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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.

Binnen Samen Verder werken 24 partners samen, elk vanuit de eigen expertise en taakstelling. Hieronder
meerdere praktijkorganisaties, de gemeente Den Haag, de gemeente Gouda, Curium-LUMC, de Haagse
Hogeschool en de Hogeschool Leiden. Ervaringsdeskundigen zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Jongeren
en ouders zijn vertegenwoordigd via cliëntenraden en ExpEx. De aanvraag bevat een
samenwerkingsovereenkomst die door meerdere gemandateerde partners is ondertekend. Het wordt mij niet
duidelijk hoe en door wie de overeenkomst is opgesteld. Bestuur/management is vertegenwoordigd in een
visiegroep. Deze term en de beknopte uitwerking roepen wel vragen op over de specifieke rol en bijdrage van
bestuurders/managers. Is deze beperkt tot visie, strategische en financiële onderwerpen en het 'toerusten' (?) van
deelnemers aan het LNW, of is er andersom ook een bijdrage in het faciliteren van deelname en in de realisatie
van de beoogde verbeteringen of creëren van andere randvoorwaarden voor impact intern?
De coördinatie wordt verzorgd door een groot en een klein coördinatieteam. Het wordt nog niet volledig duidelijk
hoe deze zich tot elkaar verhouden en waar de rol van de een start en de ander ophoudt. Cofinanciering wordt
gerealiseerd in de rol en bijdrage van TNO. SAMEN bestaat 10 jaar en heeft als uitgangspositie dat na afsluiting
van Samen Verder de leernetwerken blijven bestaan. Dat beoogt het verband te doen door de netwerken in te
bedden in bestaande structuren. Waar en hoe wordt helaas niet nader toegelicht. Opgemerkt moet nog worden
dat Samen Verder een open en flexibele organisatie beoogt (de samenstelling kan wisselen) en zij veronderstelt
dat voor het voortbestaan landelijke financiële verantwoordelijkheid genomen zou moeten worden.
Ten slotte: gezien de vraagstelling ‘Hoe doorgronden we het organisatievraagstuk rondom integraal werken’ zou
betrokkenheid van een samenwerkingspartner met organisatiekundige kennis een bruikbare toevoeging kunnen
betekenen.
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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.

De primaire doelgroep van Samen Verder zijn professionals. Het project moet echter vooral positief effect hebben
op gezinnen. Met name deze doelgroep (de ouders en jeugdigen) wordt aan de hand van enkele zeer algemene
kenmerken beschreven. Dit geeft weliswaar een algemeen beeld van de omvang van jeugdhulpproblematiek per
gemeente, maar nog weinig beeld van de aard van de problematiek waarop met integraal werken moet worden
aangesloten. Een meer gedetailleerde analyse van de doelgroep en van de sociaal-economische status, etnische
achtergrond en leeftijd van de totale einddoelgroep is bij de inhoudelijke projecten te vinden (daarom toch een
oordeel voldoende).

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.

Er zijn drie inhoudelijke thema's gekozen waarbinnen de LNW’en hun activiteiten gaan ontplooien: integraal
werken,
normaliseren, en kwetsbare gezinnen. Het is door passieve formulering niet te zeggen in hoeverre deze doelen
gezamenlijk zijn geformuleerd. 'De trekkers van de LNW'en zorgen voor commitment bij alle deelnemers'
suggereert dat het eigenaarschap eerder bij de trekkers ligt dan bij het samenwerkingsverband als geheel. De
tekst wekt lang de indruk dat de leernetwerken rondom de drie thema's proeftuinen zijn waarbinnen (dus) ook
gewerkt wordt aan het creëren van een lerende omgeving en een verbetercyclus, maar later blijkt dat er ook nog
een apart project leren en implementeren is waarin met actieonderzoek wordt gewerkt. Staat het handelen en
experimenteren in de leernetwerken separaat van het actieonderzoek (hetgeen al leren en implementeren
impliceert)? Of wordt er in de leernetwerken alleen kennis gegenereerd en moet deze kennis vervolgens
overgedragen worden op de juiste professionals en 'geïmplementeerd' worden? In de algemene beschrijving is te
lezen dat er initiatieven ontplooid zullen worden om de opgedane lessen naar partners/de 'tweede schil' te doen
'vloeien'. Voorzien de indieners dat er een kloof gaat ontstaan tussen kennis genereren en kennis in praktijk
brengen, die vervolgens met overdracht en met een separaat project gedicht moet worden? En gebeurt dit dan
middels overdracht, actieonderzoek of middels ontwerponderzoek (in het separate project genoemd)? Het is goed
dat er expliciet aandacht wordt besteed aan de implementatie van kennis en realisatie van verbeteringen, maar de
'hoe' wordt nog niet duidelijk, ook bij gebrek aan beschrijving van de werkwijze van het actieonderzoek (het wordt
alleen genoemd) en het feit dat dit alleen (?) betrekking heeft op de vraag hoe kennis wordt opgeschaald en in
praktijk gebracht. Wat hebben de partners nu precies als de projecten zijn afgerond?

