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Algemene gegevens / General Information
Programma / Programme

:

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Subsidieronde / Subsidy round

:

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd Ronde 2014 variant 1

Projecttitel / Project title

:

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Projecttaal / Project language

:

Nederlands / Dutch

Geplande startdatum / Planned start date

:

01-09-2015

Geplande duur / Planned duration

:

48 maanden / months

Datum indienen / Date of application

:

24-04-2015

Projecttype / Project type

:

Implementatieproject / Implementation project

Vervolg eerder ZonMw-project /
Continuation previously funded project
ZonMw

:

Ja / Yes

Eerder gehonoreerd projecttype / Project
type of previously funded project

:

Toegepast onderzoek / Applied research

Projectleden / Project members
Prof. dr. T.V.M. Pels (Hoofdaanvrager)
Functie / Position: Hoogleraar/senior onderzoeker | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 030-2300799 | F: | E: tpels@verwey-jonker.nl
Verwey-Jonker Instituut
Academische Kenniswerkplaats Tienplus
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG UTRECHT

Dr. M.J. Distelbrink (Projectleider en penvoerder)
Functie / Position: senior onderzoeker | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 06-34738628 | F: | E: mdistelbrink@verwey-jonker.nl
Verwey-Jonker Instituut
Academische Kenniswerkplaats Tienplus
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG UTRECHT

Dr. M.J. Steketee (Bestuurlijk verantwoordelijke)
Functie / Position: Voorzitter Raad van Bestuur | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 030-2300799 | F: | E: msteketee@verwey-jonker.nl
Verwey-Jonker Instituut
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG UTRECHT

Drs. M. Beumer (Mede aanvrager)
Functie / Position: Programmadirecteur | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 06-10140356 | F: | E: c.essed@amsterdam.nl
Joint Venture Ouder- en kindteams
Tweede Van der Helststraat 2a
1072 PC AMSTERDAM

Dr. L. Boendermaker (Mede projectleider)
Functie / Position: Lector | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 06-21156071 | F: | E: l.boendermaker@hva.nl
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Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd
Postbus 1025
1000 BA AMSTERDAM

Dr. P.M. Naber (Mede projectleider)
Functie / Position: Lector | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 06-52980132 | F: | E: p.naber@hogeschoolinholland.nl
Hogeschool Inholland
Domein Gezondheid Sport & Welzijn
Lectoraat Leefwerelden van Jeugd
Postbus 75068
1070AB AMSTERDAM

Drs. C. Pollmann (Mede aanvrager)
Functie / Position: Afdelingshoofd Jeugd gemeente Amsterdam | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 0202518765 | F: | E: c.pollmann@amsterdam.nl
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugdzorg
Jodenbreestraat 25
1011 NH AMSTERDAM

L.A.J. Rutjes (Mede aanvrager)
Functie / Position: Directeur St. Alexander | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 020-6263929 | F: | E: rutjes@st-alexander.nl
Jeugdplatform Amsterdam
Herenmarkt 93c
1013 EC AMSTERDAM

Dr. G. Van den Berg (Mede aanvrager)
Functie / Position: Adviseur kwaliteitszorg | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 06-28188707 | F: | E: g.berg@amsterdam.nl
NEJA - Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
Rode Kruisstraat 32
1025 KN AMSTERDAM

Prof. dr. A.P. Verhoeff (Mede aanvrager)
Functie / Position: hoofd epid. & gez. bevord., coord. AWPG GGD/AMC | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 020-5555495 | F: | E: averhoeff@ggd.amsterdam.nl
GGD Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM

