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1. Algemene informatie
Het formulier is onderverdeeld in een beoordeling van het samenwerkingsverband (op basis van de
samenwerkingsovereenkomst) en van de kwaliteit van de inhoudelijke projecten (op basis van de
projectplannen). Het aantal inhoudelijke projecten verschilt per aanvraag, in het format is ruimte om maximaal 5
inhoudelijke projecten te beoordelen.

2. Samenwerkingsverband
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende)

2.1 Samenwerking met relevante stakeholders

Denk daarbij aan:
• Vertegenwoordiging van alle relevante partners (praktijkorganisaties, gemeenten, een universiteit, een

hogeschool en ouders en jongeren) in het samenwerkingsverband;
• Breed gedragen en gezamenlijk opgestelde samenwerkingsovereenkomst;
• Bestuur en management van de verschillende partners ondersteunen en faciliteren structurele deelname

aan de kenniswerkplaats;
• De rol van de coördinator en het kernteam van de werkplaats is concreet uitgewerkt en opgenomen in de

begroting;
• Cofinanciering is gerealiseerd;
• Aandacht voor een duurzame voortzetting en verankering van het samenwerkingsverband, ook na afloop

van deze subsidieperiode.

De samenwerking is in de samenwerkingsovereenkomst keurig vastgelegd. Maar dat is ook te verwachten.

Wat bij mij nog een vraagteken is is hoe de feitelijke participatie van ouders en jongeren in de leernetwerken zal
zijn.

Ik lees over het Netwerk ervaringsdeskundigen, maar dat zijn leden van cliëntenraden. Dat zijn, met alle respect,
'geprofessionaliseerde cliënten'.

Er wordt gesteld: We zoeken ouders en jongeren die als volwaardig lid willen meewerken in de Leernetwerken; het
Netwerk ervaringsdeskundigheid kan hierin voorzien.

Dit is voor mij geen automatisme.

De organisatiestructuur is relatief simpel gehouden. Hiermee bedoel ik intuïtief inzichtelijk. ik vind dat positief.

De leernetwerken, waar het uiteindelijk om draait, zijn 'zelfstandig'.  Als binnen die LNW's de professionals samen
met de ouders en jongeren met de focus op het oplossen van de ervaren problemen kunnen werken is dit een
duurzaam systeem.

De samenwerking tussen de betrokken organisaties hoort thuis in de netwerken en coördinatieteams.

2.2 Doelgroep - diversiteit

Denk daarbij aan:
• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en/of ouders) van de regionale kenniswerkplaats is duidelijk

omschreven.
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• Relevante verschillen naar geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, sociaaleconomische en/of andere
relevante kenmerken zijn uitgewerkt.

Uit de aanvraag: Elk LNW heeft een gedetailleerde analyse gemaakt van de doelgroep (zie inhoudelijke
projecten). De
maatschappelijke vraagstukken die binnen de Leernetwerken centraal staan zijn gebaseerd op de
dagelijkse ervaringen en wensen van gezinnen.

Dat zou in theorie voldoende moeten zijn.

Elk van de leernetwerken focust op de 'eigen' doelgroep. Nergens blijkt dat hier beperkingen gehanteerd worden.
de doelgroep wordt dus in zijn geheel meegenomen.

Daarmee is de diversiteit in de LNW's in theorie gelijk aan de diversiteit binnen de populatie.

Uit de tekst spreekt heel nadrukkelijk de wil om iedereen mee te nemen. Hoe dat specifiek gaat gebeuren,
bijvoorbeeld  bij die leden van de einddoelgroep die negatief staan t.o.v. 'het systeem' wordt niet benoemd. Wat ik
als erg positief beoordeeld zou hebben is als er in het voorstel aandacht geweest was voor de groep die weigert in
de LNW's te participeren. Zij zijn wel degelijk 'doelgroep' en zouden in theorie een andere aanpak nodig kunnen
hebben.

In de vorige fase is hier ook een aanwijzing over gegeven. Ik begrijp de reactie, herken de intentie, maar het hoe
dan blijft wat vaag. Maar mogelijk kan het nu ook nog niet concreter.

2.3 Doelstelling samenwerkingsverband

Denk daarbij aan:
• De doelen die het samenwerkingsverband beoogt te bereiken zijn concreet en in gezamenlijkheid

geformuleerd.
• Er is aandacht voor:

◦ Creëren van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio, die bijdraagt aan het gezond,
veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden.

