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SAMENVATTING  
De partners van de werkplaats werken samen om zo het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en 
opvoeden van jeugd te versterken. Het Leernetwerk (LNW) Kwetsbare gezinnen probeert met 
betrokkenheid van alle partijen deze gezinnen sneller te identificeren, toegang tot de de zorg te 
verbeteren en te zoeken naar een passender ondersteuning. We formuleren een verander- opleidings- 
en ontwikkel/kennisagenda en komen tot best practices, opleidingsmodules en nieuwe kennis. 
 
Regionaal, maatschappelijk vraagstuk rond veilig, gezond en kansrijk opgroeien en opvoeden 
Als kwetsbare gezinnen (al dan niet preventief) geen passende, samenhangende en effectieve zorg 
en ondersteuning krijgen, kunnen ze in een steeds kwetsbaardere positie terecht komen. In deze 
gezinnen kan het recht van kinderen om gezond en veilig op te groeien en te groeien naar 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, worden bedreigd. Kwetsbare gezinnen worden onvoldoende of te 
laat geïdentificeerd, de toegang tot de zorg blijkt te moeilijk en ondersteuning wordt onvoldoende als 
passend ervaren. 
 
Kwetsbare gezinnen zijn huishoudens die in mindere mate zelfredzaam zijn. Ze hebben een 
verhoogde kans op het ontwikkelen of in stand houden van één of meerdere problemen (1). Deze 
gezinnen hebben vaak op verschillende leefgebieden zorg en ondersteuning nodig. Het zijn gezinnen 
die een gebrekkige toegang hebben tot maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals werk, 
inkomen, huisvesting, school en gezondheidszorg (2). Bij veel allochtone gezinnen vergroot het 
uitsluitingsrisico wegens een taalkloof en een culturele kloof. Een onderdeel van het complexe 
probleem is het feit dat gezin(sleden) geen of onduidelijke signalen afgeven, en dat deze signalen niet 
ontvangen worden of opgepakt worden. Daarnaast komt het voor dat gezinnen zelf geen probleem 
ervaren of geen duidelijke hulpvraag hebben (3). De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (4) 
brengt deze (opeenstapeling van) risicofactoren in verband met een tweetal andere aspecten, 
namelijk een gebrekkige sociale omgeving en niet-passende hulpverlening 

Professionals in de regio geven aan dat het werken met deze gezinnen als zwaar ervaren wordt 
en zij beter ondersteund zouden moeten worden. Er is een behoefte aan een brede triage (die dan 
ook georganiseerd moet worden) zodat ook de impact van armoede verkleind kan worden. Ouders 
geven aan dat hulpverleners naar het hele gezin moeten kijken, dat er samengewerkt moet worden 
met gezinnen, en dat de gespreksvaardigheden van hulpverleners in gezinsgesprekken moet 
verbeteren. Deze constateringen worden bevestigd door onderzoeken1 van de gezamenlijke 

 
1 Het onderzoek naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit wijkteams heeft plaatsgevonden 

in zes gemeenten: Almelo, Bergen op Zoom, Den Helder, Doetinchem, Goeree-Overflakkee en Gouda. 
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inspecties (3) naar zorg en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Het verminderen van de 
intergenerationele overdracht van problematiek (5;6;7;8;9;10) wordt door ouders en professionals als 
zeer belangrijk aandachtspunt genoemd. 
 
AMBITIE LNW Kwetsbare Gezinnen 
De ambitie van het leernetwerk (LNW) Kwetsbare Gezinnen is: we komen de komende vier jaar tot 
een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken. Deze ambitie is 
geformuleerd als resultaat van vier raadplegingen: 1. expertmeeting (innovatiefunctionarissen, de 
linking pins tussen de leden en de werkplaats); 2. brede ledenraadpleging (een werkconferentie met in 
elke LNW-in-oprichting vertegenwoordiging van praktijk, gemeentelijk beleid, kennisinstituten, 
Hogescholen en jeugdigen); 3. raadpleging van de bestuurders van onze partners; en 4. raadpleging 
ervaringskennis (expertpanel van Horizon, de cliëntenraad van Curium, de pleegouderraad van 
Horizon, ExpEx en de coördinatoren van zeven cliëntenraden van onze leden). 
 
