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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.

Er is hier sprake van doorontwikkeling van een bestaande samenwerking in een Academische Werkplaats Samen
naar een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Samen Verder. Hierdoor is een stevige basis van samenwerking
aanwezig, die ze zichtbaar hebben aangevuld met meer betrokkenheid vanuit ervaringsdeskundige ouders en
jeugdigden door regionale initiatieven(cliëntenraden van 7 leden en Expex)te bundelen in een netwerk
ervaringsdeskundigen, de Werkplaats sociaal domein en de drie regio's van gemeenten. Er is een bestaande
structuur waarin wordt gewerkt met een ledenfee en financiering vanuit ZonMw en er wordt geïnvesteerd in de
vergoeding van ervaringsdeskundigen. Dit geeft vertrouwen voor de structurele deelname, borging en
duurzaamheid  van het verband. Overvraging van ervaringsdeskundigen blijft wel een aandachtspunt, omdat ze in
alle overlegstructuren binnen Samen Verder participeren. Voor de doelgroep zelf is deelname aan overleggen ook
niet altijd de meest passende manier om te participeren en een rol te spelen waarin zij en hun ervaringskennis
optimaal tot hun recht komen, dus dat vraagt wat mij betreft nog wat aandacht.
Partners draag in kind 0.05fte bij en er is cofinanciering vanuit TNO en vanuit een aantal andere projecten. Ook
het feit dat dit samenwerkingsverband al langer bestaat, biedt hiervoor een goede basis. Voor de verbindende
coördinatie is iemand aangewezen en verder zijn er coördinatoren op het niveau van de drie regio's en de drie
leernetwerken en facilitering. Er is in de samenwerking oog voor afstemming en uitwisseling tussen deze regio's
en netwerken. Hoe dat uitpakt in de praktijk, zal moeten blijken. Is wel een aandachtspunt voor de verbindende
coördinator.

2.2 Doelgroep - diversiteit

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

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

relevante kenmerken zijn uitgewerkt.

Er is flink geinvesteerd in participatie van ervaringsdeskundige ouders en jeugdigen, ook door hiervoor een
bestaande initiatieven te bundelen in een netwerk. Ik geef voldoende ipv goed omdat ik uit de aanvraag niet kan
opmaken of dat netwerk ook voldoende divers is. In het verslag Startimpuls geven zij aan van wel, maar zij geven
verder geen informatie waaruit dat ook daadwerkelijk blijft. Het netwerk ervaringsdeskundigen bestaat uit
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cliëntenraden van de 7 leden en uit ExPex. ExPex zijn jongeren met een diverse achtergrond. De samenstelling
van de cliëntenraden kan ik niet beoordelen: ouders, jongeren, met welke achtergrond? De aanvrager geeft aan
dat het percentage inwoners en ook gezinnen met een migratieachtergrond in de deelnemende regio's hoog is tov
het landelijk beeld. Of dat ook terugkomt in de samenstelling van het netwerk kan ik niet beoordelen. En is het
belangrijk om naast jongeren ook kinderen op de een of andere manier te betrekken?

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.

Drie leernetwerken staan centraal in het samenwerkingsverband. Ieder netwerk heeft adhv een uitgebreide
consultatie een eigen maatschappelijk vraagstuk waarop ze met elkaar kennis wil ontwikkelen en/of toepassen:
integraal werken, normaliseren en kwetsbare groepen. Partners uit de verschillende gremia zijn ook allemaal
betrokken. Ook de opbouw van veranderagenda, opleidingsagenda en onderzoeksagenda is helder. Focus daarbij
ligt op hoe praktijkprofessionals bestaande kennis( meer) kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Enige
aarzeling aan mijn kant ligt bij het daadwerkelijk leren en verbeteren. Het lijkt alsof er nu vooral over wordt gepraat
ipv dat er in de praktijk gericht wordt geexperimenteerd met nieuwe inzichten en de ervaringen daarmee worden
onderzocht en geevalueerd. Dat zou ook de opbrengsten voor partners gedurende het gehele project vergroten. In
de inhoudelijke projectplannen zie ik in de fasering in vier jaar wel het 'doen' terug, maar hoe dat plaatsvindt wordt
nog niet uitgewerkt. Ook wordt in de aanvraag aangegeven dat partners ook bang zijn voor meer praten dan doen

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.