◦ Inbreng en betrokkenheid van alle partners (jongeren en ouders. beleid, praktijk, onderzoek,
opleidingen) in alle fasen en gremia.

◦ Opbrengsten voor alle samenwerkende partners.

Uit de samenvatting:
(...) Meer specifiek beoogt SAMEN VERDER de huidige leerstructuur te versterken, de samenwerking uit te
breiden, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden en door middel van ontwikkelonderzoek bij te dragen aan
het beter toepassen van kennis en innovaties door praktijkprofessionals.

Dat doel is vastgelegd onder het kopje resultaten. De resultaten zijn met name vastgelegd vanuit het perspectief
van de betrokken professionals. Ik herken de doelen, zie absoluut de relevantie, maar nergens wordt omschreven
wat voor effect dit heeft op de ouders en de jongeren.

Mogelijk ben ik te ongeduldig en moeten de LNW's dit verder concretiseren. Maar dan had het mij geholpen als ik
dat expliciet is de samenwerkingsovereenkomst had kunnen teruglezen.

In de omschrijving van de LNW's komen de doelen wel concreet naar voren.
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2.4 Plan van aanpak samenwerkingsverband

Denk daarbij aan:

Er is concreet en overtuigend toegelicht:

• Hoe de partijen gezamenlijk invulling geven aan het samenwerkingsverband en hoe ieder zijn eigen
expertise inbrengt;

• Welke taken en verantwoordelijkheden de partners hebben bij het realiseren van de doelen;
• Hoe de stem van ouders en jongeren is geïntegreerd in de werkwijze van de regionale werkplaats;
• Hoe gekomen wordt tot bruikbare inzichten en producten voor opleidingen, beleid, praktijk en onderzoek.
• Welke communicatie- en implementatieactiviteiten worden ondernomen voor het delen en verder

verspreiden en toepassen van de opgedane kennis/opbrengsten.

Dit onderdeel is heel concreet en helder omschreven.

Mooi is het expliciet benoemen van de verbindingsgroep die taak heeft om de resultaten naar buiten te (laten)
brengen.

2.5 Samenvattend Kwaliteitsoordeel samenwerkingsverband

Uit de aanvraag blijkt dat dit een samenwerkingsverband is met als fundament een meerjarige samenwerking. Ook
de samenstelling van het samenwerkingsverband is logisch.

Het oordeel is dan ook zonder meer goed.

3. Kwaliteit inhoudelijk project 1
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende)

3.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk

Denk daarbij aan:
• Het projectplan bevat een systematisch en grondig overzicht van het regionale maatschappelijke

vraagstuk rond het veilig, gezond en kansrijk opvoeden en opgroeien. Bestaande kennis en expertise van
alle partners is hierin benut.

• De keuze voor dit project is helder en overtuigend onderbouwd.

Leernetwerk Integraal Werken

De drie LNW's kunnen ieder afzonderlijk werken en beoordeeld worden, maar er is een duidelijke samenhang
tussen de LNW's. Het geheel zal meer zijn dan de som van de delen.

Elk LNW legt de focus op één cruciaal aspect bij het verbeteren van de effectiviteit.

Wat ik hier positief vind is dat de eindbelanghebbenden voorop staan. citaal: " In gelijkwaardige
samenwerking met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd (...)"

3.2 Doelstelling en vraag- taakstelling

Denk daarbij aan:
• De probleemverkenning van het vraagstuk is gezamenlijk uitgevoerd door alle partners van de werkplaats.
• Over de doelen is overeenstemming en deze zijn door alle partners als haalbaar en verenigbaar

aangeduid;
• De centrale vraag- of taakstelling sluit aan op de verkenning van het regionale vraagstuk;
• De doelstelling en vraag- of taakstelling zijn helder en concreet geformuleerd.

Ook hier wordt het gezin als eerste genoemd, daarna de professional en de organisatie als derde.

Doelstellingen zijn helder geformuleerd.

Uit de tekst, als je deze apart leest van de inleiding, blijkt niet expliciet de gezamenlijkheid zoals hierboven in de
reminder is opgenomen.
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3.3 Doelgroep - diversiteit en participatie

Denk daarbij aan:

Diversiteit

• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en ouders) en de diversiteit daarbinnen is beschreven naar
kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie- en culturele
achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van het project.

