jeugd heeft de samenwerking geleid tot een 

groeiend aantal (innovatieve) projecten. Bekend zijn de inmiddels afgeronde projecten, waaronder 

de GIZ (gezamenlijk inschatten zorgbehoeften), aangepaste Triple P voor gezinnen in 

achterstandssituaties, de implementatie van de methodiek één gezin, één plan en de zorg voor 

multi probleemgezinnen.  
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In de huidige doorstart gaat de ‘Academische werkplaats Samen voor de Jeugd’ over in een andere 

vorm, deze wordt in dit document toegelicht. De naam zal wijzigen in ‘Academische werkplaats 

SAMEN’, verder genoemd SAMEN. SAMEN wil een bijdrage leveren aan de transformatie(doelen) van 

de regio’s. SAMEN is een regio dekkend netwerk waarin partijen worden samengebracht. Door af te 

stemmen, te delen en te bundelen stimuleren we partnerschap . Zo versterken we het leren van 

elkaar. Door gezamenlijk onderzoeken verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en 

ervaringen zullen voor het onderwijs worden benut.  

 

Een voorbeeld van een stevig onderzoeksprogramma is het vier jaar durende project ‘Gezin aan 

Zet’. Daarin wordt onderzocht hoe het zelfsturend vermogen van jeugdteams kan worden versterkt.  

Gezin aan Zet is onderdeel van het ZonMw-programma Academische werkplaatsen. ZonMw, als 

belangrijke subsidiënt van onderzoek in de jeugdsector (mét het ministerie van VWS als 

opdrachtgever) stuurt steeds meer aan op het vormen van consortia/interdisciplinaire 

samenwerkingsverbanden, en waarderen academische werkplaatsen. 

 

 

Daarnaast wordt SAMEN ook gevonden door gemeenten in de regio, zoals de regio Haaglanden die 

de werkplaats gevraagd heeft het project ‘implementeren en verder ontwikkelen van de GIZ 

methodiek’ uit te voeren.  

 

Het delen van opgedane kennis uit projecten is kenmerkend voor een academische werkplaats. Dit is 

de afgelopen jaren regelmatig gedaan in de vorm van workshops en conferenties. De partners 

hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer delen van expertise. Middels de werkplaats zal dit 

worden gefaciliteerd.   
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I Missie 

 

Ontwikkelen doe je SAMEN.  

 

Deze missie van SAMEN,  staat voor de intentie om samen te bouwen aan voorwaarden en 

mogelijkheden om de ontwikkeling van gezinnen te stimuleren. Voor de ontwikkeling van kinderen 

en gezinnen is het noodzakelijk dat we samenwerken in het ontwikkelen, bundelen en delen van 

kennis. Hierbij beogen we alle gezinnen te bereiken, zowel die gezinnen waarmee het voorspoedig 

gaat als de gezinnen waar dit niet het geval is.  

 

SAMEN omvat kinderen/jeugdigen, ouders/opvoeders, professionals, onderzoekers/docenten en 

vertegenwoordigers van gemeenten die deze ambitie willen waarmaken door het delen en uitvoeren 

van advies-, ontwikkel- en onderzoeksprojecten, door scholing en implementatietrajecten. 

 

II          Visie 

 

SAMEN is een netwerkorganisatie die werkt aan de realisatie van de missie door: 

1. Het uitbreiden van kennis en vaardigheden van kinderen en hun ouders respectievelijk 

opvoeders; 

2. Het uitbreiden van kennis en vaardigheden van professionals in de zorg voor jeugd; 

3. Het samenbrengen van partijen, zodat ideeën, onderzoeken, kennis en ervaringen worden 

gedeeld en advies-, ontwikkel- en onderzoekprojecten kunnen worden geïnitieerd. 

 

Het gaat om de volgende samenwerkingen: 

1. Kinderen, ouders en hun omgeving: SAMEN  

Gezinnen zijn systemen die herkenbaar deel uitmaken van de samenleving. Er is zicht op en 

aandacht voor deelname aan de sociale omgeving waaronder wordt verstaan de familie, de 

buurt of wijk, de school en het verenigingsleven. Gaan over je eigen leven en de mensen 

waarvoor je (mede) verantwoordelijk bent is de centrale doelstelling van SAMEN. 