Het is een globaal plan van aanpak, waarbij veel aandacht is voor de participatie van ouders en jeugdigen. Taken
en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen in de organisatiestructuur worden kort en overzichtelijk
toegelicht. Hoe men in dit project komt tot bruikbare inzichten en producten en welke communicatie- en
implementatieactiviteiten is summier beschreven. Communicatie en implementatie lijkt zich in het plan van aanpak
te beperken tot verspreiding van kennis, terwijl implementatie meer omvattend is. Het zou meerwaarde hebben
voor het project om daar met een bredere blik naar te kijken en dat ook meer onderdeel te maken van de
leernetwerken en gedurende het project ipv resultaten aan het einde van het project te verspreiden en te
implementeren. Overigens lees ik vervolgens in de inhoudelijke projectplannen dat jaar 3 in het teken staat van
implementeren, alleen wordt geen beeld gegeven van hoe dat er uit zal (kunnen) zien.

2.5 Samenvattend Kwaliteitsoordeel samenwerkingsverband

Ik zou eigenlijk willen zeggen: voldoende tot goed. Het samenwerkingsverband heeft een stevige basis omdat het
voortborduurt op een Academische Werkplaats. Er is veel aandacht voor betrokkenheid van de doelgroep, van
gemeenten en andere partners. Belangrijke aandachtspunten zijn:
- diversiteit van de doelgroep en aanpak die past bij hoe betrokkenheid van de doelgroep het beste uit de verf
komt (dat is niet altijd door te participeren in allerlei overleggen)
- risico dat het teveel praten over is ipv leren en verbeteren door bijv. gericht te experimenteren, ervaringen op te
doen (dus ook 'doen')
- implementatie breder bekijken, is meer dan verspreiden van resultaten aan het einde van het project, er liggen
gedurende de vier jaar meer kansen en mogelijkheden
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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.

Uit een uitgebreide regionale consultatie is het vraagstuk integraal werken als een van de prangende
vraagstukken naar voren gekomen. Dit sluit ook aan bij de vraagstukken uit landelijke programma's en studies. Dit
is vervolgens ook gekoppeld aan de doelgroep, hoe deze eruit ziet in de verschillende regio's en wat daarin
aandachtspunten zijn en om maatwerk vraagt.

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.

De ambitie en doelstellingen zijn resultaat van vier raadplegingen onder de diverse betrokkenen tijdens de
startimpuls. Daar is duidelijk in geïnvesteerd.
Integraal werken wordt benaderd als organisatievraagstuk op drie niveaus, maar het is de vraag of dat niet te smal
is. Integraal werken is ook een werkwijze die vraagt om bepaalde competenties richting partners en gezinnen,
zicht op en omgaan met de kennis en kunde van je samenwerkingspartners en beweegredenen waarom iemand
kiest voor een bepaalde aanpak (bijv. omdat de partner een handhavende rol heeft). De vragen die vervolgens op
die drie niveaus gesteld worden hebben wel een breder karakter. Het zou de moeite lonen om in het eerste jaar
gezamenlijk keuzes te maken in de vragen die allemaal gesteld worden: op welke aspecten van integraal werken
zitten de grootste hobbels en is de grootste winst te behalen voor gezinnen? En dan op die aspecten focussen.
Dat draagt nog verder bij aan het brede draagvlak, helderheid en haalbaarheid van de doestelling en vraag/
taakstelling

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.

Er is een overzichtelijke regionale analyse van de doelgroep gemaakt en de implicaties die dat heeft voor hoe met
verschillen tussen regio's rekening moet worden gehouden. Het gaat bij integraal werken om gezinnen met
complexe en langdurige problemen. Nogmaals: ik heb geen zicht op de samenstelling van de cliëntenraden die
betrokken zijn, maar in het projectplan wordt aangegeven dat die samenstelling voldoende divers is voor dit
project. Ook wordt rekening gehouden met evt ondersteuning voor deze groep om mee te doen in het project.