Projectgegevens / Project information
Aandachtsgebieden / Focus
Transformatiedoelen (zie VWS en VenJ, memorie van toelichting bij de Jeugdwet, juli 2013, p. 2)
• 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun
ouders, met inzet van hun sociale netwerk
• 2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen,
wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
• 3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
• 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; door ontschotting van
budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan
jeugdigen en gezinnen.
• 5. Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in
de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en
hun kracht benutten.
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Samenvatting / Summary
De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is een voortzetting van de Kenniswerkplaats Tienplus i.s.m. het
Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA ondersteunen direct het werk van de Ouder- en
Kindteams en daarmee het veilig opgroeien en goed opvoeden van kinderen in Amsterdam. De kern van de kenniswerkplaats
is een breed georiënteerde portaal functie voor praktijk, ouders, jeugdigen en vrijwilligers en beleid, in combinatie met twee
specifieke ondersteuningsprojecten voor de Ouder- en Kindteams in Amsterdam.
Bij het portaal worden ‘jeugdhulp breed’ vragen opgehaald bij Ouder- en Kindteams, gespecialiseerde jeugdhulp,
jeugdbescherming, Samen DOEN, (organisaties van) cliënten en vrijwilligers en migranten, en de gemeente. De vragen
worden gekoppeld aan bestaande kennis en verrijkt met nieuwe praktijkkennis. De twee ondersteuningsprojecten richten zich
op a) ondersteuning van de ontwikkeling van het werk van de Ouder- en Kindadviseurs (ondersteuning methodiekontwikkeling)
en b) ondersteuning van het lerend systeem rondom de Ouder- en Kindteams, waaronder ook: vertaling van kennis naar het
onderwijs. De keuze voor deze kernactiviteiten is gemaakt o.b.v. eerdere verkenningen voor en recente gesprekken met de
gemeente Amsterdam, OKT Amsterdam en het Jeugdplatform. De activiteiten van KeTJA zijn gekoppeld aan een breder
onderzoeksprogramma van de gemeente Amsterdam met kennispartners en praktijkorganisaties in Amsterdam: het Netwerk
Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA en NEJA zijn opgenomen in de bestuurlijke
transformatieagenda van de wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit van de gemeente Amsterdam. In uitwisseling van
kennis met andere academische werkplaatsen en regio’s is voorzien.

Trefwoorden / Keywords
transformatie jeugd; diversiteit; wijkteams jeugd; preventie; Amsterdam

Samenwerking / Collaboration
Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice:
Ja / Yes

Organisaties
SIPI
Zuiderzeeweg 28
1095 KJ AMSTERDAM
Trias Pedagogica
Postbus 144
1110 AC DIEMEN

Inhoud / Content
Probleemstelling / Problem definition
De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren het nieuwe jeugdstelsel grondig voorbereid in overleg met een groot aantal
partijen in de stad en regio Amsterdam (zie Koersbesluit Om het Kind, Raadsbesluit 2013). In het nieuwe Amsterdamse stelsel
staan drie transformatiedoelen centraal:
1) het snel kunnen bieden van effectieve hulp in de eigen, vertrouwde omgeving, zodat – op den duur – het beroep op
specialistische zorg vermindert,
2) het normaliseren van opvoedingsvragen (kleine problemen blijven klein) door het realiseren van een sterke pedagogische
basisinfrastructuur en
3) versterking van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Met het nieuwe jeugdstelsel
streeft Amsterdam drie maatschappelijke doelen na:
a) Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht;
b) Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op;
c) Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie.
In Amsterdam is gekozen voor het bieden van vier vormen van jeugdhulp (Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling, 2013):
1) een digitaal platform (voor informatie en advies,
2) wijk-gebonden Ouder- en Kind teams (voor alle gezinnen en mede-opvoeders in de stad),
3) een flexibel en snel in te zetten, licht zorgaanbod (de zgn. flexibele schil) en
4) gespecialiseerde zorg op stedelijk en/of regionaal niveau (jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming).
Nadat in 2014 ervaring is opgedaan in zgn. proeftuinen Om het kind, zijn er sinds 1 januari 2015 in totaal 27 Ouder- en Kind
Teams (OKT’s) van start gegaan in de Amsterdamse wijken en op de scholen. Ouder- en Kindadviseurs in deze teams werken
op basisscholen in de wijken, drie OKT’s richten zich op het voortgezet onderwijs en één (stedelijk) team werkt binnen het
middelbaar beroepsonderwijs.
Naast de OKT’s zijn er 26 wijkgebonden Samen DOEN teams (voor gezinnen die niet zelfredzaam zijn/multiprobleem gezinnen
met en zonder kinderen). Ook hierin werken professionals die jeugdhulp of jeugdbescherming bieden, vaak als ‘2e lijn’, na
contact van jeugdigen, en/of ouders en/of andere professionals met een OKT.
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Een OKT bestaat uit in totaal zo’n 20 fte’s aan professionals (totaal 450 fte, ongeveer 800 medewerkers, waarvan 650 met
directe cliënt contacten) afkomstig uit veel verschillende organisaties. Zij werken als ‘ouder- en kindadviseur’ (OKA) en zijn
(samen met de Samen DOEN teams) de spil in het nieuwe stelsel van jeugdhulp en jeugdbescherming in Amsterdam.
De teams zijn onderdeel van een nieuw opgerichte organisatievorm (joint venture) waarin de gemeente samenwerkt met
praktijkorganisaties die professionals hebben geleverd voor de teams (waarbij de professionals voorlopig in dienst blijven bij
hun moederorganisatie). Deze organisatie wordt aangeduid als OKT Amsterdam. De 27 teams worden geleid door 13
teamleiders en ondersteund door een programmateam van OKT Amsterdam (met vertegenwoordiging van de gemeente en
van de gezamenlijke instellingen), met beleidsadviseurs, HR en ICT-ondersteuning.
De organisatie, teams en de werkwijze van de OKT’s zijn nieuw en op alle fronten nog sterk in ontwikkeling. Deze vernieuwing
in het veld betekent dat zich in de komende jaren van transformatie veel vragen zullen voordoen. Daarbij is ondersteuning door
middel van beschikbare of te ontwikkelen kennis onontbeerlijk, waarbij deze nauw dient aan te sluiten bij en te schakelen met
de behoeften in het veld om de kans op implementatie en verankering ervan te optimaliseren. Deze interactieve
kennisondersteuning beoogt de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) gestalte te geven. In KeTJA
werken de onder projectleden genoemde partijen samen om de werkwijze en organisatie van de OKT’s te helpen ontwikkelen
en bestendigen.
De vraag die daarbij centraal staat is: hoe kan kennisondersteuning optimaal bijdragen aan toegankelijke zorg voor jeugd in
Amsterdam die door ouders en jeugdigen als kwalitatief goed en passend bij hun vraag ervaren wordt? De activiteiten van
KeTJA helpen om de transformatiedoelen (snel effectieve hulp dichtbij, kleine problemen blijven klein, verantwoordelijkheid en
eigen kracht) te realiseren en een meer preventieve aanpak gericht op eigen kracht mogelijk te maken.

