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Geachte mevrouw Benard, geachte commissieleden van het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, 
 
Met veel interesse hebben we de beoordeling van de referenten gelezen. R1 (019B4) vat het voorstel samen: 
“De drie leernetwerken diepen herkenbare [maatschappelijke vraagstukken] uit en [het project] Leren & 
Implementeren draagt zorg voor de borging en de verspreiding van de opgedane kennis en ervaring”. 
De referenten beoordelen de projectaanvraag als “relevant” (R1 en R2:019B5) tot “zeer relevant” (R3:019B6). 
Ze waarderen de brede ledenraadplegingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag uitgevoerd door ons 
langlopende kennis- en innovatienetwerk: “Dit geeft vertrouwen voor de structurele deelname, borging en 
duurzaamheid” (R2). R2 en R3 vragen om meer uitwerking van het Plan van Aanpak, die we nu hebben beperkt 
tot jaar 1 vanwege het dynamische karakter van LNW’en. Hoewel de referenten hier begrip voor hebben, 
weerhoudt het hun om het Plan van Aanpak, de haalbaarheid en begroting te kunnen beoordelen. In dit 
wederhoor verduidelijken wij onze werkwijze, en nemen wij een aantal specifieke onduidelijkheden weg. 
 
Plan van Aanpak en de haalbaarheid (R2 en R3) 
Het jeugdveld maakt een dynamische tijd door. Ontwikkelingen gaan soms sneller dan gepland. De 
infrastructuur van SAMEN is erop ingericht dat snel op actualiteit kan worden ingespeeld dat maakt dat niet 
alles gedetailleerd voor vier jaar wordt vastgelegd. In grote lijnen richt SAMEN VERDER zich in Jaar 1 op het 
opstarten van de LNW’en en het prioriteren van geconstateerde hiaten op basis van de al opgestelde 
veranderagenda. Jaar 2 draait om kennisverdieping: Vanuit verschillende perspectieven verzamelen we, m.n. 
kwalitatief, zo veel mogelijk belemmerende factoren en best practices, d.m.v. ‘adaptive intervention mapping’ 
(Belansky e.a., 2013). In Jaar 3 evalueren we de ontwikkelde toepassing in lokale proeftuinen en krijgen zicht 
op de implementatie, m.b.v. het ‘MeetInstrument voor Determinanten van Innovaties’ (Fleuren e.a., 2012). In 
het laatste jaar, jaar 4, richten wij ons op de duurzame borging van zowel de ontwikkelde kennis als het leren 
en implementeren in LNW’en. Gedurende het hele project kunnen de LNW’en leunen op het al bestaande 
netwerk van implementatiefunctionarissen en de expertise van Project 4 ‘Leren & Implementeren’ (L&I). 
Naast de veranderagenda, vertalen we tijdens het gehele project de opbrengsten naar (toekomstige) 
professionals middels de opleidingsagenda. We benutten daarbij wederom bestaande structuren van SAMEN, 
waaronder bestaande LNW’en waarin stagiaires participeren en een expertgroep opleiders. De 
onderzoeksagenda wordt uitgediept op basis van de opbrengsten van de kortdurende onderzoeksprojecten, 
de zgn. ‘Klein maar Fijn’-projecten (KmF). Deze opbrengsten vormen de basis voor subsidieaanvragen om 
grotere kennishiaten op te vullen, te denken valt aan het ZonMw programma ‘Wat werkt voor de jeugd’ (o.a. 
‘Domeinoverstijgend en preventief werken’ en ‘participatie in onderzoek en beleid’; er is al een aanvraag 
ingediend voor de call ‘Wijkgericht Werken’). 
We specificeren het Plan van Aanpak aan de hand van het LNW ‘Integraal Werken’ (IW) - de andere LNW’en 
volgen in grote lijnen dezelfde structuur. De uitwerking is gebaseerd op de ledenuitvragen in de aanloop van 
deze aanvraag en eerdere ervaringen in SAMEN-projecten. Wij hopen dat het zo ook duidelijker wordt dat er 
“niet alleen gepraat wordt, maar ook actie plaatsvindt” (R2). Overigens is dat een risico wat we al in eerdere 
LNW’en hebben ondervangen, o.a. door de expertise van onze kernpartners op dit gebied. 
 