3.4 Plan van aanpak

Denk daarbij aan:
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• 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.

Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter, wat ik op zich snap als het gaat om inhoudelijke prioritering, maar het blijft
daardoor onduidelijk welke ideeën er zijn over de aanpak in die jaren.

Jaar 1 is in vier fasen opgebouwd, waarbij naast het opstarten het inventariseren van en reflectie op bestaande
kennis een belangrijk onderdeel is. Mooi dat daar uitgebreid aandacht aan wordt besteed! En vandaar uit wordt
gekeken wat nog meer nodig is en volgen daaruit drie agenda's. Het wordt mij niet duidelijk hoe die inventarisatie
en reflectie plaatsvindt: waar ben je naar op zoek, waar zoek je, hoe zoek je. Hoe en waarom het Klein maar fijn
project hier al in fase 3 wordt opgestart wordt niet goed duidelijk.

Nogmaals ik snap dat je geen dichtgetimmerde plannen voor jaar 2, 3 en 4 kunt en wilt opleveren als het gaat om
prioriteiten qua inhoud, maar ideeen of een doorkijk naar hoe de aanpak eruit zou kunnen zien kan wel degelijk en
helpt om een beeld te krijgen van:
- hoe je samen gaat begrijpen door te doen(in jaar 2 gaan er blijkbaar projecten en onderzoeken uitgevoerd
worden en daarvan wordt geleerd, maar hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan?)
- hoe je samen gaat leren door te doen (in jaar 3 worden opgedane leerlessen geimplementeerd, maar hoe kom je
tot die leerlessen en wat zijn ideeen over implementatie?)
- hoe je samen werkt (in jaar 4 gaat het om verdere borging en implementatie, maar hoe?)

3.5 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.

Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter. Het blijft daardoor onduidelijk welke ideeen er zijn over de aanpak in die
jaren. Partners hebben ook hun bezorgdheid uitgesproken of er niet teveel gepraat wordt. Om daarom elke
leernetwerksessie af te sluiten met de vraag waaraan het gezin merkt dat de uitkomsten van deze sessie de zorg
gaan verbeteren is dan wat summier.

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;
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• Eerdere activiteiten en producten.

Er zijn relevante partneren betrokken en daarmee ook expertise op het terrein van jeugd. Aandachtspunt is of met
de werkplaats Sociaal Domein en gemeente ook de andere terreinen in het sociaal domein voldoende gedekt zijn.
Als we kijken naar het vraagstuk integraal werken is dat een must. Vaak spelen er zaken als armoede en
schulden: is de verbinding met die partners en expertise voldoende te leggen als we kijken naar de huidige
partners? Ik kan me ook voorstellen dat er expertise op afroep ingevlogen kan worden.

3.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 1

Relevantie en onderbouwing van het vraagstuk en draagvlak hiervoor is positief, maar de uitwerking van het plan
van aanpak is te summier om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit.

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.

Uit een uitgebreide regionale consultatie is het vraagstuk kwetsbare groepen als een van de prangende
vraagstukken naar voren gekomen, waar ook in preventieve zin en om intergenerationele overdracht te
doorbreken meer aandacht besteed zou moeten worden. Dit sluit ook aan bij de vraagstukken uit landelijke
programma's en studies. Dit is vervolgens ook gekoppeld aan de doelgroep en hoe deze eruit ziet in de
verschillende regio's. De vertaling die in het LNW integraal werken gemaakt wordt naar aandachtspunten en
maatwerk per regio mis ik hier.

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.

