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Bijlage 1: Overzicht samenwerkingsverbanden en consortia voor onderzoek en kennisdelen in de brede zorg voor jeugd in Amsterdam 
 

 
Naam en website Samenwerkingsverband Deelnemers Doelen / Belangrijkste activiteiten Inhoudelijke focus Werkstructuur Financiering 

NEJA 
Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam 
www.neja.nl 
 

Praktijkinstellingen: Altra, Spirit, MOC ’t 
Kabouterhuis, De Bascule, HVO-Querido, 
BJRA, WSG, GGD 
HvA: lector dr. L. Boendermaker 
VU: prof. dr. C. Schuengel 
VU: prof. dr. T. Pels 
UvA: prof.dr. G.J.Stams 
UvA: prof.dr. G. Overbeek 
UvA/Bascule-traumacentrum: dr. L. Lindauer 
NJi: prof. dr. T. van Yperen 
Kohnstamm Instituut: dr. G. Ledoux 
 

- Gezamenlijk onderzoek aanvragen en 
uitvoeren 

- Kennisdelen over lopend onderzoek en 
evidence based werkwijzen in de praktijk (4x 
per jaar kennisbijeenkomst, 2-jaarlijkse 
stedelijke conferentie) 

- Wetenschappelijke stages van universitair 
studenten bij de praktijkinstellingen 

- Praktijkgerichte onderzoeksstages van de 
HBO-studenten bij de praktijkinstellingen 

 

- Interventie-onderzoek: doen wat werkt 
- Resultaten meten in de praktijk (ROM) 

t.b.v. kwaliteitsverbetering 
- Effectieve implementatie en 

ondersteuningsstructuur voor professionals 
 
 

- Programmaraad, bestaande uit senior 
beleidsmedewerkers en senior 
onderzoekers van alle deelnemende 
instellingen, die fungeert als ‘motor’ en alle 
activiteiten en onderzoeksaanvragen 
organiseert 

- Stuurgroep:bestaande uit de hoogleraren, 
lector en een vertegenwoordiging van de 
bestuurders, die jaarlijks de grote lijn uitzet 

- Maart 2010-maart 2012: Startsubsidie van 
ZonMw voor het optuigen van de 
infrastructuur 

- Sinds maart 2012: deelnemers betalen 
infrastructuur uit eigen middelen, voor 
onderzoek wordt externe financiering 
gezocht 

Kenniswerkplaats Tienplus 
www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/ 
 
krijgt vervolg onder de naam 
Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd 
Amsterdam (KeTJA) 

Verwey-Jonker Instituut Utrecht 
Vrije Universiteit Amsterdam: 
- Onderwijswetenschappen en Theoretische 

Pedagogiek, De Ruyter; leerstoel 
Opvoeden in de multi-etnische stad, Pels 

- Sociale wetenschappen/Veiligheid en 
burgerschap, Boutellier) 

Inholland: leefwereld van jeugd: Naber 
Praktijkinstellingen (OKC’s, scholen) en 
migrantenzelforganisaties (in deelprojecten) 
HvA: kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg 
DMO/gemeente Amsterdam: Hageraats 
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 
Noord Holland/Flevoland, Verhoeff 
 

Kennisondersteuning van praktijkontwikkeling in 
het preventieve veld van zorg voor jeugd/gezin. 
Accent op: 
- functioneren generalist in wijkteams,  
- verbindingen gezin-school- zorg en informele 

netwerken rondom gezinnen 
- professionalisering (diversiteit/transformatie)  
- evidence base van (practice based) 

diversiteitgevoelige  interventies en 
werkwijzen (opvoedondersteuning) 

Transformatieprocessen in het preventieve veld, 
met accent op bereik van/aansluiting op 
jeugdigen/gezinnen/pedagogische civil society 
rondom gezinnen. 
Verhoging van kwaliteit en effectiviteit van 
werkwijzen en interventies voor alle 
jeugdigen/gezinnen, ook die groepen die tot op 
heden ondervertegenwoordigd zijn in preventief 
jeugdbeleid. 

KeJTA heeft focus op: portaalfunctie en 
ondersteuning bij de doorontwikkeling van de 
basismethodiek in de OKT’s en ondersteuning 
van het lerend systeemin de OKT’s. 

- Stuurgroep 
- En vooral: deelprojecten waarbinnen nauw 

wordt samengewerkt tussen onderzoekers 
en partners van beleid, praktijk, 
zelforganisaties. 