In de uitwerking van het thema integraal werken wordt geëxpliciteerd hoe er wordt gewerkt aan een lerende
omgeving.De opbrengsten van het project integraal werken lijken ook eerder gericht op overdracht van kennis dan
op het met actieonderzoek realiseren van verandering.

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.
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• Welke communicatie- en implementatieactiviteiten worden ondernomen voor het delen en verder
verspreiden en toepassen van de opgedane kennis/opbrengsten.

Er is in de beschrijving aandacht voor het feit dat elke partij eigen expertise inbrengt en er wordt gemeld dat elke
partner van daaruit zijn eigen taakstelling heeft. Deze taken worden benoemd. Het mag nog worden gearticuleerd
hoe al deze taken en rollen integraal met elkaar samenwerken om tot iets te komen (dat mag gezien het thema
integraal werken nader worden geëxpliciteerd). De gremia worden onder 'Organisatie' kort beschreven en bestaan
uit visiegroep, verbindingsgroep, ervaringsdeskundigen, coördinatieteam (groot en klein) en begeleidingsgroep.
De taken van (alleen) leernetwerktrekkers en van de uitvoerders van ontwikkelonderzoek worden vervolgens
onder 'plan van aanpak' geëxpliciteerd, maar het wordt niet helemaal duidelijk hoe met name de laatste onder de
daarvoor beschreven structuur passen. Er is in de tekst aandacht voor het benutten van ervaringskennis en er is
een netwerk ervaringsdeskundigheid opgericht, maar het wordt niet duidelijk hoe dit netwerk vervolgens gaat
bijdragen. Er wordt wel beschreven wat er wordt ontwikkeld (best practices, toepassingen) maar de werkwijze om
hier te komen wordt uit de algemene beschrijving van het samenwerkingsverband nog niet duidelijk. Er is wel
aandacht voor communicatie- en implementatie activtiteiten (hier is voorgaand al iets over gezegd).

2.5 Samenvattend Kwaliteitsoordeel samenwerkingsverband

Matig tot voldoende. De voorgaande velden laten al zien dat met name een aantal organisatorische en
procesmatige aspecten mij als lezer nog onvoldoende duidelijk worden uit de beschrijving van het
samenwerkingsverband.

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.

De centrale vraagstelling van het LNW integraal werken is ‘Hoe doorgronden we het organisatievraagstuk rondom
integraal werken’? Hierbij gaat het om vraagstukken op het niveau van gezinnen, professionals en teams en
organisatie en keten. Deze doelen zijn relevant en de problematiek die aanleiding heeft gegeven tot de keuze voor
deze doelen, is ook in andere regio's herkenbaar. De problematiek wordt beknopt benoemd: Gezinnen met
ernstige problematiek worden nog moeilijk bereikt, het ontbreekt aan gezamenlijkheid in de organisatie van
werkprocessen en er is een gebrek aan afstemming tussen hulpverleners en onduidelijkheid over het doel van een
integrale aanpak. Een overzicht over wat werkt was verhelderend geweest.
Het thema wordt terecht aangevlogen door naar de verschillende betrokken niveaus te kijken. Er zou nog
aandacht mogen zijn voor beleid, regelgeving, de rol van staf en beoordelingsstructuren, kaders en
randvoorwaarden.