De ambitie en doelstellingen zijn resultaat van vier raadplegingen onder de diverse betrokkenen tijdens de
startimpuls. Daar is duidelijk in geïnvesteerd.
Kwetsbare groepen wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd, zoals vroegtijdige herkenning, betere toegang,
passender ondersteuning en empowerend positief benaderen. Wel wordt aangegeven dat de ambitie hoog is en er
veel doelstellingen worden benoemd. Mogelijk kan het eerste jaar benut worden om daar nog in te kiezen/
focussen wat bijdraagt aan de haalbaarheid. Zie verder mijn opmerkingen bij doelgroep als het gaat over die focus.

4.3 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.

Er is een overzichtelijke regionale analyse van de doelgroep gemaakt, maar ik mis welke  implicaties dit heeft voor
hoe met verschillen tussen regio's rekening moet worden gehouden. Bij de omschrijving van de doelgroep wordt
een onderscheid gemaakt in kwetsbare gezinnen en multiprobleem gezinnen. Hier zit veel overlap in, maar het
blijft voor mij onduidelijk of het LNW zich focust op beide groepen of op specifiek kwetsbare gezinnen en welke
gezinnen dus niet binnen de scope van dit LNW vallen. Focus op kwetsbare gezinnen, dus met een verhoogde
kans op het ontwikkelen van problemen, impliceert naar mijn idee ook een focus op preventie, vroegtijdige
signaleren en inzetten op beschermende factoren. Dit kan helpen bij de focus in dit project.
Het gaat bij kwetsbare gezinnen om gezinnen met weinig vertrouwen in instituties, dus dit maakt hun
betrokkenheid in het project mogelijk ook lastiger. Verder heb ik geen zicht op de samenstelling van de
cliëntenraden die betrokken zijn en of dit ook kwetsbare gezinnen betreft. Mijn vraag is of er voldoende oog is voor
andere manieren van betrokkenheid dan participeren in de overlegstructuur van het LNW.

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.

Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter, wat ik op zich snap als het gaat om inhoudelijke prioritering, maar het blijft
daardoor onduidelijk welke ideeën er zijn over de aanpak in die jaren.

De projectplannen van de drie LNW's zijn hetzelfde, dus vandaar dat mijn reactie bij het inhoudelijk project 1 over
integraal werken hetzelfde is als bij dit project.

Jaar 1 is in vier fasen opgebouwd, waarbij naast het opstarten het inventariseren van en reflectie op bestaande
kennis een belangrijk onderdeel is. Mooi dat daar uitgebreid aandacht aan wordt besteed! En vandaar uit wordt
gekeken wat nog meer nodig is en volgen daaruit drie agenda's. Het wordt mij niet duidelijk hoe die inventarisatie
en reflectie plaatsvindt: waar ben je naar op zoek, waar zoek je, hoe zoek je. Hoe en waarom het Klein maar fijn
project hier al in fase 3 wordt opgestart wordt niet goed duidelijk.

Nogmaals ik snap dat je geen dichtgetimmerde plannen voor jaar 2, 3 en 4 kunt en wilt opleveren als het gaat om
prioriteiten qua inhoud, maar ideeen of een doorkijk naar hoe de aanpak eruit zou kunnen zien kan wel degelijk en
helpt om een beeld te krijgen van:
- hoe je samen gaat begrijpen door te doen(in jaar 2 gaan er blijkbaar projecten en onderzoeken uitgevoerd
worden en daarvan wordt geleerd, maar hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan?)
- hoe je samen gaat leren door te doen (in jaar 3 worden opgedane leerlessen geimplementeerd, maar hoe kom je
tot die leerlessen en wat zijn ideeen over implementatie?)
- hoe je samen werkt (in jaar 4 gaat het om verdere borging en implementatie, maar hoe?)
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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.

Ook hetzelfde als bij projectplan 1
Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter. Het blijft daardoor onduidelijk welke ideeen er zijn over de aanpak in die
jaren. Positief is dat men aandacht heeft voor risicofactoren:  de participatie van de doelgroep kwetsbare
gezinnen, de nodige samenwerking met het sociaal domein (gemeenten en werkplaats sociaal domein) die nog
met groeien, het vele werk dat moet worden verzet met beperkte middelen en de mogelijkheden van professionals
om ook daadwerkelijk nieuwe werkwijzen eigen te maken.