Jaar 2: ‘SAMEN begrijpen door te doen’ kent de volgende fasering: 
Fase 1 (Q1): afronden, leren en verspreiden van resultaten Klein maar Fijn project jaar 1. Het eerste (KmF) 
van het LNW IW betreft een ontwerponderzoek gebaseerd op de synthese van de opbrengsten van de best 
practices ‘integraal werken’ in de regio’s, uitgevoerd vanuit verschillende perspectieven (praktijkprofessionals, 
gemeenten, gezinnen en wetenschappelijke kennis). De opbrengsten worden besproken in het LNW. Ook kiest 
het LNW, in nauwe samenwerking met het L&I, een methode voor het verspreiden van de resultaten zodat 
deze toegepast gaan worden door betrokken partners- we denken aan adviesgesprekken met betrokken best 
practices. De ontwikkeling en uitvoering van deze methode vindt in Fase 2 en 3 plaats. 
Fase 2 (Q2): verdiepen integraal samenwerken met gezinnen door gedeelde besluitvorming. LNW IW heeft 
als aandachtsgebied samenwerken met gezinnen en ontwikkelt kennis en best practices op dit onderwerp, o.a. 
in een jaarlijkse bijeenkomst. Wij kunnen ons voorstellen dat het LNW een diepteanalyse uitvoert naar de 
mate van gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk van professionals die integraal samenwerken, 
waarbij de toolkit ‘Het beste besluit’ (Kinderombudsman, 2019) het uitgangspunt is. Op basis van de analyse 
bekijken we in de bijeenkomst welke adviezen we kunnen formuleren voor de pilots, de andere LNW’en en de 
verschillende agenda’s als het gaat om gedeelde besluitvorming. 
Fase 3 (Q3): vertalen van resultaten naar concrete handvaten voor professionals. De LNW’en i.s.m. 
expertgroep opleiders stelt vast hoe en welke resultaten uit het KmF project gedeeld worden voor het beter 
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toerusten van (toekomstige) praktijkprofessionals (zoals een korte film), als onderdeel van de 
opleidingsagenda. 
Fase 4 (Q4): Lering trekken uit de opgedane ervaringen. De opbrengst van alle LNW’en en L&I worden 
gedeeld op de jaarbijeenkomst voor alle leden van SAMEN. Jaar 2 wordt afgesloten met het trekken van lering 
uit de ervaringen van dit jaar door het aanscherpen van de verander, opleiding- en onderzoeksopdracht. 
 
Jaar 3: ‘Samen leren door te doen’ ontwikkelen we één van de best practices door en evalueren deze in de 
praktijk in een KmF pilot in minimaal twee proeftuinen: het implementatieproject. Afhankelijk van de focus 
van de pilot kiezen de leden van het LNW in samenwerking met L&I geschikte proeftuinen (denk aan een 
wijkteam of gemeente) en werkwijze voor implementatie, waarbij we vooraf een determinantenanalyse 
maken op lokaal niveau (Fleuren, 2012). Ten slotte wordt er een analyse gemaakt van de impact van de 
resultaten op het toerusten van (toekomstige) professionals, wat leidt tot een scholingsmodule. 
 
Jaar 4: ‘Samen Werken!’ richt zich op de brede verspreiding van de doorontwikkelde best practices en 
opleidingsmodules. Een beproefde aanpak is het aanstellen van een implementatieambassadeur, die begeleid 
wordt door L&I en kan leunen op ons bestaande netwerk van implementatiefunctionarissen van de partners 
van SAMEN. De ambassadeur gaat actief de boer op en bevordert de implementatie met diverse strategieën 
(o.a. educatief, informerend) rekening houdend met de geleerde lessen en passend bij de context. 
 