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 tekst is dusdanig geformuleerd dat daarin gezamenlijkheid het uitgangspunt lijkt. De drie regio's benoemen de
lokale opgave om meer integraal te werken en ondernemen daarin al activiteiten. Er is behoefte om van elkaar te
leren en bestaande kennis meer toepasbaar te maken. De ambitie wordt geformuleerd als een gezamenlijke
ambitie en ambitie en bijbehorende doelen zijn geformuleerd gedurende een raadpleging van experts, leden,
bestuurders van partners en van cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. De beschreven vraagstukken worden
eveneens beschreven als zijnde door het leernetwerk geformuleerd. 'Hoe' deze probleemverkenning gezamenlijk
is uitgevoerd wordt niet volledig duidelijk.
In de uitwerking wordt aangehaald dat de partners vertrouwen hebben in het werken met de leernetwerken en er
intentie is om deel te nemen.
De elementen uit de probleemverkenning wijzen inderdaad op organisatievraagstukken, die voor een groot deel te
maken hebben met integraal werken. Het centrale vraagstuk is echter veeleer een methodisch vraagstuk ('hoe
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doorgronden we ..'), terwijl de uitwerking in (deel)vraagstukken juist organisatievragen zijn ('hoe organiseren we
..').

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 wordt terecht aangegeven dat de primaire focus bij de organisatie en de professional ligt. Niettemin wordt een
analyse gegeven van de einddoelgroep, de problematiek die hen kenmerkt en die noodzaakt tot integraal
samenwerken, en van de sociaal-economische status, etnische achtergrond en leeftijd van de totale
einddoelgroep is bij de inhoudelijke projecten te vinden. Er wordt ook aangegeven dat de diversiteit van de
einddoelgroep vraagt om een aanpak op maat. Jammer is dat een beschrijving van kenmerken van de
organisaties en professionals die samen met een integrale aanpak aan deze diversiteit zullen moeten voldoen,
maar dat wordt dan ook niet gevraagd.

Er wordt ook in dit project gebruik gemaakt van cliëntenraden en ExpEx en zij mogen meepraten, meedenken en
meedoen. Er wordt niet gespecificeerd hoe deze raden en ExpEx representatief zijn voor de diverse
einddoelgroep  en hoe dat meedoen er precies uitziet. Verder wordt er gebruik gemaakt van bestaande
ervaringskennis rondom integraal werken.

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 zit wat overlap in de verschillende beoordelingscriteria. Zie voor een deel van de criteria ook de eerdere
deelbeoordelingen.

In het beknopte plan van aanpak wordt aangegeven dat er wordt voortgebouwd op de werkplaats Samen en dat
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de bestaande structuur wordt doorontwikkeld. Onbekendheid van d  beoordelaar daarmee maakt dit deel lastig te
beoordelen.

Vanuit mijn achtergrond in organiseren, leren en veranderen is de stelregel voor het samenstellen van
leernetwerken dat dit gebeurt op basis van vraagstukken die de deelnemers geacht worden samen te verkennen.
Daarbij zijn kennis en ervaring die nodig is om het vraagstuk te begrijpen en tot oplossingsrichtingen te komen,
leidend in de keuze van deelnemers en de samenstelling. In dit voorstel lijkt het uitgangspunt voor de
samenstelling eerder dat alle partners evenredig moeten worden gerepresenteerd. Het waarom daarachter wordt
niet onderbouwd. Hoe komen de organisatoren tot een leernetwerk dat ook werkelijk samen beschikt over wat er
nodig is om het organiseervraagstuk rond integraal werken op te lossen? De uitwerking van wat er in elk van de
vier jaren zal worden gedaan is zo beknopt en algemeen dat op basis hiervan heel moeilijk te zeggen is wat het
project zal opleveren qua leren, verbeteren, realiseren van de doelstellingen, en wie precies wat zal gaan doen.
Zo'n algemene opzet laat weliswaar ruimte voor flexibiliteit, maar geeft tegelijkertijd weinig duidelijkheid. Ik mis is
een perspectief op wat het leernetwerk moet gaan doen, wat leren is en hoe dit wordt bereikt en zal bijdragen aan
de realisatie van (beter, effectiever) integraal werken.