4.6 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.

Er zijn relevante partneren betrokken en daarmee ook expertise op het terrein van jeugd. Aandachtspunt is de
samenwerking met het sociaal domein (werkplaats Sociaal Domein en gemeente), die nog moet groeien maar
essentieel is voor het vraagstuk Kwetsbare groepen (armoede, schulden, lvb, psychische en
verslavingsproblematiek). De vraag is of de verbinding met andere partners en expertise in het sociaal domein
voldoende te leggen als we kijken naar de huidige partners? Ik kan me ook voorstellen dat er expertise op afroep
ingevlogen kan worden.

4.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 2

Relevantie en onderbouwing van het vraagstuk en draagvlak hiervoor is positief, maar de uitwerking van het plan
van aanpak is te summier om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit.

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.

Uit een uitgebreide regionale consultatie is het vraagstuk Normaliseren als een van de prangende vraagstukken
naar voren gekomen. Dit sluit ook aan bij de vraagstukken uit landelijke programma's en studies. Dit is vervolgens
ook gekoppeld aan de doelgroep en hoe deze eruit ziet in de verschillende regio's. Wat dit vervolgens betekent
voor de specifieke aandachtspunten per regio mis ik.

In de beschrijving van normaliseren komt goed naar voren dat er veel verwarring is over dit begrip. In het eerste
deel wordt vooral het aspect van passende zorg benadrukt (zwaardere of specialistischer zorg dan nodig) en in
het tweede wordt de omschrijving benadrukt dat veel problemen normaal zijn, horen bij het leven, zich vaak
vanzelf oplossen en wat dit betekent voor het handelingsperspectief van een professional. Normaliseren gaat
volgens mij vooral over het tweede, maar verbinden we vaak met andere vraagstukken die in het verlengde liggen
van het principe van normaliseren:  namelijk zorg dichtbij (dat áls er hulp en steun nodig is, deze zoveel mogelijk
in het gewone leven wordt geboden, niet intramuraal in een kliniek), zorg zo licht als mogelijk en focus op kansen
en beschermende factoren (preventie).

5.2 Doelstelling en vraag- taakstelling
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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.

De ambitie en doelstellingen zijn resultaat van vier raadplegingen onder de diverse betrokkenen tijdens de
startimpuls. Daar is duidelijk in geïnvesteerd.
Normaliseren wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd, zoals ik al heb aangegeven bij 5.1. Vervolgens wordt in
de ambitie de keuze gemaakt te focussen op het terugdringen van onnodige jeugdhulpgebruik door te werken aan
het normaliseren van problemen. Daarmee wordt normaliseren een middel voor het terugdringen van onnodig
jeugdhulpgebruik ipv een doel op zich. De vraag is of dat klopt. De vervolgvragen zoomen vervolgens ook in op
jeugdhulplgebruik ipv op normaliseren. Dus de verbinding met normaliseren verdwijnt hiermee.

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).

• 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.

Er is een regionale analyse van de doelgroep gemaakt, maar het is de vraag hoe je de doelgroep voor
'normaliseren' moet omschrijven. Dan moet je het vraagstuk eerst scherper hebben en omdat dat naar mijn idee
nog mist, is de doelgroepomschrijving ook globaal. Dit vraagt in de eerste fase van het project/LNW nog extra
studie en keuzes. Verder heb ik  geen zicht op de samenstelling van de cliëntenraden die betrokken zijn. Ik kan
me goed voorstellen dat juist de doelgroep een belangrijke rol kan spelen in het concretiseren van het begrip
'normaliseren' en op welke aspecten de focus zou moeten liggen.
Mijn vraag is of er voldoende oog is voor andere manieren van betrokkenheid dan participeren in de
overlegstructuur van het LNW.

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.
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• 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.

Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter, wat ik op zich snap als het gaat om inhoudelijke prioritering, maar het blijft
daardoor onduidelijk welke ideeën er zijn over de aanpak in die jaren.