2. Kinderen, ouders, sociale omgeving en professionals: SAMEN 

Professionals worden ingezet wanneer dat nodig is. Op tijd, in de buurt en met interventies van 

een juist gewicht. Inzet van professionals betekent dat zij op dat moment deel uitmaken van het 

sociaal systeem van het gezin. Zij dragen bij aan de centrale doelstelling van SAMEN. Daarvoor 

wordt kennis ontwikkeld.  

3. Kinderen, ouders, sociale omgeving, professionals, onderzoek en beleid: SAMEN 

Kennis ontwikkelen voor de zorg voor jeugd met behulp van onderzoek gebeurt op veel 

manieren, door heel veel mensen en op vele plaatsen. Je kunt tijd maar 1 keer besteden en geld 

maar 1 maal uitgeven. Overzicht over onderzoekactiviteiten in onze drie regio’s maakt verdeling, 

bundeling van onderzoek en verspreiden en delen van de uitkomsten beter  mogelijk. 

 

Vertegenwoordigers van de gemeenten in de regio’s Holland Rijnland, Midden Holland en 

Haaglanden maken deel uit van de academische werkplaats. SAMEN beoogt namelijk dé regionale 

netwerkorganisatie te zijn voor innovatie in de zorg voor jeugd. Ze inspireert, verbindt lokale en 

(boven)regionale partijen met elkaar, en fungeert daarnaast als vraagbaak voor elk van deze partijen.  
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III Doelstellingen, Organisatie en Werkwijze  

 

A. Doelstellingen  

Doel van de werkplaats is praktijkgerichte kennisontwikkeling. De werkplaats is gericht op: 

● Het bevorderen van samenwerking tussen ouders en jongeren, beleid, praktijk, onderzoek en 

onderwijs om gezamenlijk doelstellingen en vragen te formuleren. Dit vormt de basis voor 

gezamenlijke (onderzoeks)projecten,  die erop gericht zijn kennis te genereren die in de 

praktijk toepasbaar is. 

● Het ontwikkelen en initiëren van gezins-, beleids- en praktijkgericht onderzoek in de 

jeugdhulp in de betrokken regio’s. Met als doel kennis voor gezinnen, het beleid en de 

praktijk te genereren. 

● Het verzorgen en verrijken van scholing ter bevordering van (wetenschappelijke) kennis en –

vaardigheden en praktijkcompetenties van professionals in de praktijk. 

● Het ontsluiten en verspreiden van (wetenschappelijke) kennis in de vorm van onder andere 

workshops, handreikingen, methodieken, interventies, richtlijnen en aanbevelingen voor 

implementatie. Hiermee worden doelgroepen bediend op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau van beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs binnen en buiten de 

werkplaats. 

 

Aanvullend op de meer reactieve manier van het opstarten van projecten, zullen ook initiatieven 
ontplooid worden binnen de regio’s om onderwerpen “op de agenda” te zetten. Daartoe wordt elke 
twee jaar een innovatieagenda opgesteld door de visiegroep Samen rondom actuele vraagstukken en 
knelpunten in de zorg voor jeugd. Er kan voortgebouwd worden op de kennis uit de bijna afgeronde 
SAMEN projecten. Ook kan geput worden uit de bevindingen uit het lopende project Gezin aan Zet, 
waarin een zelfevaluatiecyclus voor jeugd (en gezin) teams wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Op het moment van schrijven is deze innovatieagenda nog niet opgesteld, de aftrap hiervoor wordt 
gedaan tijdens de startbijeenkomst op 22 maart 2017.  

 

 
B. Organisatie en taken van samenwerkende partners 

  
Visiegroep Samen  
In de Visiegroep Samen (voorheen Stuurgroep) wordt de strategie en het beleid van SAMEN  

bepaald. Het overleg bestaat uit gemandateerde bestuurders of directieleden van participerende 

organisaties (bijlage 1) en vertegenwoordiging van ouders, jongeren en gemeenten.   

Voorzitter: Partner uit de werkplaats (bestuurder/wethouder) 
Frequentie: 2 keer per jaar 

 

Werkplaats Samen 
De werkplaats Samen (voorheen Themagroep) bestaat uit vertegenwoordigers van de partners van 
SAMEN uit de verschillende disciplines van  BOOP – Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Praktijk, ouders 
en jongeren. Allen hebben een gelijkwaardige inbreng.  

