
Visiegroep Werkplaats SAMEN 

Dinsdag 2 maart 

15.00 uur – 16.30 uur 

Zoom 
 

Aanwezigen 

Lenneke Alink   FSW Universiteit Leiden 

Corline Bijkerk   Gemeente Gouda 

Symone Detmar  TNO/ SAMEN 

Hugo van Eijk   Stichting Jeugdformaat 

Rob Gilsing   De Haagse Hogeschool (LNW-trekker Normaliseren) 

Rosanne Gonçalves- Prins SAMEN (Faciliterend coördinator en notulist) 

Hanneke Gorter  Holland Rijnland 

Carolien de Groot  JES Rijnland 

Gerrit Jan Hoogeland  Cardea 

Tessa Korver   GGD HM/ SAMEN 

Chris Kuiper   Horizon/ Hogeschool Leiden (LNW-boegbeeld Kwetsbare Gezinnen)  

Marjolein Moonen  De Haagse Hogeschool 

Laura Nooteboom  LUMC Curium (LNW-trekker Integraal Werken) 

Arie Opstelten   Gemeente Den Haag/ SAMEN 

Robert Vermeiren  LUMC Curium/Youz / SAMEN 

Henk Visch   GGD HM 

Jurensli Willems  Stichting Xtra 

 

Opening 

Symone Detmar opent de vergadering door iedereen welkom te heten.  

 

Promotie Noortje Pannebakker 

Kort staan we stil bij de eerder vandaag succesvolle verdediging van haar proefschrift Understanding 

care use by children with complex problems. Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die 

uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Zorg voor multiprobleem gezinnen en 

Implementatie van Wrap around Care (1Gezin, 1 Plan). 

 

Terugblik 2020 

Symone neemt ons mee door de resultaten van 2020 en de verantwoording van de ledenfee. Zo zijn 

drie projecten gehonoreerd, vier leernetwerken gestart, is het SAMEN Magazine gelanceerd en zijn 

er vanuit SAMEN vijf wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Voor alle resultaten van 2020 bekijk 

je de factsheet. Voor toelichting op besteding van de ledenfee, neem contact op met het 

coördinatieteam. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Universiteit Leiden heeft gevraagd om de verdieping van twee artikelen: Afspraken IP wanneer partij 

uit overeenkomst stapt en afspraken vastleggen bij overstap naar commercieel gebruik 

kennisproduct. Omdat dit om een verdieping gaat hoeft bij akkoord niet iedereen weer te tekenen 

(aldus de juridische afdeling TNO). 

 

Gedurende de vorige samenwerkingsovereenkomst was Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland 

(JES) actief lid van SAMEN, onder andere in het project SAMEN werken, SAMEN leren.  

V E R S L A G  

https://www.werkplaatssamen.nl/resultaten-van-samen/afgeronde-onderzoeksprojecten/zorg-voor-multiprobleemgezinnen/
https://www.werkplaatssamen.nl/resultaten-van-samen/afgeronde-onderzoeksprojecten/samen-optreden-1-gezin-1-plan/
https://www.werkplaatssamen.nl/contact/
https://www.werkplaatssamen.nl/contact/


JES blijft lid van SAMEN en gaat de inspanningsverplichting aan om SAMEN te ondersteunen in het 

verder invullen van het samenwerken met gezinnen. JES betaalt geen ledenfee, maar levert diensten 

in natura, omdat  JES gefinancierd wordt vanuit subsidies, fondsen en giften en omdat JES 

grotendeels uit vrijwilligers bestaat. De afspraken met JES zijn in een toetredingsovereenkomst 

vastgelegd. 

 

Klein-maar-Fijn-projecten 

De Klein-maar-Fijn-projecten (KmF) horen bij de Leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren 

en Integraal Werken en worden gefinancierd vanuit de ledenfee. In het projectvoorstel naar ZonMw 

hebben we afgesproken dat vanuit elk Leernetwerk gedurende de projectperiode drie KmF projecten 

worden uitgevoerd; het gaat dan om 10 Keuro per project, maximaal drie gedurende de 

projectperiode.  

 

De keuze tot het komen van een KmF project laten we systematisch en transparant verlopen, met 
extra aandacht voor de wensen vanuit gemeenten en gezinnen. Allereerst worden binnen het 
leernetwerk de onderzoeksvragen uitgewerkt tot maximaal twee beknopte onderzoeksvoorstellen. 
Deze voorstellen worden ingebracht bij het coördinatieteam, kerngemeenten en gezinnen (ExpEx). Zij 
brengen een advies uit. Vervolgens maakt de leernetwerktrekker in samenspraak met het 
leernetwerk een keuze voor een onderzoeksplan. Hierover wordt met behulp van de verander-, 
opleiding - en/ of onderzoeksagenda van het leernetwerk over gecommuniceerd met de visiegroep. 
 

Nieuwe onderzoeksprojecten 

In twee pitches introduceren twee nieuwe projecten van SAMEN zich. TNO en de Haagse Hogeschool 

presenteren het project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe 

we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Hiermee willen we bijdragen aan de 

kwaliteit van de signalering, besluitvorming, begeleiding, behandeling en opvang van cliënten in het 

veld van huiselijk geweld. 