De projectplannen van de drie LNW's zijn hetzelfde, dus vandaar dat mijn reactie bij het inhoudelijk project 1 en 2
over integraal werken en kwetsbare groepen hetzelfde is als bij dit project.

Jaar 1 is in vier fasen opgebouwd, waarbij naast het opstarten het inventariseren van en reflectie op bestaande
kennis een belangrijk onderdeel is. Mooi dat daar uitgebreid aandacht aan wordt besteed! En vandaar uit wordt
gekeken wat nog meer nodig is en volgen daaruit drie agenda's. Het wordt mij niet duidelijk hoe die inventarisatie
en reflectie plaatsvindt: waar ben je naar op zoek, waar zoek je, hoe zoek je. Hoe en waarom het Klein maar fijn
project hier al in fase 3 wordt opgestart wordt niet goed duidelijk.

Nogmaals ik snap dat je geen dichtgetimmerde plannen voor jaar 2, 3 en 4 kunt en wilt opleveren als het gaat om
prioriteiten qua inhoud, maar ideeen of een doorkijk naar hoe de aanpak eruit zou kunnen zien kan wel degelijk en
helpt om een beeld te krijgen van:
- hoe je samen gaat begrijpen door te doen(in jaar 2 gaan er blijkbaar projecten en onderzoeken uitgevoerd
worden en daarvan wordt geleerd, maar hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan?)
- hoe je samen gaat leren door te doen (in jaar 3 worden opgedane leerlessen geimplementeerd, maar hoe kom je
tot die leerlessen en wat zijn ideeen over implementatie?)
- hoe je samen werkt (in jaar 4 gaat het om verdere borging en implementatie, maar hoe?)

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.

Ook hetzelfde als bij projectplan 1 en 2
Omdat het plan van aanpak beperkt zicht geeft op jaar 2, 3 en 4 kan ik dit niet goed beoordelen. Dit is open
gehouden ivm het dynamische karakter. Het blijft daardoor onduidelijk welke ideeen er zijn over de aanpak in die
jaren. Met name de doelgroep heeft haar bezorgdheid uitgesproken of er niet teveel gepraat wordt. De vraag is of
het voldoende is om daarom elke leernetwerksessie af te sluiten met concrete actiepunten. Mogelijk zitten in jaar
2, 3 en 4 meer interactieve en experimentele momenten waarin het accent ligt op doen, ervaringen en leren in de
praktijk, maar dat kan ik obv het plan van aanpak niet beoordelen. Dat geldt ook voor de andere inhoudelijke
projecten.

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.

Er zijn relevante partneren betrokken en daarmee ook expertise op het terrein van jeugd. Aandachtspunt is de
samenwerking met het sociaal domein (werkplaats Sociaal Domein en gemeente), die essentieel is voor
normaliseren, zorg dichtbij, lichtere zorg, etc. De vraag is of de verbinding met andere partners en expertise in het
sociaal domein voldoende te leggen als we kijken naar de huidige partners? Ik kan me ook voorstellen dat er
expertise op afroep ingevlogen kan worden.

5.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 3
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Relevantie en onderbouwing van het vraagstuk en draagvlak hiervoor is positief, maar de uitwerking van het plan
van aanpak is te summier om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit.

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.

Op basis van een eerdere evaluatie van de lerende omgeving en verbetercyclus in de academische werkplaats is
het volgende vraagstuk geïdentificeerd: vergroten van de toepasbaarheid van kennisproducten op de werkvloer.
Hoe zorg je ervoor dat nieuwe methodieken en kennis ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast en
verbetering in handelen tot gevolg hebben? Mooi dat deze uit de evaluatie is voortgekomen en er zicht is ontstaan
op belemmerende factoren om kennis toe te passen. Dit geeft een goeie basis voor dit overkoepelende project

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.