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.

Ook hier lijkt wat sprake van overlap in het beoordelingsformulier.

Voor de aanpak en het halen van doelstellingen zie 3.4.
Voor commitment zie 3.2. Commitment van de partners wordt ook weer aangehaald en onderbouwd in de
paragraaf over haalbaarheid. Er lijken voldoende mensen en faciliteiten beschikbaar te zijn. De fasering van het
eerste jaar lijkt realistisch en eindigt met een evaluatie en opstelling van een plan van aanpak voor jaar 2,
waarmee voortgebouwd kan worden op de eerder opgedane inzichten. Er wordt aangegeven dat er nog geen
prioriteiten worden vastgelegd voor de komende vier jaar om recht te doen aan het dynamische en lerende
karakter van het leernetwerk. Dat is voorstelbaar, maar daarmee wordt het aangegeven risico van 'alleen maar
praten en weinig doen' heel reëel. Inhoudelijke duidelijkheid kan inderdaad niet gegeven worden, maar helderheid
kan worden gegeven in de procesaanpak en in de aanvangskennis die er is uit de eerdere ervaringen uit 10 jaar
Samen en een bestaande body of knowledge.

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.

Het netwerk dat wordt betrokken is omvangrijk en relevant. Er is inhoudelijke expertise voorhanden,
ervaringsdeskundigheid, ongetwijfeld zal er ook expertise voorhanden zijn op methodologisch gebied vanuit de
universiteit en de hogescholen. Het gaat niet om een startend netwerk maar het netwerk kan bogen op jaren van
ervaring. In het voorstel komt de expertise met co-creatie en leer- en veranderingsprocessen (methodisch) nog
niet duidelijk naar voren.

3.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 1

Veel randvoorwaarden zijn ingevuld, echter het voorstel roept vragen op rondom de aanpak en haalbaarheid
(doelrealisatie).

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

4.1 Regionaal maatschappelijk vraagstuk
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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 wordt een algemene verkenning geschetst van de vraagstukken rondom kwetsbare gezinnen en het perspectief
van professionals in de regio op het vraagstuk wordt geschetst en ook hun behoefte wordt gearticuleerd.
Bovendien wordt onderzoek van inspecties aangehaald en intergenerationele overdracht van problematiek wordt
als specifiek deelvraagstuk benoemd, en aangehaald door zowel ouders als professionals. De verkenning wordt
ondersteund door literatuurverwijzingen. Vervolgens wordt specifiek gefocust op de intergenerationele overdracht
als geformuleerd uit meerdere (brede) raadplegingen. Er kan nog wat achtergrondinformatie worden gegeven over
deze intergenerationele overdrachtsproblematiek en onderbouwing waarom dit zo'n relevant vraagstuk is in deze
regio.

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.

Het wordt uit de tekst niet duidelijk in hoeverre de probleemverkenning gezamenlijk is uitgevoerd, maar wel wordt
benadrukt dat de brede raadpleging uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor intergenerationele problematiek. Ik
beschouw dit vraagstuk daarom maar als 'het regionale vraagstuk'. Alle beschreven vraag/taakstellingen lijken in
het algemeen zinnig in het kader van de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen, echter alleen vraagstelling 4 heeft
specifiek betrekking op een aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken. Van vraagstelling 5 is niet
helemaal duidelijk hoe deze bijdraagt aan doorbreken van de intergenerationele problematiek, en ook 6 en 7 zijn
erg algemeen geformuleerd.

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).