2008-2013 
- ZonMw  Academische werkplaats 

Diversiteit in het Jeugdbeleid, met V.a. 
2012: cofinanciering DMO/Amsterdam  

- Financiering voor deelprojecten uit 
verschillende bronnen 

 
2014: 
- DMO/Amsterdam en Verwey-Jonker 

instituut 
 
2015: 
- Gemeente Amsterdam 
- ZonMw 

Academische Werkplaats 
Kindermishandeling  
www.psy.vu.nl/awk 
 

Vrije Universiteit Amsterdam 
(Ontwikkelingspedagogiek: Finkenauer, 
Schuengel, Lamers-Winkelman) 
Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC: 
samenwerkingsproject van Jeugdriagg Noord 
Holland Zuid en OCK het Spalier) zijn 
kernpartners binnen de Academische 
Werkplaats Kindermishandeling. Samen met 
jeugdzorg-, gezondheidszorg- en justitiële 
instellingen (Politie, OM, Raad voor de 
Kinderbescherming) en met de gemeenten in 
Zuid Kennemerland  
Ook met de HvA (Boendermaker) wordt nu de 
samenwerking aangegaan 
 

Zij zijn een samenwerkingsverband aangegaan 
om versnelling en verbetering in de aanpak na 
kindermishandeling te bereiken. 
 
Samenwerkingspartner in de ontwikkeling van 
een integrale opleiding voor behandelaren, de 
opleidingsmodules, masterclasses en trainingen 
is Fier Fryslân (expertise- en behandelcentrum 
op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties). 

Onderzoek naar werkzame elementen en 
processen (wat werkt en hoe?) 

- Stuurgroep met groot aantal betrokken 
instellingen 

- Deelprojecten (MDC-K; onderzoek; 
onderwijs/opleiding) met projectleiders 

- ZonMW Academische Werkplaatsen jeugd 
- VU 
- JeugdRiagg Haarlem 

Consortium Wat Werkt voor ouders met 
beperkingen 
www.watwerktvoorouders.nl 
 

Vrije Universiteit Amsterdam 
(Ontwikkelingspedagogiek: Schuengel, Kef) 
ASVZ-ZW/Carante 
Philadelphia Zorg 
Gemiva-SVG 
Cordaan 
SIG 
Vilans 
 

Effectieve begeleiding gezinnen met een ouder 
met (lichte) verstandelijke beperkingen; 
Training/ondersteuning begeleiders van 
personen met beperkingen en kinderwens 

- Onderzoek naar effectiviteit en werkzame 
mechanismen 

- Training en implementatie 

- Landelijk werkgezelschap ouderschap en 
kinderwens 

- Projectteam 

- ZonMW 
- Partnerinstellingen 

Academische Werkplaats ‚s heeren Loo-VU VU (Ontwikkelingspedagogiek, 
Ontwikkelingspsychologie, Klinische 
Neuropsychologie) 
’s Heeren Loo Zorggroep 

’s Heeren Loo en de VU bundelen hun expertise 
en voorzieningen om kennis voor de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking groter 
te maken. Voor de komende vijf jaar zetten 
beide organisaties structurele lijnen van 
onderzoek en innovatie uit. De verbinding met 
de praktijk is dat voortdurend de vragen gesteld 
wordt: hoe komt dit deze mensen ten goede? 
En waarom is de zorg nu zo en kan het ook 
anders? De VU en ’s Heeren Loo gaan de 
cyclus van idee, onderzoek en toepassing korter 
maken. Zij bouwen een gemeenschappelijke 
databank op die aansluit bij landelijke 
ontwikkelingen en actuele zorgvragen Doordat 
de afstand tussen theorie en praktijk zo kort is, 
kan er empirisch onderbouwde zorginnovatie tot 
stand komen. 
 

- (Lichte) verstandelijke beperkingen en 
ontwikkeling 

- Transities in de zorg 
- Kennis voor de praktijk komt direct 

beschikbaar door het opzetten van een 
kennisbank voor medewerkers 

- MT 
- Onderzoeksprojecten. 

- Partnerinstellingen, steunfonds ’s Heeren Loo 
- Externe subsidiegevers 
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Naam en website Samenwerkingsverband Deelnemers Doelen / Belangrijkste activiteiten Inhoudelijke focus Werkstructuur Financiering 

Hart & Ziel 
www.hartenzielmonitor.nl 
 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
en GGD Amsterdam ontwikkelen gezamenlijk  

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
en GGD Amsterdam ontwikkelen gezamenlijk  
een leerlingvolgsysteem: de Hart en Ziel 
Monitor. Dit systeem is een resultaat van het  
programma Jump-In, dat obesitas bij jonge 
kinderen moet voorkomen en tegengaan. 
Ouders en leerkrachten houden in het 
volgsysteem het gedrag van (hun) kinderen bij. 
Op die manier kan vroegtijdig probleemgedrag 
worden gesignaleerd (niet gediagnosticeerd, 
daarvoor zijn professionals nodig). Vervolgens 
kan snel en eenvoudig worden ingegrepen, 
bijvoorbeeld met klassikale programma’s, en 
kan escalatie van het probleemgedrag worden 
voorkomen. 
 