• Er is toegelicht hoe er met bepaalde verschillen rekening wordt gehouden, of waarom dit niet nodig is.

Participatie

• Er is aandacht voor de analyse van welke jongeren en ouders de projectgroep wil bereiken en betrekken
binnen het project (representatief voor de beschreven einddoelgroep).

• Er is toegelicht hoe ouders en jongeren worden bereikt, hoe met ouders en jongeren wordt
samengewerkt, hoe ervaringskennis wordt benut en hoe wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren
en gezinnen. En indien van toepassing: wat er nodig is voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.

Ik blijf het spannend vinden of de cliëntenraden een ingang is die goed genoeg zal werken. Integraal werken zal
zich in eerste instantie richten op de uitvoerende organisaties.

In theorie kan het werken. Citaat uit aanvraag: Betrokken cliëntenraden in de RKJ hebben een groot bereik binnen
de eigen organisatie, waardoor we een diverse groep gezinnen bereiken die kunnen meepraten, meedenken en
meedoen in het
LNW. Coördinatoren van de raden spelen hierin een verbindende rol.

Ik wil aanraden om ook doorlopend oog te houden voor die jongeren en ouders die NIET via een cliëntenraad
bereikt worden.

Ook zij kunnen qua integraal werken de vinger op de (eventuele) zeker plek leggen

3.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
• Het plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen alle partners.
• Het plan van aanpak is consistent, voldoende verantwoord en geschikt om de vraagstelling te

beantwoorden, danwel de taakstelling te behalen.
• Is concreet en overtuigend toegelicht:

◦ Hoe binnen het project een leer- en verbetercyclus wordt gecreëerd;
◦ Hoe wordt gekomen van het vraagstuk tot het realiseren van de doelstelling;
◦ Wat de werkbare factoren bij de stappen zijn die leiden tot het realiseren van het doel en wie

daarin welke rol speelt. Is de rolverdeling tussen de verschillende partners van de
kenniswerkplaats toegelicht?

◦ Hoe ervoor zorg wordt gedragen dat de regionaal opgedane kennis ook generieke elementen en
inzichten biedt die breder gedeeld kunnen worden en zo ook voor andere regio's relevant kunnen
zijn?

• Het project heeft een dynamisch karakter dat het lerende karakter van de werkplaats ondersteunt. Het
project is ingebed in een lerende omgeving waarin ruimte is voor verandering en verbetering.

• Bestaande en actuele kennis over 'wat werkt' wordt gebruikt als inspiratiebron en startpunt voor het
leerproces in de eigen regio. Op deze kennis wordt voortgebouwd en waar nodig aangepast aan
behoeften vanuit de regionale context, organisaties, professionals of ouders en jongeren.

• De projectopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele veranderingen in de praktijk niet
voor onoverkomelijke problemen zorgen.

• Het plan van aanpak draagt bij aan de doelstelling van het ZonMw programma Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd om samenwerking binnen het sociaal domein na te streven en verbindingen
tussen de verschillende domeinen te stimuleren, vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.

Er wordt goed voortgebouwd op opgebouwde kennis en ervaring en het opdoen van nieuwe kennis wordt expliciet
benoemd. Organisatie is flexibel en kan inspelen op onverwachte ontwikkelingen.

3.5 Haalbaarheid

Denk daarbij aan:
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• Kan met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald?;
• Commitment van alle partners;
• Beschikbaarheid faciliteiten/mensen;
• Realistische fasering en tijdplanning;
• Inzicht in eventuele belemmeringen en hoe daarop wordt geanticipeerd.

Door het aansluiten bij een meerjarige uitvoeringspraktijk beoordeel ik de haalbaarheid met goed.

Maar ook hier. Citaat: Om dit te voorkomen sluit elke leernetwerksessie af met een concrete vraag: ‘waaraan
merkt het gezin dat de uitkomsten van deze sessie de zorg gaan verbeteren?’.

Deze vraag kan eigenlijk alleen maar door jongeren en hun ouders beantwoord worden.