• 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 aantallen kwetsbare gezinnen per gemeente, migratieachtergrond en de aard van de (intergenerationele)
problematiek worden weergegeven. Er wordt niet beschreven hoe er met deze kenmerken rekening gehouden
wordt en hoe de jongeren en ouders die de projectgroep wil betrekken, representatief is voor deze beschreven
kwetsbare gezinnen. Zoals al eerder aangegeven maken cliëntenraden en ExpEx deel uit van het netwerk en
kunnen zij kennelijk goed worden bereikt. Er wordt aangegeven hoe de projectgroep hen beoogt in te zetten. Het
lijkt erop dat de projectgroep geen moeilijkheden heeft (of ziet?) om hen in te schakelen, wellicht op basis van
eerdere ervaringen? Maar dit wordt nog niet duidelijk.

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.
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• 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 plan van aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met de partners en kent een globale beschrijving van de
opzet. Daarbij wordt verwezen naar de werkplaats Samen en naar een verander-, onderzoeks- en
ontwikkelagenda. Hoewel het zinnig is om voort te bouwen op eerdere leerervaringen ontbreekt een beschrijving
van deze eerder opgedane ervaringen. Dat maakt het lastig om iets te zeggen over de aanpak, behalve dat daarin
meer dan voldoende aandacht lijkt voor het samen met partners ontwikkelen van een aanpak.

In de fasering van het eerste jaar blijkt dat de aanpak tijdens de bijeenkomsten samen met het netwerk wordt
ontwikkeld, door eerst ideeën over de structuur en inhoud van het netwerk te inventariseren. Vervolgens worden
binnen- en buitenschil van het netwerk gevormd. Daarna volgt een startbijeenkomst waarin de structuur nader
wordt geconcretiseerd. Ten slotte gaat men in het derde kwartaal ouders aanspreken op hun
opvoedverantwoordelijkheden. Dat roept wat verwarring op: ze waren toch (gelijkwaardig) partners? En op basis
van welke opgedane kennis gebeurt dit dan? Ten slotte gaat men aan de slag met een project, dat als ik het goed
begrijp in het vierde kwartaal wordt geëvalueerd. Hoewel in deze aanpak de partners ruim gelegenheid krijgen om
kennis in te brengen en mee en bij te sturen en te leren, geeft deze aanpak de indruk dat er lang over structuur
wordt gepraat alvorens de groep met de inhoud aan de slag gaat. Een snellere verkenning van de thematiek kan
ook duidelijk maken welke kennis en achtergrond en (daarmee dus) spelers nodig zijn om dit vraagstuk nader te
helpen expliciteren en op te pakken.

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.

Met het netwerk waarop de aanvragers kunnen bogen lijken er voldoende mensen beschikbaar te zijn en
commitment te zijn. De indieners geven terecht aan dat het gaat om een taai vraagstuk. Het succes wordt dan niet
(alleen) bepaald door een betrokken en gelijkwaardige partnerstructuur en participatie, maar waarschijnlijk vooral
door het vermogen van de organisatoren om partners dusdanig te mobiliseren dat de juiste thema's ter tafel
komen en er samen kan worden gewerkt aan en geëxperimenteerd met een aanpak om intergenerationele
problematiek te doorbreken. Maar daar geeft de aanpak nog weinig zicht op. Wat is nu de voorkennis uit de
eerdere projecten van waaruit gewerkt kan worden? Welke kennis is er al uit eerder onderzoek/literatuur
voorhanden over de intergenerationele problematiek? Welke voorlopige vragen liggen er open en hoe willen de
organisatoren deze gaan adresseren met en in het netwerk? Hoe wordt er samen met het netwerk gewerkt aan
het verbreden van kennis en ontwikkelen van een aanpak? (Hoe) kunnen bijvoorbeeld de werkwijze van
actieonderzoek en ontwerponderzoek in de netwerken daarbij behulpzaam zijn en hoe zou dat er dan uitzien?

4.6 Projectgroep

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

• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

In de projectgroep lijkt meer dan voldoende relevante kennis en ervaring aanwezig over o.a. onderzoek,
participatie, (het realiseren van) transformaties, innovatie, beleid, management in zorginstellingen,
gespreksvoering (morele kwesties) en ervaringsdeskundigheid.

4.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 2

Veel van de randvoorwaarden voor succes zijn ingevuld. De aanpak roept echter nog vragen op en mag nader
worden geconcretiseerd.

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.