Doelstelling en vraag/taakstelling leernetwerk Kwetsbare Gezinnen 
1. ondersteunen van gezinnen en professionals om de identificatie van kwetsbare gezinnen te 

verbeteren (een brede triage van het gehele gezin, samen met het gezin); 
2. vergemakkelijken van de toegang van kwetsbare gezinnen tot de dienstverlening (dat kan 

bijvoorbeeld door outreachend werken van JGT’s, één loket voor gezinnen, het werken met 
vertaald en/of pictografisch materiaal en het inzetten van tolken); 

3. beter laten aansluiten van ondersteuning (via een integraal plan, een vast aanspreekpunt, een 
vaste instantie en een regisseur) op de vragen van gezinnen (het gaat dan zowel om het begrijpen 
van gezinnen vanuit hun perspectief, als om het inzetten van meer specifieke effectieve 
ondersteuningsvormen); 

4. empowerend positief benaderen van gezinnen om de competentie van gezinnen om niet in de 
problemen te komen te vergroten en intergenerationele overdracht te voorkomen.(ouders worden 
daarbij aangesproken op hun opvoedverantwoordelijkheden); 

5. Ontwikkelen van best practices voor een gelijkwaardige partnerstructuur op het gebied van  
samenwerken met WP sociaal domein 

6. kennisproducten implementeren en dissemineren; 
7. delen van geleerde lessen zowel op gebied van ontwikkelen, veranderen, opleiden, 

samenwerken als implementatie worden gedeeld. 
 
OPBRENGSTEN 
1. LNW is de proeftuin om maatschappelijke vraagstukken te ontrafelen op 3 niveaus: best practices 

(veranderagenda); opleidingsmodules (opleidingsagenda) en nieuwe projecten (ontwikkel en 
kennisagenda). 

2. LNW is de proeftuin waarbinnen we best practices ophalen voor het samenwerken met WP 
sociaal domein. 

 
Doelgroep en diversiteit Kwetsbare Gezinnen 
Allerlei problemen zoals psychische problematiek, armoede, huiselijk geweld, criminaliteit, 
kindermishandeling, gehechtheidsproblemen, en verslaving kunnen door een complex samenspel van 
factoren worden overgedragen op de volgende generatie (10) (intergenerationele overdracht). 

Wie zijn deze gezinnen ? De gezinnen hebben verschillende benamingen: zorgwekkende 
gezinnen, kwetsbare gezinnen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, gezinnen met meervoudige 
problematiek, gezinnen met meervoudige en complexe problemen, multi-proble(e)m gezinnen, en 
multi-stress gezinnen. Ze zijn te onderscheiden in twee groepen: 
1. Kwetsbare gezinnen. Dit zijn gezinnen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van één of 

meerdere problemen. Bij een kwetsbaar gezin zijn er vier of meer risicofactoren voor het ontstaan 
van opvoed- en ontwikkelingsproblemen;   

2. Multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van 
problemen op verschillende gebieden (11). De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar 
verweven en ze gaan vaak van de ene generatie op de andere over. Daarnaast hebben deze 
gezinnen vaak problemen met hulpverlenende instanties. Of zoals in de 
richtlijnmultiprobleemgezinnen staat: ‘De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin 
weerbarstig is voor hulp.’ (12). 
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Problemen kunnen zich voordoen op vijf domeinen: 
1. het voeren van een huishouding, bv.door gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële armslag; 
2. de maatschappelijke positie van het gezin, bv. armoede en werkloosheid; 
3. de opvoeding, bv. pedagogisch onvermogen, verwaarlozing van jeugdigen of mishandeling; 
4. de individuele ontwikkeling van de gezinsleden, bijvoorbeeld depressies of verslavingen; 
5. de relatie tussen de (ex)partners, bv. problemen als gevolg van echtscheiding, onderlinge 

spanningen of wisselende relaties. (12) 
 
De problemen betreffen o.a. armoede en werkloosheid, de opvoeding, depressies of verslavingen, en 
echtscheiding (1). De indeling van o.a het NJI (13) en Dekovic en Bodden (14) : kindfactoren, 
ouderfactoren, opvoedfactoren, gezinsfunctioneren, contextuele factoren sociaal netwerkfactoren en 
hulpverleningsfactoren is helpend om risicofactoren in kaart te brengen. 

Welke omschrijving ook gehanteerd wordt, vaststaat dat de toeleiding van kwetsbare gezinnen tot 
zorg problematisch is (15), dat sprake is van een groot aantal onderling verweven en langdurige 
risicofactoren die intergenerationeel worden overgedragen en de problemen in stand houden (13). 
 