Relevantie / Relevance
De ouder- en kindteams bestaan uit professionals afkomstig uit de jeugdgezondheidszorg, jeugd- en opvoedhulp, kinder- en
jeugdpsychiatrie, LVB-sector, en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Deze werken in belangrijke mate
vindplaatsgericht op scholen, in kinderdagverblijven en wijkcentra. Zij werken met een grote diversiteit aan cliënten en
netwerkpartners (ouders, kinderen, andere gezins- en familieleden, leerkrachten, medewerkers kinderopvang en andere
professionals, vrijwilligers en wijkorganisaties) met een grote diversiteit aan kenmerken en achtergronden. De professionals
hebben verschillende rollen. De OKA’s zijn bijvoorbeeld adviseur, veldwerker, coach, hulpverlener, trainer, regisseur. Zij
gebruiken uiteenlopende basismethodieken en instrumenten en hanteren verschillende interventies. Taken, rollen en
bevoegdheden zijn nog sterk in ontwikkeling. Professionals in de teams hebben ook te maken met ‘werkveld-eigen’, aan hun
beroepsregistratie verbonden beroeps(ethische) normen. Dit brengt eisen mee aan opleiding, supervisie, intervisie en
levenslang leren via na- en bijscholing.
Bij dit alles moeten de professionals gestalte geven aan een kanteling in het jeugdstelsel: meer bouwen op en aan de eigen
kracht van ouders, jeugdigen en hun informele netwerk, en de regie meer bij de cliënten zelf laten. Een en ander roept bij
professionals, evenals bij ouders en jeugdigen en de gemeente, nog veel en uiteenlopende vragen op.
Vorig jaar is in proeftuinen ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. Partners van KeTJA (het Verwey-Jonker Instituut,
Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam) brachten de ervaringen in kaart, expliciteerden werkwijzen met de teams
en dachten mee over een lerend systeem. Deze verkennende onderzoeken, en gesprekken ter voorbereiding van deze
aanvraag met o.a. OKT Amsterdam, de gemeente en het Jeugdplatform (cliëntenvertegenwoordiging) laten zien dat er grote
behoefte is aan 1) een interactief portaal waar lokale kennisvragen en de beschikbare kennis snel en toegankelijk worden
geschakeld, 2) het bijeenbrengen van kennis over, handvatten voor en ervaringen met de nieuwe werkwijze, 3)
kennisondersteuning bij het vormgeven van een ‘lerend systeem’. Door interviews met cliënten en professionals, contacten met
teamleiders en ambtenaren zijn al uiteenlopende urgente vragen bekend. Bijvoorbeeld over de aanpak van wijkgericht werken,
over manieren voor het versterken van de netwerken en eigen kracht van ouders en jeugdigen, over manieren om echt samen
te werken met jeugdigen en hun ouders, over de vraag hoe regie bij ouders te laten en tegelijkertijd 'drang‘ toe te passen in
gevallen waar dit nodig is, over de afgrenzing van de OKT’s van en hun samenwerking met Samen DOEN en specialistische
zorg. Sinds de start van de nieuwe teams in 2015 blijven vragen om verdiepende kennis en ontwikkeling via verschillende
kanalen bij de partners van KeTJA binnenkomen (zie verder onder Portaal in het Plan van aanpak). Zij strekken zich uit over
alle transformatiedoelen: van voor- tot achterkant van de zorg, van eigen kracht tot veiligheid, van outreachend werken tot de
inzet van interventies. Vanuit het veld toont zich een duidelijke kennisbehoefte. KeTJA komt tegemoet aan deze
kennisbehoeften, niet alleen door nieuwe kennis te ontwikkelen maar juist ook door reeds beschikbare evidence (kennis over
wat werkt) in te brengen in de context van de transformatie.
Voor zowel nieuw te ontwikkelen als reeds beschikbare kennis geldt dat investering nodig is in de implementatie ervan. De
kennis moet zodanig worden verzameld, ontwikkeld en gedeeld dat sprake is van herkenbaarheid, ervaren toepasselijkheid en
nut voor het eigen werk en situatie, om optimale landing ervan te garanderen. Voor verankering van (beschikbare of nieuw
ontwikkelde) inzichten speelt ook het gezamenlijk lerend ontwikkelen in de wijken een grote rol. De beschikbare en op vraag
ontwikkelde kennis dient op een toegankelijke en stimulerende wijze te worden ingebracht in het lerend systeem. Ook moet het
proces zelf van lerend ontwikkelen, vanuit inzichten over gezamenlijk leren ‘on the job’, worden gevoed.
Om tot een efficiënt en goed werkend systeem van zorg rondom jeugd en gezin te komen is het al met al van groot belang dat:
1) kennisvragen vanuit alle partijen in het veld, ouders/jeugdigen, professionals en beleidsambtenaren snel en adequaat
beantwoord worden vanuit de beschikbare evidence of te ontwikkelen kennis, waarbij ook ervaringskennis van de verschillende
partijen systematisch wordt benut;
2) de kennis en producten die deze op maatwerk gerichte kennisactiviteiten opleveren, naast de reeds beschikbare en voor de
Amsterdamse situatie toepasselijke kennis en producten, op een toegankelijke manier worden aangeboden, zo dat de
benutting ervan optimaal is;
3) het lerend ontwikkelen in de wijken vanuit de beschikbare/te ontwikkelen kennis wordt ondersteund en kennis wordt
ingebracht in (beroeps)opleidingen.