 

LUMC Curium presenteert het project De Specialist Dichterbij. Het is belangrijk dat professionals uit 

de specialistische hulp, de wijkteams en het sociaal domein goed met elkaar samenwerken. Om dit 

voor elkaar te krijgen ontstaan er op steeds meer plekken in het land teams die bestaan uit 

professionals vanuit verschillende specialistische jeugdhulporganisaties. We weten alleen nog niet 

goed wat werkt. In dit project gaan we dan ook op zoek naar werkzame en belemmerende 

elementen van een integrale specialistische werkwijze. 

 

Samenwerken met gemeenten 

Als regiocoördinator onderhoudt Arie Opstelten het netwerk van gemeenten, profileert en 

positioneert hij de werkplaats bij gemeenten en draagt hij bij aan het verspreiden van de 

opbrengsten. Hij vervult daarbij een makelaarsfunctie. Alle deelnemers van SAMEN, en dus ook 

leernetwerken, kunnen hun vragen rondom samenwerken met gemeenten tot Arie richten.  

 

Arie noemt in het kader van Samenwerken met gemeenten de volgende doelen voor 2021: 

• Gemeenten leveren een concrete bijdrage aan leernetwerken en activiteiten; 

• De rol van gemeenten binnen SAMEN is verhelderd; 

• Gemeenten zijn aangesloten voor de duur van de samenwerkingsovereenkomst. 

Voor dit jaar staat het oprichten van een netwerk van beleidsmedewerkers voor het delen van kennis 

op de planning. Ook wordt gekeken hoe de opbrengsten en de samenwerking van het Regiolab 

https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/onderzoeksprojecten/wanneer-je-als-professional-zelf-ervaring-hebt-met-huiselijke-geweld-of-kindermishandeling/
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/onderzoeksprojecten/wanneer-je-als-professional-zelf-ervaring-hebt-met-huiselijke-geweld-of-kindermishandeling/
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/onderzoeksprojecten/de-specialist-dichterbij/


Scheiden zonder Schade gecontinueerd en verbonden kunnen worden aan SAMEN. Daarnaast wordt 

in samenwerking met gemeenten de bijeenkomst Uit de financiële crisis innoveren (werktitel) 

georganiseerd. 

 

Borgen samenwerking praktijk en hogescholen 

Chris Kuiper neemt het woord en vertelt kort iets over Samen-Werken, Samen-Leren en de doorstart 

die dit leernetwerk heeft gemaakt. Daarbij wordt hij ondersteund met deze animatie. In dit 

samenwerkingsverband leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van 

elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren. 

 

Rol visiegroep 

We zijn in drie groepen uiteen gegaan om het te hebben over wat de visiegroep nodig heeft om 

jaarlijks de visie van SAMEN verder aan te scherpen.  

 

Het voorstel van het coördinatieteam is dat we op de drie resultaatgebieden: 

• Impact op gezinnen 

• Impact op samenwerken en 

• Impact op leren (binnen de eigen organisatie en met elkaar), 

een jaarlijks PDCA-cyclus doen: 

1. Expliciteren van de opbrengsten per resultaatgebied, 

2. Input halen we op bij leernetwerken, projecten, disseminatieactiviteiten en vanuit alle 

gremia van de werkplaats, 

3. Reflectie en advies vanuit de visiegroep, 

4. Verwerken van dit advies in jaarplan en in onze visie. 

 

De vragen die centraal staan tijdens de breakout-sessies:  

• Welke informatie heb je nodig om advies te geven per resultaatgebied? 

• In welke vorm vindt terugkoppeling aan de visiegroep plaats? 

• Welke opbrengsten verwacht je dit jaar? 

 

Terugkoppeling 

In de visiegroepbijeenkomsten gaat relatief veel tijd naar het stilstaan bij wat er bereikt is. Om hier 
minder tijd aan kwijt te zijn wordt  de suggestie gedaan het informeren voorafgaand aan de 
bijeenkomst te doen. Het zou interessant zijn wanneer we deze resultaten plotten: hoe tevreden zijn 
we met wat we bereikt hebben vanuit de verschillende perspectieven? Helpen we de gezinnen door 
onze inzet nu echt beter? Zo krijgen we wellicht ook de knelpunten boven tafel en ontstaat ruimte 
actuele thema’s met elkaar te bespreken en elkaar zo te inspireren. 
 
Meer existentiële vragen kwamen ook aan bod tijdens deze sessie: worden jeugdprofessionals niet 

overvraagd waardoor er weinig ruimte voor innoveren en leren is? Bovendien ligt er een uitdaging 

SAMEN te verbinden met de eigen organisatie. Hoe, dat verschilt per organisatie, onder meer door 

het verschil in grootte en soort. Ook de mate van persoonlijke betrokkenheid van bestuurders is 

daarbij belangrijk, wat haalt en brengt een organisatie bij SAMEN. Hierin zien we een rol voor de 

visiegroep en de verbindingsgroep. We spreken af de volgende bijeenkomst hierover door te praten.  

 

Sluiting 

Symone sluit de vergadering. 

https://www.werkplaatssamen.nl/resultaten-van-samen/afgeronde-onderzoeksprojecten/samen-werken-samen-leren/
https://www.youtube.com/watch?v=8MbCqpFryu8