3.6 Projectgroep

Denk daarbij aan:
• Relevante projectpartners betrokken;
• Relevante expertise (o.a. inhoudelijke expertise, ervaringsdeskundigheid, op methodologisch gebied, co-

creatie en leer- en veranderingsprocessen);
• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

De betrokken instellingen hebben de benodigde expertise in huis en kunnen via hun netwerk eigenlijk onbepert
toegang hebben tot noodzakelijke andere bronnen.

3.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 1

De drie projecten sluiten goed bij elkaar aan en zouden ook als één project kunnen worden beoordeel.

De omschrijving is overtuigend, met de kanttekening dat de uiteindelijk belanghebbenden mogelijk ook direct
betrokken moeten worden en niet uitsluitend via de cliëntenraden.

4. Kwaliteit inhoudelijk project 2
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende), NVT (Niet van toepassing)

4.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk

Denk daarbij aan:
• Het projectplan bevat een systematisch en grondig overzicht van het regionale maatschappelijke

vraagstuk rond het veilig, gezond en kansrijk opvoeden en opgroeien. Bestaande kennis en expertise van
alle partners is hierin benut.

• De keuze voor dit project is helder en overtuigend onderbouwd.

Zowel vanuit onderzoek als praktijkervaringen wordt onderbouwd waarom kwetsbare gezinnen een relevant
onderwerp zijn.

4.2 Doelstelling en vraag- taakstelling

Denk daarbij aan:
• De probleemverkenning van het vraagstuk is gezamenlijk uitgevoerd door alle partners van de werkplaats.
• Over de doelen is overeenstemming en deze zijn door alle partners als haalbaar en verenigbaar

aangeduid;
• De centrale vraag- of taakstelling sluit aan op de verkenning van het regionale vraagstuk;
• De doelstelling en vraag- of taakstelling zijn helder en concreet geformuleerd.

Kwetsbare gezinnen, los van hoe je ze benoemt, zijn voor iedereen die maar enigszins met de jeugdproblematiek
bekend is, herkenbaar als 'probleem'. Dat is niet uniek voor de regio.

De doelstellingen zijn helder en herkenbaar omschreven

4.3 Doelgroep - diversiteit en participatie

Denk daarbij aan:
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Diversiteit

• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en ouders) en de diversiteit daarbinnen is beschreven naar
kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie- en culturele
achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van het project.

• Er is toegelicht hoe er met bepaalde verschillen rekening wordt gehouden, of waarom dit niet nodig is.

Participatie

• Er is aandacht voor de analyse van welke jongeren en ouders de projectgroep wil bereiken en betrekken
binnen het project (representatief voor de beschreven einddoelgroep).

• Er is toegelicht hoe ouders en jongeren worden bereikt, hoe met ouders en jongeren wordt
samengewerkt, hoe ervaringskennis wordt benut en hoe wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren
en gezinnen. En indien van toepassing: wat er nodig is voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.

Eigenlijk hetzelfde als bij andere LNW's. Betrek de ouders en kinderen niet alleen via (professionele)
vergenwoordigers.

4.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
• Het plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen alle partners.
• Het plan van aanpak is consistent, voldoende verantwoord en geschikt om de vraagstelling te

beantwoorden, danwel de taakstelling te behalen.
• Is concreet en overtuigend toegelicht:

◦ Hoe binnen het project een leer- en verbetercyclus wordt gecreëerd;
◦ Hoe wordt gekomen van het vraagstuk tot het realiseren van de doelstelling;
◦ Wat de werkbare factoren bij de stappen zijn die leiden tot het realiseren van het doel en wie

daarin welke rol speelt. Is de rolverdeling tussen de verschillende partners van de
kenniswerkplaats toegelicht?

◦ Hoe ervoor zorg wordt gedragen dat de regionaal opgedane kennis ook generieke elementen en
inzichten biedt die breder gedeeld kunnen worden en zo ook voor andere regio's relevant kunnen
zijn?

• Het project heeft een dynamisch karakter dat het lerende karakter van de werkplaats ondersteunt. Het
project is ingebed in een lerende omgeving waarin ruimte is voor verandering en verbetering.

• Bestaande en actuele kennis over 'wat werkt' wordt gebruikt als inspiratiebron en startpunt voor het
leerproces in de eigen regio. Op deze kennis wordt voortgebouwd en waar nodig aangepast aan
behoeften vanuit de regionale context, organisaties, professionals of ouders en jongeren.