 
De werkplaats Samen draagt bij aan de doelstellingen door:  

1. Uitwisseling van informatie over ontwikkelingen in de jeugdsector  

2. Uitwisseling van voortgang van SAMEN-projecten  
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3. Ophalen nieuwe (praktijk, beleids, onderzoek en opleidings) vraagstukken uit de eigen 

organisatie 

4. Bespreken, plannen en organiseren van communicatie-, kennisverspreidings-, implementatie 

en scholings-/onderwijsactiviteiten 

 

Voorzitter: coördinator SAMEN  
Frequentie: 4 keer per jaar 
 
Coördinatieteam (CT)  
Het coördinatieteam ondersteunt de dagelijkse gang van zaken rond de uitvoering en vormt de 
verbinding tussen de Visiegroep Samen  en de Werkplaats.  
Bij het coördinatieteam ligt de taak om de vraagstukken van de partners te verbinden met  middelen 
van een subsidiënt. Hiertoe worden de innovatieagenda’s en subsidiekalenders van subsidiënten 
gevolgd en verspreid (denk hierbij aan ZonMW, Kinderpostzegels). De volgende deelnemers 
participeren in het CT:  
i. Hoogleraar (hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC) 
ii. Algemeen coördinator  (Noortje Pannebakker, TNO) en regionale coördinatoren (Mascha 
Kamphuis (JGZ Zuid-Holland West), Petra de Jong (GGD Hollands Midden). 

 
Conferenties en bijeenkomsten op thema of project 

Om zowel informatie en visie op te halen als te delen zullen bijeenkomsten in verschillende vormen 

worden georganiseerd.  

Initiatief: Dit kan elke partner van SAMEN zijn, ondersteund door het coördinatieteam. 

Frequentie: minimaal 2 keer per jaar 

 

Projectgroepen/ werkgroepen 

De ideeën en initiatieven uit de werkplaats Samen, de visiegroep Samen  en de innovatieagenda, 

worden door Projectgroepen of werkgroepen  uitgewerkt in (subsidieaanvragen/offertes voor) 

onderzoeksprojecten.  

 

IV. PARTICIPATIE VAN OUDERS EN JONGEREN  

 

De Transformatie in de Zorg voor Jeugd heeft als één van de belangrijke doelen ‘Preventie en uitgaan 

van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, 

met inzet van hun sociale netwerk’. Het bereiken van dit doel kan niet zonder intensieve participatie 

van ouders en jongeren.  

Elk onderzoek-, advies of ontwikkelvoorstel dat onder de vlag van de werkplaats SAMEN wil 

opereren, moet aantoonbaar getoetst zijn op cliënt of burgerperspectief. De wijze waarop deze 

toetsing plaatsvindt, kan worden bepaald met behulp van  de Vraagwijzer cliëntenparticipatie in 

wetenschappelijk onderzoek van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL (Ontwikkeld door AW Inside Out 

en Zorgbelang Gelderland ervaringsdeskundige ouders/jongeren zitting), een instrument dat 

onderzoekers ondersteunt om zich in verschillende fases van onderzoek af te vragen hoe 

cliëntenparticipatie vorm kan krijgen.  

 

  



7 van 9 

 

V. DIVERSITEIT  

 

Bij elk nieuw onderzoeksproject wordt de ‘Checklist Aandacht voor diversiteit in onderzoek’ (ZonMw) 

gevolgd, zodat op efficiënte wijze binnen alle projecten het onderwerp diversiteit geborgd is. 

In regionale projecten wordt zo mogelijk samengewerkt met (migranten)zelforganisaties.  

 

In de projecten van de werkplaats SAMEN worden specifieke achtergrondkenmerken van cliënten zo 

veel mogelijk meegenomen. Daarmee kan nagegaan worden in welke mate de producten van de 

werkplaats geschikt zijn voor diverse doelgroepen.  

Bij de implementatie van resultaten van onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan de 

diversiteitsgevoeligheid (bijv. cultuursensitiviteit) van professionals en opleidingen.  

 
VI. EVALUATIE  

 
Evaluatie van de werkplaats zal periodiek plaatsvinden, op basis van: 

● de doelen gesteld in de innovatie-agenda 

De visiegroep Samen  monitort jaarlijks de voortgang. Twee vragen staan daarbij centraal: 1. in 
hoeverre dragen  (resultaten van) de lopende projecten bij aan het behalen van de doelen 
gesteld in de innovatieagenda en 2. welke nieuwe projecten moeten gerealiseerd worden om 
deze doelen te behalen?  