Aantal kwetsbare gezinnen 
Er zijn in 2016 naar schatting in Nederland 26.000 gezinnen die als multiprobleemgezin kunnen 
worden aangemerkt. Deze maken deel uit van de 35.000 gezinnen die met meervoudige problemen te 
maken hebben (11). Klerk en collega’s (16) geven aan dat dat 3-5% van de gezinnen in Nederland 
behoort tot de kwetsbare groep wat neerkomt op 70.000-116.00 gezinnen. 

In de onderstaande tabel staan de 5 hierboven genoemde domeinen geoperationaliseerd. De 
cijfers staan per stad en of regio weergegeven evenals het gemiddelde van Nederland. Rode cijfers 
steken ongunstig af t.o.v. Nederland groene juist gunstig. Cijfers zijn ontleend aan 
www.waarstaatjegemeente.nl. op 15-11-2019. Opvallend is dat op de gekozen domeinen de drie 
steden het minder goed doen dan gemiddeld in Nederland. 
 

Domein Geoperationaliseerd als Gouda Leiden Den Haag NL 

het voeren van een 
huishouding,  

Bijstand  
per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder 
CBS Jeugd | 2014 – 2018 

42,8 43,0 80,1 40,1 

Publieke ruimte 
Score (afwijking landelijk gemiddelde) 
BZK/WB - Leefbaarometer 2.0 2016 

-6,7 -4,6 -9,6 0,0 
 

Veiligheid 
Score (afwijking landelijk gemiddelde) 
BZK/WB - Leefbaarometer 2.0 2016 

-8,9 -8,5 -14,9 0,0 

de maatschappelijke 
positie van het gezin,  

Kinderen opgroeiend in armoede 
CBS Jeugd | 2014 – 2018 

7% 8% 11% 7% 

Werkloosheid 
CBS - Arbeidsdeelname | 2018 

3,7% 4,3% 5,2% 3,9 

de opvoeding,  Jongeren met jeugdhulp 
% van jongeren tot 18 jaar 
CBS Jeugd | tweede halfjaar 2018 

16,9 13,1 10,0 10,4 

de individuele 
ontwikkeling van de 
gezinsleden,  

Relatief verzuim Onderwijs 
per 1.000 leerplichtigen 
DUO | 2001 - 2010 

47,21 12,81 28,46 23,28% 

de relatie tussen de 
(ex)partners,  

Samenhang levensgebeurtenissen  
Scheiding CBS | 2015 

12,6 15,1% 17,1% 11,2 

 
Met behulp van de rekentool van het NJI (2017) komen we tot een volgende inschatting: 

 Gouda Leiden Den Haag 

Aantal huishoudens 31.768 68.083 255.785 

Aantal huishoudens met kinderen 10.870 15.453 79.809 

Kwetsbare gezinnen (4%) 430 620 3200 

Gezinnen met meervoudige problemen 195 293 1414 

Multiprobleemgezinnen 145 191 902 

Westerse allochtonen (in %) 8,2 14 17 

Niet-Westerse allochtonen 15,8 16 35 

 
Participatie 
Om de samenwerking met gezinnen binnen SAMEN VERDER te faciliteren, hebben we de regionale 
initiatieven op het gebied van ervaringsdeskundigheid gebundeld in het Netwerk 
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ervaringsdeskundigen. Momenteel bestaat dit dynamisch netwerk uit zeven cliëntenraden van onze 
leden en ExpEx. Het vormt de basis van waaruit de verschillende overlegstructuren en 
ervaringskennis gekoppeld kunnen worden. 

Het LNW Kwetsbare Gezinnen heeft de volgende ambities voor participatie: 
1. Vertegenwoordigers van ouders en jongeren participeren altijd tijdens LNW bijeenkomsten: zo 

zetten we de leefwereld van ouders en jongeren centraal, komen we tot betekenisvolle 
samenwerking te komen en borgen we structureel ervaringskennis. 

2. Het LNW Kwetsbare Gezinnen maakt gebruik van reeds opgehaalde ervaringskennis en verbindt 
lokale initiatieven. Jaarlijks wordt in kaart gebracht welke bestaande ervaringskennis er regionaal 
en landelijk is uitgebracht rondom het thema kwetsbare gezinnen. 