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Kennisoverdracht, implementatie, bestendiging / Knowledge transfer, Implementation Consolidation
Het werk van KeTJA is van belang voor burgers en cliënten, jeugdprofessionals, het management van de praktijkorganisaties
en beleidsambtenaren en bestuurders van de gemeente. KeTJA voorziet in de urgente kennisbehoefte over het werken in het
nieuwe jeugdstelsel, door beantwoording van praktijkgerichte onderzoeksvragen en het bruikbaar maken van beschikbare
kennis. Daarbij ondersteunt KeTJA kennisdeling, gericht op werkzame principes in en handvatten voor de nieuwe werkwijze,
zodanig dat beter wordt aangesloten op behoeften van ouders en jeugdigen. KeTJA ondersteunt ook het lerend ontwikkelen,
en verstevigt daarmee de benutting van bestaande wetenschappelijke en ervaringskennis. Daarnaast levert KeTJA input voor
het vernieuwen van de onderwijsmodules voor de toekomstige professionals in de zorg voor jeugd.
KeTJA kent reeds een stevige basis. Het betreft een voortzetting van Kenniswerkplaats Tienplus – in 2014 gelauwerd met een
ZonMw-parel - en het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), waarin alle Amsterdamse kennisinstituten én een
groot aantal praktijkorganisaties werken aan de effectiviteit van de zorg voor jeugd. Tussen beide netwerken bestaan al diverse
cross-overs. Dit wordt vanaf 2015 versterkt doordat de gemeente Amsterdam erkent dat de transformatie ook nieuwe opgaven
meebrengt voor Amsterdam als kennisstad. Het belang van kennisondersteuning gericht op optimale kwaliteit, effectiviteit en
doelmatigheid van het nieuwe jeugdstelsel is dan ook vastgelegd in de bestuurlijke transformatieagenda van de wethouder
Onderwijs, Jeugd en Diversiteit van de gemeente Amsterdam. De wethouder laat dit uitvoeren onder de vlag van KeTJA
(Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) en NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam). De bestendiging
van KeTJA is gegarandeerd doordat de activiteiten deel uitmaken van dit door de gemeente geëntameerd ontwikkel- en
onderzoeksprogramma rondom de transformatie jeugdzorg. De cofinanciering, het partnerschap en de nauwe betrokkenheid bij
de ontwikkeling van deze aanvraag van de gemeente Amsterdam en de organisatie van de Ouder-en-kindteams garanderen
structurele inbedding van (het werk van) KeTJA; de gemeente en de uitvoeringsorganisatie hebben er direct belang bij dat de
produkten van KeTJA niet alleen tijdens de projectperiode maar ook na 2019 benut blijven worden voor de Amsterdamse zorg
voor jeugd en gezin. Daarnaast verzekert de interactieve aard van de voorgestelde kennisondersteuning, via een
portaalfunctie, werkwijzer en ondersteuning van het lerend systeem, een nauwe schakeling tussen behoeften in het veld en
kennis, en daarmee een optimale kans op implementatie en verankering ervan.
Via het NEJA is voorzien in uitwisseling met andere academische werkplaatsen in de regio, waaronder het Sarphati Instituut,
het Expertisenetwerk Jonge Kind, de Academische Werkplaats Kindermishandeling, de Academische Werkplaats
Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland, de Academische werkplaats Risicovolle jeugd en de WMO-werkplaats Amsterdam. Met
al deze werkplaatsen bestaan verbindingen. Daarnaast wordt reeds samengewerkt met de Academische Werkplaats Dwars+ in
Rotterdam. De bij KeTJA betrokken hogescholen in Amsterdam werken reeds samen met hogescholen in Rotterdam in het
inrichten van opleidingen op vernieuwingen in het werkveld.
Jongstleden 27 maart heeft op initiatief van de VNG een uitwisseling plaatsgevonden tussen coördinatoren van en
gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij alle academische werkplaatsen transformatie jeugd die in oprichting zijn. KeTJA
was hier aanwezig en zal zich hier in de toekomst ook voor inzetten. Dit is de broedplaats voor inhoudelijke uitwisseling en
afstemming tussen de inhoudelijke programma’s van academische werkplaatsen. Daarnaast vindt apart in G4-verband bredere
uitwisseling, kennisdeling en inhoudelijke afstemming op de programmering plaats.
KeTJA draagt zorg voor kennisoverdracht en verspreiding van de opbrengsten uit de werkplaats door het publiceren van
ontwikkel- en onderzoeksresultaten in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, het verzorgen van presentaties op
congressen, het organiseren van een (twee)jaarlijkse conferentie, het verspreiden van een nieuwsbrief, het inzetten van sociale
media en het verzorgen van gastlessen over en weer in de praktijk en in de kennisinstellingen. Voorts zet KeTJA in op
landelijke verspreiding van de opgedane kennis. Kennisproducten uit de werkplaats worden geïntegreerd in landelijke
kennisproducten die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voor én in samenwerking met gemeenten, praktijkinstellingen en
ketenpartners ontwikkelt. Denk aan de kennisdossiers van het NJi, de richtlijnen jeugdhulp of de gereedschapskist voor en het
competentieprofiel van de generalistische jeugdprofessional. De dubbelfunctie van een van de leden van het projectteam van
KeTJA bij de gemeente Amsterdam én het NJi wordt hiervoor benut.