Specifieke aandachtspunten uit de referentencommentaren: 
1. De referenten waarderen het brede en dynamisch netwerk Ervaringsdeskundigheid, en noemen enkele 
aandachtspunten: betrekken van cliënten buiten de raden om; een goede match van ervaringsdeskundigheid 
en het LNW; en het formuleren van projectdoelen vanuit eindgebruikers. Wij nemen deze adviezen ter harte 
en stellen in jaar 1 samen met het netwerk actiepunten op om bovenstaande adviezen te borgen.  
2. R1 en R2 waarderen de heldere en goed vastgelegde samenwerkingsstructuur, R3 mist uitwerking van 
organisatorische en procesmatige aspecten. Hoe wordt bijvoorbeeld het Netwerk Ervaringsdeskundigheid 
benut? Ter verduidelijking: wij gaan uit van ‘nothing about us, without us’; jeugdigen en ouders zijn dus 
aanwezig bij elke bijeenkomst van de LNW’en. De eerder uitgevoerde brede inventarisatie van 
samenwerkingsbehoeften onder het netwerk is slechts het vertrekpunt. We hebben dit aandachtsgebied- 
evenals de gelijkwaardige samenwerking met gemeenten en het Sociaal Domein- expliciet belegd bij LNW’en. 
3. R1 en R2 waarderen de Aansluiting van project 4, Leren & Implementeren (L&I), met de Leernetwerken. R3 
vindt L&I echter ver af te staan van de LNW’en en matig uitgewerkt en onderbouwd. R1 en R2 waarderen dit 
project juist als goed, met “logische doel en vraagstelling”(R2). Zij benoemen, zoals ook bedoeld, het project 
als een paraplu over de leernetwerken om implementatie van inhoudelijke kennis te stimuleren en te leren 
van ‘wat werkt in het implementeren van innovaties’. Ter verduidelijking: L&I werkt nauw samen met de 
LNW’en en ontwikkelt oplossingen voor belemmeringen voor implementatie van de ontwikkelde innovaties. 
4. R2 en R3 hebben aanvullende vragen over de Begroting en cofinanciering. We weten uit onze ruime 
ervaring met LNW’en dat onze begroting realistisch is, omdat we kunnen steunen op de bestaande structuren 
van ons goed lopend consortium. Daarnaast merkt R3 op dat de inzet van het consortium niet terugkomt in de 
begroting. Dit is een misverstand. Cofinanciering vanuit de leden kan oplopen tot een kleine 120 duizend Euro, 
naast de 25 K Euro cofinanciering van hoofdaanvrager (zie de beknopte begroting per Project). Al geruime tijd 
is SAMEN gestoeld op een jaarlijks te verlengen ledenfee, wat toezeggingen na 2020 verhinderd. Juist deze 
open en flexibele structuur past bij onze netwerksamenwerking en garandeert continuïteit van SAMEN. 
 
Samenvattend hopen we u in dit wederhoor meer vertrouwen te hebben gegeven in de haalbaarheid van 
SAMEN VERDER door de verdere invulling van het PvA. We herhalen graag de door de referenten genoemde 
positieve aspecten van de aanvraag: de opzet van de aanvraag met brede ledenraadplegingen, de 
investeringsimpuls in samenwerken met gezinnen, gemeenten en Sociaal Domein, de gekozen zeer relevante 
maatschappelijke vraagstukken en het grote commitment van partijen in dit langlopende consortium. We 
kijken er naar uit om verder van gedachten te wisselen over SAMEN VERDER tijdens onze presentatie. 
 
Met vriendelijke groeten, ook namens het projectteam, 

 
 
Drs. Noortje Pannebakker, Coördinator Werkplaats SAMEN en projectleider SAMEN VERDER 