Het voorstel bevat een verkenning van het gebruik van jeugdhulp en van regionale verschillen en gaat vervolgens
in op de oorzaken van de gesignaleerde stijging in het gebruik. Deze verkenning wordt gebruikt als onderbouwing
van de noodzaak van het project normaliseren. Er wordt in de verkenning bovendien ingegaan op dilemma's voor
praktijkprofessionals rondom normaliseren die voortkomen uit elkaar bijtende doelstellingen. Er is met partners
uitgebreid gesproken over het thema normaliseren en dat heeft geleid tot de vraagstelling.

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.

Er is met partners uitgebreid gesproken over het thema normaliseren en dat heeft geleid tot de vraagstelling. De
thematiek, doel- en vraagstelling zijn ambitieus en relevant, sluit aan op de verkenning en zijn geformuleerd met
behulp van raadplegingen van leden, experts, partners en ervaringsdeskundigen. Uitgangspunt voor de verdere
uitwerking is een gezamenlijke bepaling van wat 'normaal' is. Van daaruit wordt gekeken naar wat dit dan betekent
voor de hulpverlening. Er is ook aandacht voor wie dit dan zou moeten bepalen, en dat is een heel interessante
vraag die dwingt om het vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

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.

De situatie en trends in de verschillende regio's worden beschreven en daarin is ook aandacht voor
migratieachtergrond. Er wordt aangehaald dat er rekening moet worden gehouden met het patroon hierin. Er wordt
niet beschreven hoe er met het beschreven patroon rekening gehouden wordt. Er wordt toegelicht hoe jongeren
en hun ouders worden bereikt via het opgebouwde netwerk. Er wordt ook aangegeven dat normaliseren alle
gezinnen in de regio's raakt.

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.

Er wordt verwezen naar de startimpuls en naar een verander-, onderzoeks- en ontwikkelagenda. Hoewel het
zinnig is om voort te bouwen op eerdere leerervaringen ontbreekt een beschrijving van deze eerder opgedane
ervaringen. Dat maakt het lastig om iets te zeggen over de aanpak, behalve dat daarin meer dan voldoende
aandacht lijkt voor het samen met partners ontwikkelen van een aanpak. Voor het overige is de aanpak sterk
overeenkomend met die in de andere projecten en verwijs ik graag naar bijbehorende beoordelingen.

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.

Net als in de andere projecten lijkt er ook voor dit project een beroep te kunnen worden gedaan op een groot
netwerk en daarom lijken er voldoende mensen beschikbaar te zijn en commitment te zijn. De beschrijving van de
aanpak en de haalbaarheid roept dezelfde vragen rondom haalbaarheid op als geformuleerd in de beoordeling
onder 4.5. Terecht wordt het belang van voldoende focus aangehaald en van praten en weinig doen. Het zou mooi
zijn als de indieners in de aanvraag meer zouden laten zien van hoe zij daarin gaan voorzien, behalve aan het
eind van elke bijeenkomst komen tot actiepunten. Hoe kunnen de bijeenkomsten zo worden ingericht dat daar ook
daadwerkelijk actiepunten uit te halen zijn?

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);

946 - Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd UA
Beoordelaar: R.2019.1608 - Dossier: 70-74700-98-310

9



G V M O NVT
X

G V M O NVT
X

G V M O NVT
X

• Vertrouwdheid met specifieke terrein;
• Eerdere activiteiten en producten.

In de projectgroep lijkt meer dan voldoende relevante kennis en ervaring aanwezig over o.a.
transformatieprocesssen, onderzoek, bestuur en beleid en ervaringsdeskundigheid. Die kennis en achtergrond is
ook nodig om daadwerkelijk te komen tot nieuwe kaders voor wat normaal is. Kennis over onderzoek t.b.v. en
co-creatie van nieuwe kaders en beleid blijft nog wat in het midden.

5.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 3

Veel van de randvoorwaarden voor succes zijn ingevuld. De aanpak roept echter nog vragen op en mag nader
worden geconcretiseerd.

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.