Doelstelling / Objective
In de periode 2015-2019 biedt KeTJA kennisondersteuning en kennisdeling, waarmee eind 2019 de volgende doelen zijn
bereikt:
1) de gemeente Amsterdam kent een goed functionerend portaal, waar kennis- en ontwikkelvragen - van ouders en jeugdigen,
beleid en professionals - geschakeld worden met de beschikbare evidence en zo nodig nader onderzoek/doorontwikkeling;
deze portaalfunctie is positief geëvalueerd en duurzaam geïntegreerd in de onderzoeksprogrammering van de gemeente en
het bij KeTJA betrokken kennis- en praktijknetwerk;
2) de OKT’s werken met een goed beschreven en helder geoperationaliseerde basismethodiek en evidence- en practice based
handvatten voor de praktijk, die positief is geëvalueerd door professionals en cliënten en wordt bijgehouden door de Joint
Venture of haar rechtsopvolger;
3a) de OKT’s functioneren in een lerend systeem, dat positief is geëvalueerd door professionals en cliënten en waarin OKA’s
van en met elkaar leren, mede met behulp van evidence based tools en vormen van leren;
3b) de Amsterdamse opleidingen hebben voor toekomstige professionals onderwijsmodules, stage-opdrachten en
leeronderzoeken opgenomen die optimaal voorbereiden op het werk in de zorg voor jeugd.
Taakstelling: (in de periode 2015-2019):
- Via het portaal bijeenbrengen en beantwoorden van minimaal 40 (praktijk, - ontwikkel en/of onderzoek) vragen van
professionals, ouders en jeugdigen, vrijwilligers en organisaties, gemeente;
- als onderdeel daarvan: uitvoeren van ‘klein en fijn’ projecten door kennis- en praktijkpartners van KeTJA;
- helpen ontwikkelen, én gebruiken van een basismethodiek voor en door de OKT’s die als ondersteunend en bruikbaar wordt
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geëvalueerd;
- ondersteunen en evalueren van het lerend systeem voor OKT’s rond drie leervormen;
- op basis van de kennisproducten ontwikkelen van modulen voor het beroepsonderwijs en realiseren van stage- en
leeronderzoeksplaatsen.