3. Het LNW Kwetsbare Gezinnen houdt bestaande raden in de regio actief op de hoogte van de 
activiteiten van het LNW door elk kwartaal een begrijpelijke terugkoppeling te geven. De 
terugkoppeling vindt plaats in vorm van een factsheet. 

 
Plan van aanpak 
GLOBALE OPZET VAN HET PROJECT 
Jaar 1: Samen opstarten Bij alle leernetwerken staat Jaar 1 in het teken van opbouwen, 
inventariseren en verbinden. De resultaten van het Startimpuls hebben de basis gelegd voor een 
duidelijke koers van het Leernetwerk, beschreven in de veranderagenda (best practices voor het 
maatschappelijke vraagstuk), opleidingsagenda (bijscholing professionals of doorontwikkeling 
curriculum) en onderzoeks- en ontwikkelagenda (wetenschappelijk onderzoek).  
Jaar 2: Samen begrijpen door te doen. Binnen de Leerwerken begrijpen de praktijkprofessionals, 
beleidsambtenaren, gezinnen, wetenschappers en docenten van Hogescholen elkaar beter door het 
uitvoeren van projecten en onderzoeken. 
Jaar 3: Samen leren door te doen het implementeren van opgedane leerlessen 
Jaar 4: Samenwerken In het laatste jaar va het project kijken we naar de borging van de netwerken 
en de geleerde lessen op het gebied van leren, implementeren. De deelnemers van de LNW’en, 
nemen in toenemende mate regie om zelf verbinding te zoeken op bepaalde vraagstukken 
 
(LEER)STRUCTUUR VAN HET PROJECT 
RKJ SAMEN VERDER bouwt voort op de werkplaats SAMEN. Dat doen we door de bestaande 
netwerksamenwerking en leerstructuur door te ontwikkelen voor verbetering van de uitvoerings- en 
opleidingspraktijk van de zorg voor de jeugd.. Leerlessen uit de leernetwerken vloeien via het 
coördinatieteam terug naar alle partners en activiteiten van SAMEN VERDER. De coördinatie van het 
LNW Kwetsbare Gezinnen ligt bij een docent-onderzoeker en de lector Transformatie in de zorg voor 
jeugd van de Hogeschool Leiden. Het leernetwerk bestaat minimaal uit één vertegenwoordiger vanuit 
beleid, praktijk (jeugdhulp én sociaal domein), onderzoek, onderwijs en gezinnen. Naast het leren in 
de Leernetwerken, investeren we in leren binnen de SAMEN VERDER. Elk jaar organiseren we een 
bijeenkomst tussen de netwerken voor het delen van leerervaringen. De trekkers van de 
leernetwerken worden ondersteund door onderzoekers van het project Leren (en) implementeren. 
 
FASERING JAAR 1 
We starten jaar 1 met het opbouwen van het leernetwerk en inventariseren van kennis en initiatieven. 
Er vinden minimaal vier bijeenkomsten van het gehele leernetwerk plaats, waarbinnen de partners 
uitwisselen en leerlessen geëxpliciteerd worden, opdat meer zicht ontstaat op initiatieven in de regio, 
er verbinding ontstaat en samenwerking toeneemt 
 
FASE NUL: HET BEHOUDEN VAN DRAAGVLAK: Voorafgaand aan mogelijke honorering 
Activiteit: 

• Bijeenkomst voor de geïnteresseerden die al aan hebben gegeven deel te willen nemen aan de 
LNWen; inventariseren en bevestigen van ideeën over structuur en inhoud LNW. 

Gebaseerd op de ervaringen met leernetwerken in Lerend Transformeren, Samen leren samen 
Werken en Gezin aan Zet wordt er expliciet aandacht besteed aan een duidelijke structuur, 
voorbereiding van de aanwezigen, een veilige leeromgeving, elkaar reflectief bevragen en het maken 
van concrete vervolgafspraken. 
 