Vroegtijdig signaleren probleemgedrag   

Sarphati Instituut 
www.ggd.amsterdam.nl/beleid-
onderzoek/sarphati-institute/ 
 

Uniek wetenschappelijk ‘triple helix’ 
onderzoeksinstituut van: 
- Gemeente Amsterdam 
- GGD 
- Programma Amsterdamse Aanpak Gezond 

Gewicht 
- VU/VUmc 
- UvA/AMC 
 

- Toegepast onderzoek 
- Fundamenteel onderzoek 
- Cohortonderzoek 
- Verbinden wetenschap, beleid en praktijk 
- Samenbrengen diverse relevante 

wetenschappelijke disciplines 
- Samenwerking met bedrijfsleven 

- Aanpak gezond Gewicht: inzicht in 
oorzaken overgewicht, ontwikkeling en 
effectiviteit interventies 

- Inspelen op nieuwe epidemieën 
- Cohortstudies 

i.o. - Initieel financiering door Gemeente 
Amsterdam 

- Vanaf 2019 financiering door private 
partijen 

Academische Werkplaats 
Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland 
www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ 

VUmc 
Vijf JGZ-organisaties in Noord-Holland, 
waaronder GGD Amsterdam 
 

- Onderbouwing van de praktijk d.m.v. 
wetenschappelijk onderzoek  

- Verspreiding en implementatie van 
onderzoeksresultaten 

- Kennisoverdracht en innovatie 

- VoorZorg 
- Psychosociale problematiek bij kinderen 
- JUMP-in 
- VRIENDEN voor het leven 
- Implementatie zorgstandaard obesitas bij 

kinderen 
 

JGZ-organisaties / GGD-en, gemeenten en 
VUmc dragen samen de verantwoording; 

Inhoudelijke afstemming op projectbasis 

- ZonMw 
- Bijdrage partnerorganisaties 

Expertisenetwerk Jonge Kind 
http://portalcms.nl/sociaalintranet/news/intranet/
3728/expertisenetwerk-jonge-kind-start-
kennisportaal 
 

Leden van de SIGRA Commissie Kindzorg 
Alle instellingen, die werkzaam zijn voor de 
bevolking van Amsterdam en die expertise in 
huis hebben rond het jonge kind in Amsterdam, 
kunnen zich aansluiten bij het expertisenetwerk 

Doelen: het bevorderen van vroegsignalering 
door het professionele voorveld, consultatie en 
kennisoverdracht naar het professionele 
voorveld en adequate afstemming tussen de 
verschillende zorgdomeinen in de zorg voor het 
jonge kind. 

- Kennisportal 
- Consultatie 
- Diagnostiek 
- Informeren over richtlijnen 
- Dekundigheidsbevordering 
- Expertisetafel 
- Casusregie 
 

Netwerkorganisatie met stuurgroep Deelnemende instellingen 

Academische werkplaats Risicovolle jeugd 
 
Opvolger van landelijke werkplaats AWFZJ 
 

- Praktijkinstellingen: Intermetzo, 
Teylingereind, De Bascule en Curium-
LUMC 

- Hogescholen Leiden en Windesheim 
Flevoland,  

- afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
van het VUmc en het LUMC 

- samenwerking met gemeenten, o.a. 
gemeente Amsterdam 

 

Bijdragen aan de maatschappelijke taak richting 
risicovolle jeugd, nl. : 1] vroegsignalering en 
preventie van probleemgedrag, 2] behandeling 
van probleemgedrag, 3] re-integratie na 
residentiële plaatsing, en 4] begeleiding als het 
risico op escalatie hoog is of blijft. 
 

Onderzoek en projecten gericht op: 
- Verbeteren signaleren en triage 
- Verbeteren bejegening 
- Continuïteit van zorg monitoren en 

verbeteren 
Ontwikkelen onderwijsmodules 

Stuurgroep, stuurgroep klein, programmateam, 
projectteams 

- ZonMw 
- Eigen bijdragen deelnemende instellingen 

WMO-werkplaats Amsterdam 
http://www.wmowerkplaatsen.nl/amsterdam-0 
 
 

- Lector Outreachend werken en 
Innoveren, Hogeschool van Amsterdam 

- Gemeente Amsterdam 
- Welzijnsorganisaties (in projecten) 
- MOVISIE 

Verdiepen, verrijken en verbreden van de 
kennisbasis onder outreachende 
werkpraktijken. Daartoe onderzoekt het de 
samenhang tussen drie kennispijlers: 
-Hoe kan eigen kracht en participatie van 
burgers ontwikkeld worden 
-Wat is er op professioneel, organisationeel 
en bestuurlijk niveau nodig om de hiervoor 
benodigde transitie van ‘zorgen voor’ naar 
‘zorgen dat’ te volbrengen; 
-Welke innovatie-, leer- en 
ontwikkelprocessen zijn daarbij nodig? 
 

- Onderzoek naar gebiedsgericht 
outreachend werken, herstelgericht 
outreachend werken en gebiedsgericht 
werken 

- Scholings- en ontwikkeltrajecten 
- Training-on-the-job 

Inhoudelijk overleg in de werkplaats en  

Adviesraad 

- Ministerie van VWS 

 