• De projectopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele veranderingen in de praktijk niet
voor onoverkomelijke problemen zorgen.

• Het plan van aanpak draagt bij aan de doelstelling van het ZonMw programma Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd om samenwerking binnen het sociaal domein na te streven en verbindingen
tussen de verschillende domeinen te stimuleren, vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.

Aanpak is ambitieus met een strak tijdspad. Weinig ruimte voor onverwachte vertragingen. De haalbaarheid en de
risico's zijn logisch en begrijpelijk beschreven.

4.5 Haalbaarheid

Denk daarbij aan:
• Kan met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald?;
• Commitment van alle partners;
• Beschikbaarheid faciliteiten/mensen;
• Realistische fasering en tijdplanning;
• Inzicht in eventuele belemmeringen en hoe daarop wordt geanticipeerd.

De haalbaarheid en de risico's zijn logisch en begrijpelijk beschreven.

Wat voor mij positief is dat de rol van de gezinnen expliciet wordt benoemd als stimulerend en cruciaal. Dat geeft
mij vertrouwen.

4.6 Projectgroep
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Denk daarbij aan:
• Relevante projectpartners betrokken;
• Relevante expertise (o.a. inhoudelijke expertise, ervaringsdeskundigheid, op methodologisch gebied, co-

creatie en leer- en veranderingsprocessen);
• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

Deze LNW bouwt voort op eerdere samenwerking. Ervaringsdeskundige maakt deel uit va de projectgroep.

Kan niet beoordelen of alle noodzakelijke kennis aan boord is, maar heb er het volste vertrouwen in dat de LNW's
ook horizontaal samen gaan werken. En dat de Hogeschool de weg weet om ontbrekende kennis/ervaring snel
aan te boren.

4.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 2

Vanuit de praktijk een herkenbaar probleem, een ambitieurs tijdspad en met een overtuigend plan van aanpak.

5. Kwaliteit inhoudelijk project 3
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende), NVT (Niet van toepassing)

5.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk

Denk daarbij aan:
• Het projectplan bevat een systematisch en grondig overzicht van het regionale maatschappelijke

vraagstuk rond het veilig, gezond en kansrijk opvoeden en opgroeien. Bestaande kennis en expertise van
alle partners is hierin benut.

• De keuze voor dit project is helder en overtuigend onderbouwd.

Leren (en) implementeren sluit naadloos aan bij de LNW's en zal zorg dragen voor meer inzicht in hoe kennis
daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Verder bouwen ze voort op meerjarige praktijkervaring in de regio en met de samenwerkingspartners.

5.2 Doelstelling en vraag- taakstelling

Denk daarbij aan:
• De probleemverkenning van het vraagstuk is gezamenlijk uitgevoerd door alle partners van de werkplaats.
• Over de doelen is overeenstemming en deze zijn door alle partners als haalbaar en verenigbaar

aangeduid;
• De centrale vraag- of taakstelling sluit aan op de verkenning van het regionale vraagstuk;
• De doelstelling en vraag- of taakstelling zijn helder en concreet geformuleerd.

Omschrijving is kort maar herkenbaar. Evenals de vraagstelling.

Producten zijn omschreven, waar het om gaat draaien is de inhoud.

De hele omschrijving geeft meer dan voldoende vertrouwen om als oordeel 'goed' te geven

5.3 Doelgroep - diversiteit en participatie

Denk daarbij aan:

Diversiteit

• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en ouders) en de diversiteit daarbinnen is beschreven naar
kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie- en culturele
achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van het project.

• Er is toegelicht hoe er met bepaalde verschillen rekening wordt gehouden, of waarom dit niet nodig is.

Participatie

• Er is aandacht voor de analyse van welke jongeren en ouders de projectgroep wil bereiken en betrekken
binnen het project (representatief voor de beschreven einddoelgroep).
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• Er is toegelicht hoe ouders en jongeren worden bereikt, hoe met ouders en jongeren wordt
samengewerkt, hoe ervaringskennis wordt benut en hoe wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren
en gezinnen. En indien van toepassing: wat er nodig is voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.

Volkomen terecht wordt hier verwezen naar de overall omschrijving en niet een herhaling van wat eerder in de
aanvraag is vastgelegd.