FASE 1: OPSTARTEN LEERNETWERK: 1e kwartaal 
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Doel: het vormen van de binnen- en buitenschil van het netwerk. Het leernetwerk kwetsbare gezinnen 
bestaat minimaal uit één vertegenwoordiger vanuit beleid, praktijk (jeugdhulp én sociaal domein), 
onderzoek, onderwijs en gezinnen (de binnenschil). Geïnteresseerden in dit netwerk kunnen toetreden 
als participant (binnenschil) of als betrokken toeschouwer (buitenschil). Veranderingen in deelname 
(meer partijen of juist deelnetwerken op specifieke onderwerpen) zijn gezien het dynamische karakter 
van het leernetwerk mogelijk. 
Activiteiten: 

• Visiegroep: We maken afspraken met de bestuurlijk verantwoordelijken van onze partners over 
het toerusten van deelnemers aan het LNW,  

• Verbindingsgroep: We zetten de verbindingsgroep in om aanvullend deelnemers te werven voor 
de LNW’en. 

 
FASE 2: ORGANISATIE VAN HET LEERNETWERK: 2e kwartaal 
Doel: opbouwen van het leernetwerk en inventariseren van kennis en initiatieven.  
Activiteiten: 

• Startbijeenkomst LNW kwetsbare gezinnen: Concretiseren van de structuur van het netwerk. De 
deelnemers aan het leernetwerk hebben hier een doorslaggevende stem in. Het is denkbaar dat 
er kleine deelnetwerken gaan ontstaan. Bijvoorbeeld per doelstelling [(i) identificatie van 
kwetsbare gezinnen verbeteren (ii) toegang tot onze dienstverlening vergemakkelijken (iii) 
ondersteuning verbeteren (iv) via empowerende benadering de competentie vergroten]; per 
jeugdhulpregio [Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland]; of voor kwetsbare gezinnen en 
multiproblem gezinnen. Tijdens startbijeenkomst is er bijzondere aandacht voor verbinding met de 
werkplaats Sociaal Domein. Inhoudelijk wordt stilgestaan bij het uitwisselen van werkwijzen en 
projecten bij het identificeren van kwetsbare gezinnen. 

  
FASE 3: AAN DE SLAG: 3e kwartaal 
Doel: Keuze klein maar fijn project en uitwisselen over een empowerende benadering 
Activiteiten: 

• 2e bijeenkomst LNW kwetsbare gezinnen: Empowerend positief benaderen van gezinnen om de 
competentie van gezinnen om niet in de problemen te komen te vergroten en intergenerationele 
overdracht te voorkomen.(ouders worden daarbij aangesproken op hun 
opvoedverantwoordelijkheden).. 

• 3e bijeenkomst LNW kwetsbare gezinnen: oriëntatie op en keuze van klein maar fijn project 

• Start klein maar fijn project: In dit onderzoek (omvang 10 KEuro, cofi van SAMEN) pakken we een 
prangend vraagstuk op. De uitvoerder is de Hogeschool Leiden. Hoewel we de uiteindelijk 
invulling van het project nog nadergaan uitwerken, kunnen wij ons op basis van de Startimpuls 
voorstellen dat het onderwerp zal zijn een kennisinventarisatie om de identificatie van kwetsbare 
gezinnen te verbeteren (een brede triage van het gehele gezin, samen met het gezin); Deze 
informatie wordt gedeeld en gebundeld. Speciale aandacht is er voor de partijen of kennis die nog 
ontbreekt. Hier worden waar nodig aanvullende acties op ingezet.  

 
FASE 4: EVALUATIE: 4e kwartaal 
Doel: Opbrengsten van jaar een bijeenbrengen en de agenda’s voor jaar twee vaststellen. 
Activiteiten: 

• Bijeenkomst SAMEN VERDER delen: De drie LNW’en wisselen ervaringen uit 

• Uitvoeren Klein maar fijn project. Vervolg van de kennisinventarisatie aangevuld met een 
inschatting van belemmeringen in de toegankelijkheid van de hulp. 

• 4e bijeenkomst LNW kwetsbare gezinnen: Opbrengsten van de kennisinventarisatie worden 
gedeeld en vertaald naar vervolgacties. De ambities zoals in dit projectplan geformuleerd, worden 
getoetst en eventueel verder aangescherpt op basis van een kennisinventarisatie. Op basis van 
deze inzichten worden gezamenlijk prioriteiten bepaald en een plan van aanpak voor jaar 2 
vastgesteld. 
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Haalbaarheid  
Uiteraard zien wij risico’s: we hebben hoge ambities en agenderen nu al veel doelstellingen. En dat bij 
een zeer taai vraagstuk. Het concreet prioriteren en benoemen van acties na elke bijeenkomst zou 
ons moeten helpen. Ondersteuning van gemeenten en samenwerking met het sociaal domein 
waarborgt een totaal aanpak. Echter deze samenwerking is nog relatief pril. Het creëren van een 
gelijkwaardige partnerstructuur vraagt doorlopend aandacht. Het LNW Kwetsbare Gezinnen waarborgt 
door een sterke verbinding met WP Sociaal Domein (twee leden zitten in de binnenschil) De 
samenwerking met gezinnen bleek in voorgaande projecten cruciaal en stimulerend, maar het gaat 
doorgaans om  gezinnen met weinig vertrouwen in instituties. Drie factoren dragen bij aan de 
betrokkenheid van gezinnen: een gerichte inzet op contact en gelijkwaardigheid, steun van het nieuwe 
netwerk van ervaringsdeskundigen en het expertpanel, en een focus op doen in plaats van praten. 