Er is onderzoek gedaan onder innovatiefunctionarissen naar de belemmerende factoren voor het toepassen van
kennis en innovatie volgens de leden. Dit heeft zicht gegeven op 3 belemmeringen: 1. De link tussen vraagstuk en
kennisproduct is onduidelijk. 2. De fit tussen kennisproduct en de praktijkinstelling en professionals is
onvoldoende. 3. Ontwikkelaars laten te weinig zien wat het product kan opleveren. Het is de bedoeling om de
leerlessen uit de leernetwerken toepasbaar te maken met behulp van ontwerpgericht onderzoek dat in dit project
zal plaatsvinden.

Dit lijkt gezien de beoordelingen van de eerdere projecten inderdaad een zinvol doel. Echter, de verkenning roept
de vraag op of het probleem voldoende scherp in beeld is. Wat is er gebeurd tijdens de bijeenkomsten in het kader
van de startimpuls dat de link tussen vraagstuk en kennisproduct uiteindelijk onduidelijk was? Wat hebben de
bijeenkomsten al dan niet opgeleverd en hoe is men tot kennisproducten gekomen? Vragen zijn: zijn deze
ontwikkeld tijdens die bijeenkomsten en met betrokkenen? Of naderhand door onderzoekers? Hoe is de kloof
tussen product en praktijk te verklaren en hoe kunnen beide dichter bij elkaar gebracht worden? Welke rol heeft de
invulling van de bijeenkomsten daarbij gespeeld en welke lessen zijn daaruit geleerd, die in deze nieuwe aanvraag
hebben geleid tot een betere aanpak?

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.

Zie ook de beoordeling hierboven. Er is onderzoek gedaan onder innovatiefunctionarissen naar de belemmerende
factoren voor het toepassen van kennis en innovatie volgens de leden. Hier had meer verkennend
(onderzoeks)werk kunnen worden gedaan onder deelnemers en evaluaties hadden wellicht kunnen worden benut
om de problematiek en de relatie met de (eigen) aanpak scherper in beeld te krijgen.

Het wordt nog niet helemaal duidelijk hoe en in hoeverre de partners in dit project worden ingezet om dit alsnog
inzichtelijk te maken en tot gedeelde doelen te komen. Het doel van het project is inzicht verkrijgen in de wijze(n)
waarop de impact van de kennisproducten en leerstructuur op de werkvloer vergroot kan worden, en dat lijkt een
zinnig doel. Maar het tweede deel van de doelstelling lijkt te impliceren dat het alleen gaat om het realiseren van
de nieuwste wetenschappelijke inzichten, terwijl het toch vooral de bedoeling was in de netwerken om samen met
partners en op basis van gelijkwaardigheid tot nieuwe kennis en leren te komen? Leidt deze focus niet tot een
nieuwe kloof? De vraagstelling lijkt ook te suggereren dat het leernetwerk gezien wordt als een middel om te
zorgen dat 'zij, de anderen', kennis en innovaties gaan toepassen in plaats van dat er samen wordt gezocht naar
antwoorden en mogelijkheden.
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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.

In de doelgroepomschrijving wordt verwezen naar de algemene doelgroepomschrijvingen elders in het voorstel en
deze zou representatief zijn. Maar zou de doelgroep in dit project niet eigenlijk het samenwerkingsverband moeten
zijn, en (met name) de aanvragers? Terecht wordt er aangegeven dat de leernetwerken proeftuinen zijn voor dit
project. Er wordt kort iets vermeld over interviews met de leden van de netwerken. Dat lijkt inderdaad zinvol.

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?