Participatie van gezinnen terecht als essentieel omschreven. Deze is wel afhankelijk van hoe de
eindbelanghebbenden in de LNW's participeren.

5.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
• Het plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen alle partners.
• Het plan van aanpak is consistent, voldoende verantwoord en geschikt om de vraagstelling te

beantwoorden, danwel de taakstelling te behalen.
• Is concreet en overtuigend toegelicht:

◦ Hoe binnen het project een leer- en verbetercyclus wordt gecreëerd;
◦ Hoe wordt gekomen van het vraagstuk tot het realiseren van de doelstelling;
◦ Wat de werkbare factoren bij de stappen zijn die leiden tot het realiseren van het doel en wie

daarin welke rol speelt. Is de rolverdeling tussen de verschillende partners van de
kenniswerkplaats toegelicht?

◦ Hoe ervoor zorg wordt gedragen dat de regionaal opgedane kennis ook generieke elementen en
inzichten biedt die breder gedeeld kunnen worden en zo ook voor andere regio's relevant kunnen
zijn?

• Het project heeft een dynamisch karakter dat het lerende karakter van de werkplaats ondersteunt. Het
project is ingebed in een lerende omgeving waarin ruimte is voor verandering en verbetering.

• Bestaande en actuele kennis over 'wat werkt' wordt gebruikt als inspiratiebron en startpunt voor het
leerproces in de eigen regio. Op deze kennis wordt voortgebouwd en waar nodig aangepast aan
behoeften vanuit de regionale context, organisaties, professionals of ouders en jongeren.

• De projectopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele veranderingen in de praktijk niet
voor onoverkomelijke problemen zorgen.

• Het plan van aanpak draagt bij aan de doelstelling van het ZonMw programma Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd om samenwerking binnen het sociaal domein na te streven en verbindingen
tussen de verschillende domeinen te stimuleren, vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.

Het gekozen model 'ontwerponderzoek' zal naar mijn stellige verwachting de eind belanghebbenden aanspreken.
Ik beoordeel dat als positief.

5.5 Haalbaarheid

Denk daarbij aan:
• Kan met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald?;
• Commitment van alle partners;
• Beschikbaarheid faciliteiten/mensen;
• Realistische fasering en tijdplanning;
• Inzicht in eventuele belemmeringen en hoe daarop wordt geanticipeerd.

Ik zie in de beschrijving geen aanleiding waarom de resultaten niet haalbaar zouden zijn. Wel is er ene flinke
afhankelijkheid van de LNW's. Maar die zijn ook als 'haalbaar' beoordeeld.

5.6 Projectgroep

Denk daarbij aan:
• Relevante projectpartners betrokken;
• Relevante expertise (o.a. inhoudelijke expertise, ervaringsdeskundigheid, op methodologisch gebied, co-

creatie en leer- en veranderingsprocessen);
• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

Deze vraag vind ik lastig te beoordelen. Ik kan niet anders dan afgaan op wat in de aanvraag aan deskundigheid
is omschreven. Lastig is te bedenken wat hier nodig zou kunnen zijn.

De paragraaf expertise is echter voldoende overtuigend.
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5.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 3

Overall gezien is dit een logisch onderdeel in de gehele aanvraag.

6. Kwaliteit inhoudelijk project 4
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende), NVT (Niet van toepassing)

6.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk

Denk daarbij aan:
• Het projectplan bevat een systematisch en grondig overzicht van het regionale maatschappelijke

vraagstuk rond het veilig, gezond en kansrijk opvoeden en opgroeien. Bestaande kennis en expertise van
alle partners is hierin benut.

• De keuze voor dit project is helder en overtuigend onderbouwd.

niet van  toepassing

6.2 Doelstelling en vraag- taakstelling

Denk daarbij aan:
• De probleemverkenning van het vraagstuk is gezamenlijk uitgevoerd door alle partners van de werkplaats.
• Over de doelen is overeenstemming en deze zijn door alle partners als haalbaar en verenigbaar

aangeduid;
• De centrale vraag- of taakstelling sluit aan op de verkenning van het regionale vraagstuk;
• De doelstelling en vraag- of taakstelling zijn helder en concreet geformuleerd.

niet van  toepassing

6.3 Doelgroep - diversiteit en participatie

Denk daarbij aan:

Diversiteit

• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en ouders) en de diversiteit daarbinnen is beschreven naar
kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie- en culturele
achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van het project.