De middelen zijn beperkt. Door de koppeling van studenten aan deze leerwerkplaats hopen we 
meer werk te kunnen verzetten op het gebied van de verander en ontwikkelagenda in een win-win 
situatie. Door pilots op te zetten verwachten we zonder al te veel extra inzet veranderingen in de 
praktijk tot stand te brengen. Ervaren werkdruk kan verhinderen dat de praktijk voldoende ruimte 
ervaart nieuwe werkwijzen eigen te maken. Steun van de leden van de werkplaatsis daarvoor 
wezenlijk. De drukbezochte werkconferentie gaf vertrouwen dat er voldoende intentie is om deel te 
nemen aan het leernetwerk Kwetsbare gezinnen. 

Door het aanstellen van een vaste coördinator en intensieve betrokkenheid van experts op het 
gebied van leernetwerken, actieonderzoek en ervaringsdeskundigheid inzetten wordt continuïteit van 
het LNW gewaarborgd (zie expertise). Voor de haalbaarheid is het belangrijk dat deelnemers in het 
leernetwerk mandaat hebben om vanuit hun organisatie bij te dragen aan het actieplan. 
 
Communicatie 
Voor het verspreiden van de resultaten van het Leernetwerk kunnen de bestaande 
communicatiekanalen van de werkplaats benut worden, zoals de website en nieuwsbrief (zie voor 
toelichting de Samenwerkingsovereenkomst onder Communicatie en implementatie). Landelijke 
verspreiding vindt primair plaats via het NJi. Daarnaast worden de resultaten gedeeld via de website 
werkplaatsenjeugd.nl. Aanvullend wordt de voorgang elk kwartaal teruggekoppeld naar het netwerk 
Ervaringsdeskundigen. Op het jaarcongres delen we de resultaten naar alle leden van de werkplaats. 
Bij start van het Leernetwerk worden de communicatiebehoeften van de kerngroep en de tweede schil 
geïnteresseerde leden geïnventariseerd en omgezet in een aanvullend communicatieplan. Een 
communicatiemedewerker ondersteunt in deze taken. 
 
Expertise 
Dr. Chris Kuiper Projectleider lector Transformaties in de zorg voor Jeugd en kwaliteitscontroller 
Horizon Jeugdzorg & Onderwijs. Ervaring met velerlei vraagstukken in de (humanisering van) zorg en 
onderwijs: cliëntgerichtheid, participatie, kwaliteitszorg en actieonderzoek. Projectleider van diverse 
projecten in het kader van de transformatie jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs. 
Dr. Ruth Spijkerboer is docent/actieonderzoeker van het project met leernetwerken Samen werken 
samen leren. Ze onderzocht welke morele dilemma’s worden ervaren door huidige en toekomstige 
professionals in de zorg voor jongeren. Hoe ervaren ze die dilemma’s en op welke manier kan moreel 
beraad hen ondersteunen in het omgaan met morele uitdagingen? 
 
Beknopte begroting 

TOTAAL BUDGET 115.000 Euro 

Taakomschrijving Budget in Euro 

Coördinatietaken en leerstructuur 32.000 

Projectondersteuning  7500 

Projectmanagement 20.000 

Onderzoekstaken Leernetwerk 32.000 

Onderzoekstaken project Leren (en) Implementeren 3500 

Ervaringsdeskundigheid in het Leernetwerk 7000 

Communicatie en implementatiebudget 13.000 

Aanvullend budget bij continuïteit van netwerk SAMEN 

Drie onderzoeksprojecten Klein maar fijn 30.000 

Ontwikkelbudget onderwijsmodules 8000 
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