• 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 aangegeven dat er ontwerponderzoek wordt ingezet: een type (actie)onderzoek dat gericht is op het
beantwoorden van praktijkvragen en tegelijkertijd ontwikkelen van ontwerpgerichte kennis. Actieonderzoek wordt
niet nader toegelicht of uitgewerkt. Vreemd is dat in het voorgaande wordt aangegeven dat de leernetwerken de
proeftuinen zijn voor dit project, tegelijkertijd geeft de beschrijving de indruk dat dit project relatief los staat van de
andere projecten en de leernetwerken pas in beeld komen als er prototypes zijn ontwikkeld. Dat lijkt niet echt te
corresponderen met de uitgangspunten van actieonderzoek en met nieuwe opvattingen over ontwerponderzoek.
Actieonderzoek als methodiek gaat uit van het gezamenlijk onderzoeken en begrijpen van uitdagingen en/in
sociale systemen, samen met betrokkenen werken aan oplossingen voor problemen, uitproberen van oplossingen,
reflecteren en bijstellen. Dat zou pleiten voor een eerdere integratie van dit project in de andere deelprojecten.
Hiervoor zou wel het perspectief op wat waardevolle kennis is en wat er precies wordt opgeleverd, bijgesteld
moeten worden naar (ook) praktijk- en ervaringskennis.

6.5 Haalbaarheid
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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.

Op basis van voorgaande blijft de vraag of met de huidige opzet dit project de gesignaleerde vraagstukken gaat
oplossen.

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.

In principe lijkt er voldoende kennis en expertise aanwezig binnen de projectgroep om de gesignaleerde
vraagstukken op te pakken.

6.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 4

Op basis van de uitgevoerde verkenning, de beschrijving van de aanpak en de haalbaarheid is het oordeel matig.
Er kan veel meer uit het project worden gehaald wanneer het meer wordt geïntegreerd met de andere
deelprojecten en er bij de leernetwerken en de daar gegenereerde kennis en inzichten wordt aangesloten.

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.

nvt

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.

nvt

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
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• 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.

nvt

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.

nvt

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.

nvt

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.

nvt

7.7 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Project 5

nvt
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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.

-De coördinatietaken, projectondersteuning, projectmanagement en onderzoekstaken zijn aantoonbaar als posten
opgenomen in deeltabellen maar niet nader beargumenteerd. Een totaaloverzicht van de begroting is
toegevoegd.Het 'groot' en 'klein' coördinatieteam waarover in de aanvraag wordt gesproken, komt hierin echter
niet terug.
-De cofinanciering bestaat uit een eigen bijdrage van TNO die in deelproject 4 Leren en implementeren invulling
krijgt. Er wordt (in tabelvorm) geduid voor welke activiteiten de cofinanciering zal worden ingezet. Een
onderbouwing is evenwel niet aanwezig. In deelproject 4 worden kennelijk geen coördinatietaken begroot.
-Het lijkt erop dat de inzet van de partners niet in de begroting is opgenomen. Dit aandeel had onder
cofinanciering weggezet kunnen worden als indicatie voor een duurzame voortzetting van de
samenwerkingsstructuur. Zijn deze afspraken wel gemaakt?
-Uit de deelbegrotingen maak ik op dat er voor de coördinatie is 96.000 aangevraagd, zoals het lijkt. Voor project 4
is geen coördinatie aangevraagd. In het totaaloverzicht is coördinatie niet terug te vinden. Dat zou betekenen dat
er voor de inhoudelijke projecten 420.000 - 96.000 = 324.000 overblijft en dat is boven het maximale bedrag van
220.000.
-De beperkte uitwerking van de werkwijze maakt het moeilijk om een oordeel te vellen over de hoogte van de
budgetten.
De beoordeling van de begroting is nu te laag, dit heeft ermee te maken dat de inzet van de partners niet zichtbaar
wordt in de begroting van de 4 projecten. Als ik echter zou uitgaan van het overschreden bedrag voor inhoudelijke
projecten, dan zou het oordeel te hoog luiden.

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

9.1 Samenvattend Kwaliteitsoordeel Samenwerkingsverband en Projecten

De gekozen thema's zijn zeer relevant. Een aantal onderdelen in de aanvraag (met name de aanpak) is echter
maar zeer matig uitgewerkt en onderbouwd. Het laatste project lijkt erg ver af te staan van de andere
deelprojecten en de leernetwerken. Er lijkt een stevig netwerk en samenwerkingsverband te staan waarmee kan
worden gebouwd. Opvallend is echter dat de inzet van dit netwerk in de begroting niet terugkomt. De begroting
roept in zijn algemeen nog vragen op. De aanvraag lijkt wat haastig in elkaar gezet te zijn.
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