● de samenwerking binnen de werkplaats 

Het samenwerken tussen praktijk, beleid, kennis en onderzoeksinstituten onderling en met 
ouders en jongeren is niet vanzelfsprekend, maar wel een voorwaarde voor effectieve, 
innovatieve en efficiënte zorg. ZonMw, de financier én initiator van deze en andere 
werkplaatsen, heeft een enquête ontwikkeld die de mate van samenwerking in kaart brengt. 
Deze enquête wordt jaarlijks afgenomen en besproken in de themagroep. Leerlessen hieruit 
worden voorgelegd aan de visiegroep Samen.  

 

 
VII. FINANCIERING 

 
De structurele bekostiging van de infrastructuur van de werkplaats is per 1 december 2016 vervallen 

met de beëindiging van het ZonMw-project dat de aftrap was van de Academische werkplaats Samen 

voor de Jeugd. Om de werkplaats te bestendigen is structurele financiering nodig voor de organisatie 

en infrastructuur. Voor deelname aan SAMEN wordt een jaarlijkse fee van EURO 5.000,= gevraagd.  

 

De begroting wordt hieronder uitgewerkt. 
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A. Participanten van de werkplaats - in natura 

 

Wie? Profiel taken investering 

 Ouders en jongeren, 
structuur en beleg 
nader te bepalen   

Gevraagd en 
ongevraagd 
adviseren over 
beleid werkplaats 

Nader te 
bepalen 

Lid van de visiegroep 
Samen   

Bestuurlijk niveau 1. Bijwonen  
2. Activiteiten ihkv 
innovatieagenda 

 

2-3 keer per 
jaar, in natura 

Lid van de werkplaats 
Samen   

Onderzoekers of 
beleidsmedewerkers 
met sleutelrol in eigen 
organisatie 

1.Bijwonen 
werkplaats    
2. Aanspreekpunt 
binnen eigen 
organisatie 
3. Verspreiden 
resultaten van 
Samen 
4. Activiteiten ihkv 
innovatieagenda 

0.1 fte, in natura 

Boegbeeld   Hoogleraar Agenderen en 
verbinden binnen en 
tussen de regio’s op 
bepaalde 
innovatiethema’s 

0.05 fte, in 
natura 
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B. Besteding leden-fee 

 
Werkplaats (regio)coördinator(en) 

 
Profiel: 
Professional uit beleid, onderzoek, praktijk en/of onderwijs, bij voorkeur met expertise op meerdere 
van deze gebieden (dubbelaanstelling), een groot relevant netwerk in de regio, met de competenties 
samenwerken, omgevingsbewustzijn, netwerken, communicatieve vaardigheden, plannen en 
organiseren, initiatief, flexibiliteit, inspireren, creativiteit en presenteren. 

 

Taken en verantwoordelijkheden Investering 
(uren) 

Accountmanagement: contacten met partners waaronder jaarlijkse 
accountgesprekken, breder netwerk onderhouden 

 

Profileren en positioneren van de werkplaats: aanspreekpunt/boegbeeld voor 
de werkplaats, resultaten en successen van de werkplaats onder de aandacht 
brengen/presenteren  

 

Makelaarsfunctie: verbinden partners binnen de werkplaats wat betreft 
bestaande kennis, en met het oog op nieuwe projectacquisitie / kennisvragen  

 

Bijeenkomsten organiseren : Werkplaats Samen, visiegroep Samen, 
Masterclasses, 2-jaarlijks symposium, bijeenkomsten 

 

Voorzittersfunctie: Werkplaats Samen  

Evaluatie: zorgdragen voor PDCA cyclus binnen de werkplaats, waaronder een 
jaarlijkse evaluatie  

 

Verspreiding en implementatie: monitoren en ondersteunen van opbrengsten 
van de werkplaats 

 

Totaal 0.7 fte 

 
Werkplaats assistent 

 

Taken Investering 
(uren ) 

Voorbereiding: bijeenkomsten, waaronder werkplaats bijeenkomsten   

Ondersteuning: coördinatoren , secretarieel/organisatorisch  

Communicatie: bijhouden website, nieuwsbrief   

Totaal 0.1 fte 

 

 
Overige kosten 

 

 Investering 
(Euro) 

Onderhouden website 3.000 

Organisatorische kosten zoals huur ruimte, versnaperingen, bedankje spreker 
etc 

2.000 

Totaal 5.000 

 