De focus ligt op inzicht verkrijgen hoe je het gebruik van kennisproducten en leerstructuur kunt vergroten, welke
werkzame elementen hier aan bijdragen en of het LNW dan het juiste vehikel is. Deze doel- en vraagstelling vloeit
logisch uit het maatschappelijk vraagstuk.
Het project zou in de vier jaar de ambitie ook wat kunnen oprekken door niet alleen inzicht te willen verkrijgen,
maar ook het daadwerkelijk gebruik van kennisproducten en leerstructuur te vergroten. Dan is het nog meer
actieonderzoek met kortcyclische feedbackloops. Dit levert voor het project meer op, en gezien de vier jaar zou
daar ruimte voor moeten zijn.

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.

De eindgebruiker in dit project is vooral de professional. Die zou vanaf het begin betrokken moeten zijn als het
gaat om acceptatie en gebruik bevorderen. De vraag is of de einddoelgroep (gezinnen) hier een grote rol in
hebben...

6.4 Plan van aanpak
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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.

In het eerste jaar wordt geïnvesteerd in een vooronderzoek en vervolgens wordt er in de praktijk prototypes
ontwikkeld en toegepast en geëvalueerd. Dat lijkt me een heel passende aanpak, die adhv experimenten en
ervaringen inzicht geven in wat werkt. Het plan geeft geen inzicht in wat we ons moeten voorstellen bij een
prototype. Een paar voorbeelden waar we aan zouden kunnen denken zou helpen.

Wat ik hier nog mis is de verbinding met de agenda's, zoals de opleidingsagenda.

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.

Er wordt geïnvesteerd in innovatiefunctionarissen, het plan van aanpak lijkt ook qua fasering en tijd realistisch en
risico's zijn in beeld gebracht.

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.

Er zijn relevante partneren betrokken en daarmee ook expertise op het terrein van jeugd. Aandachtspunt is de
samenwerking met het sociaal domein (werkplaats Sociaal Domein en gemeente), die essentieel is voor de
inhoudelijke thema's. Zijn de verbindingen met professionals in het sociaal domein voldoende?

6.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 4

Het plan heeft vanuit een maatschappelijk vraagstuk een logische doel- en vraagstelling geformuleerd en een
daarbij passend plan van aanpak, die niet alleen onderzoek betreft maar ook experimenteren en leren in de
praktijk. De ambitie zou nog wat groter mogen zijn (zie 6.1)
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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.

Er is geen vijfde project

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.

Er is geen vijfde project

7.3 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.

Er is geen vijfde project

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.
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• 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 is geen vijfde project

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.

Er is geen vijfde project

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.

Er is geen vijfde project

7.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 5

Er is geen vijfde project

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.

Ik vind dit lastig te beoordelen omdat ik onvoldoende zicht heb op hoe jaar 2, 3 en 4 eruit zien. Per LNW is in het
betreffende inhoudelijk projectplan een begroting opgenomen die zicht geeft op de inzet in de verschillende taken
binnen het project. Omdat het totaal budget verdeeld wordt over vier projecten (3 LNW's en een overkoepeld
project tav implementatie) is mijn aarzeling dat het budget teveel versnipperd raakt. Ook omdat de drie
inhoudelijke vraagstukken allemaal taaie en complexe vraagstukken zijn, vraagt ieder vraagstuk om voldoende
inzet. Een keuze voor minder LNW's zou aan te raden zijn

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

9.1 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Samenwerkingsverband en Projecten

Ik vind de maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop deze zijn geïdentificeerd heel positief. Ook het feit
dat voortgebouwd wordt op bestaande samenwerking (academische werkplaats) geeft vertrouwen en maakt dat
daarin minder inzet hoeft te worden gepleegd. De uitwerking in drie LNW's en een bijbehorend plan van aanpak
schat ik te versnipperd in en de plannen van aanpak geven onvoldoende zicht op de mogelijke aanpak in jaar 2, 3
en 4, waardoor het idee blijft hangen dat het meer praten dan doen wordt. Aandachtspunt is de verbinding met het
sociaal domein. Die is voor alle vraagstukken essentieel, maar is ihkv de haalbaarheid ook steeds een risicofactor
die benoemd wordt.
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