• Er is toegelicht hoe er met bepaalde verschillen rekening wordt gehouden, of waarom dit niet nodig is.

Participatie

• Er is aandacht voor de analyse van welke jongeren en ouders de projectgroep wil bereiken en betrekken
binnen het project (representatief voor de beschreven einddoelgroep).

• Er is toegelicht hoe ouders en jongeren worden bereikt, hoe met ouders en jongeren wordt
samengewerkt, hoe ervaringskennis wordt benut en hoe wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren
en gezinnen. En indien van toepassing: wat er nodig is voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.

niet van  toepassing

6.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
• Het plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen alle partners.
• Het plan van aanpak is consistent, voldoende verantwoord en geschikt om de vraagstelling te

beantwoorden, danwel de taakstelling te behalen.
• Is concreet en overtuigend toegelicht:

◦ Hoe binnen het project een leer- en verbetercyclus wordt gecreëerd;
◦ Hoe wordt gekomen van het vraagstuk tot het realiseren van de doelstelling;
◦ Wat de werkbare factoren bij de stappen zijn die leiden tot het realiseren van het doel en wie

daarin welke rol speelt. Is de rolverdeling tussen de verschillende partners van de
kenniswerkplaats toegelicht?

◦ Hoe ervoor zorg wordt gedragen dat de regionaal opgedane kennis ook generieke elementen en
inzichten biedt die breder gedeeld kunnen worden en zo ook voor andere regio's relevant kunnen
zijn?
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• Het project heeft een dynamisch karakter dat het lerende karakter van de werkplaats ondersteunt. Het
project is ingebed in een lerende omgeving waarin ruimte is voor verandering en verbetering.

• Bestaande en actuele kennis over 'wat werkt' wordt gebruikt als inspiratiebron en startpunt voor het
leerproces in de eigen regio. Op deze kennis wordt voortgebouwd en waar nodig aangepast aan
behoeften vanuit de regionale context, organisaties, professionals of ouders en jongeren.

• De projectopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele veranderingen in de praktijk niet
voor onoverkomelijke problemen zorgen.

• Het plan van aanpak draagt bij aan de doelstelling van het ZonMw programma Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd om samenwerking binnen het sociaal domein na te streven en verbindingen
tussen de verschillende domeinen te stimuleren, vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.

niet van  toepassing

6.5 Haalbaarheid

Denk daarbij aan:
• Kan met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald?;
• Commitment van alle partners;
• Beschikbaarheid faciliteiten/mensen;
• Realistische fasering en tijdplanning;
• Inzicht in eventuele belemmeringen en hoe daarop wordt geanticipeerd.

niet van  toepassing

6.6 Projectgroep

Denk daarbij aan:
• Relevante projectpartners betrokken;
• Relevante expertise (o.a. inhoudelijke expertise, ervaringsdeskundigheid, op methodologisch gebied, co-

creatie en leer- en veranderingsprocessen);
• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

niet van  toepassing

6.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 4

niet van  toepassing

7. Kwaliteit inhoudelijk project 5
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende), NVT (Niet van toepassing)

7.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk

Denk daarbij aan:
• Het projectplan bevat een systematisch en grondig overzicht van het regionale maatschappelijke

vraagstuk rond het veilig, gezond en kansrijk opvoeden en opgroeien. Bestaande kennis en expertise van
alle partners is hierin benut.

• De keuze voor dit project is helder en overtuigend onderbouwd.

niet van  toepassing

7.2 Doelstelling en vraag- taakstelling

Denk daarbij aan:
• De probleemverkenning van het vraagstuk is gezamenlijk uitgevoerd door alle partners van de werkplaats.
• Over de doelen is overeenstemming en deze zijn door alle partners als haalbaar en verenigbaar

aangeduid;
• De centrale vraag- of taakstelling sluit aan op de verkenning van het regionale vraagstuk;
• De doelstelling en vraag- of taakstelling zijn helder en concreet geformuleerd.

niet van  toepassing

7.3 Doelgroep - diversiteit en participatie

Denk daarbij aan:
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Diversiteit

• De einddoelgroep (kinderen, jongeren en ouders) en de diversiteit daarbinnen is beschreven naar
kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie- en culturele
achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van het project.

• Er is toegelicht hoe er met bepaalde verschillen rekening wordt gehouden, of waarom dit niet nodig is.

Participatie

• Er is aandacht voor de analyse van welke jongeren en ouders de projectgroep wil bereiken en betrekken
binnen het project (representatief voor de beschreven einddoelgroep).

• Er is toegelicht hoe ouders en jongeren worden bereikt, hoe met ouders en jongeren wordt
samengewerkt, hoe ervaringskennis wordt benut en hoe wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren
en gezinnen. En indien van toepassing: wat er nodig is voor kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.

niet van  toepassing

7.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
• Het plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen alle partners.
• Het plan van aanpak is consistent, voldoende verantwoord en geschikt om de vraagstelling te

beantwoorden, danwel de taakstelling te behalen.
• Is concreet en overtuigend toegelicht:

◦ Hoe binnen het project een leer- en verbetercyclus wordt gecreëerd;
◦ Hoe wordt gekomen van het vraagstuk tot het realiseren van de doelstelling;
◦ Wat de werkbare factoren bij de stappen zijn die leiden tot het realiseren van het doel en wie

daarin welke rol speelt. Is de rolverdeling tussen de verschillende partners van de
kenniswerkplaats toegelicht?

◦ Hoe ervoor zorg wordt gedragen dat de regionaal opgedane kennis ook generieke elementen en
inzichten biedt die breder gedeeld kunnen worden en zo ook voor andere regio's relevant kunnen
zijn?

• Het project heeft een dynamisch karakter dat het lerende karakter van de werkplaats ondersteunt. Het
project is ingebed in een lerende omgeving waarin ruimte is voor verandering en verbetering.

• Bestaande en actuele kennis over 'wat werkt' wordt gebruikt als inspiratiebron en startpunt voor het
leerproces in de eigen regio. Op deze kennis wordt voortgebouwd en waar nodig aangepast aan
behoeften vanuit de regionale context, organisaties, professionals of ouders en jongeren.

• De projectopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele veranderingen in de praktijk niet
voor onoverkomelijke problemen zorgen.

• Het plan van aanpak draagt bij aan de doelstelling van het ZonMw programma Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd om samenwerking binnen het sociaal domein na te streven en verbindingen
tussen de verschillende domeinen te stimuleren, vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.

niet van  toepassing

7.5 Haalbaarheid

Denk daarbij aan:
• Kan met deze aanpak de doelstelling(en) worden gehaald?;
• Commitment van alle partners;
• Beschikbaarheid faciliteiten/mensen;
• Realistische fasering en tijdplanning;
• Inzicht in eventuele belemmeringen en hoe daarop wordt geanticipeerd.

niet van  toepassing
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7.6 Projectgroep

Denk daarbij aan:
• Relevante projectpartners betrokken;
• Relevante expertise (o.a. inhoudelijke expertise, ervaringsdeskundigheid, op methodologisch gebied, co-

creatie en leer- en veranderingsprocessen);
• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

niet van  toepassing

7.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 5

niet van  toepassing

8. Begroting
Legenda: TH (Te hoog), R (reëel), TL (te laag)

8.1 Begroting

Denk daarbij aan:
• De raming van de aangevraagde middelen is redelijk en voldoende beargumenteerd.
• Coördinator en kernteam zijn aantoonbaar opgenomen in de begroting.
• Onderbouwing cofinanciering (in cash en/of in kind);
• Hoogte eigen bijdrage als indicatie voor een duurzame voortzetting van de samenwerkingsstructuur.

Lijkt reeel. Post uitbesteed wer saenwerkig is hoog, maar gelet op de lage bedragen uit de vorige categorien lijkt
dit aannemelijk

9. Samenvattend Kwaliteitsoordeel Samenwerkingsverband en Projecten
Legenda: G (Goed), V (Voldoende), M (Matig), O (Onvoldoende)

9.1 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Samenwerkingsverband en Projecten

Overall oordeel goed.

De paraplu is de aanpak van een herkenbaar probleem, waarbij de LNW's herkenbare onderdelen uitdiepen en
Leren (en) implementeren zorg draagt voor de borging en de verspreiding van de opgedane kennis en ervaring
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