Plan van Aanpak / Strategy
KeTJA kent drie deelprojecten: 1) Portaal voor kennisvragen uit het veld, 2) Werkwijzer voor kennisuitwisseling met het veld, 3)
kennisondersteuning van het Lerend Systeem. De drie hangen nauw met elkaar samen; zij vormen onmisbare onderdelen van
het cyclische proces van gezamenlijk ontwikkelen en leren ten behoeve van de transformatie van het jeugdstelsel. In het
portaal komen kennisvragen vanuit het veld, de gemeente of ouders/jeugdigen binnen. Deze worden beantwoord op basis van
bestaande of in co-creatie te ontwikkelen kennis en op toegankelijke wijze gedeeld met een bredere kring van
belanghebbenden via de Werkwijzer. Ook aan het samen leren via het Lerend systeem wordt kennisondersteuning verleend.
De deelprojecten Werkwijzer en Lerend Systeem richten zich in eerste instantie vooral op de ondersteuning van de
Ouder-en-kindteams (OKT´s); het portaal is breder en biedt daarnaast ruimte aan vragen vanuit de gemeente Amsterdam en
samenwerkingspartners in de zorg voor jeugd.
De werkplaats gaat per 1 september 2015 van start met een voorbereidingsperiode, waarin de volgende stappen worden
gezet:
1. Samenstelling projectteams
2. Kennismaking 13 teamleiders en 4 coaches OKT’s, bespreking plan van aanpak
3. In overleg met teamleiders: kennismaking (deel van de ) OKT’s
4. Vorming docentenwerkgroep t.b.v. inbedding in onderwijs (HvA & HIH)
Tegelijkertijd gaan de drie projecten met eigen voorbereiding van start. In het onderstaande lichten we de projecten toe. Daarbij
is het format van het projectformulier aangehouden. De onderwerpen aandachtsgebieden, diversiteit en participatie bespreken
we hier voor de drie deelprojecten samen.
Aandachtsgebieden
De drie deelprojecten hebben betrekking op alle transformatiedoelen, zoals al betoogd onder ‘probleemstelling’. Bij het portaal
kunnen vragen binnenkomen over de hele breedte van het werkveld. Deelproject 2 richt zich op het – samen met betrokkenen
– expliciteren en ontwikkelen van een basismethodiek OKT Amsterdam, zodat voor de OKA’s duidelijk is hoe zij de
Amsterdamse transformatie-doelen (verantwoordelijkheid en eigen kracht, kleine problemen blijven klein, snel effectieve hulp
dichtbij) samen met jeugdigen en ouders kunnen verwezenlijken.
Deelproject 3 brengt in beeld via welke vormen en modellen professionals in OKT’s optimaal kunnen (bij)leren in de nieuwe
zorg voor jeugd en hoe zij de feedback van cliënten, collega’s en samenwerkingspartners kunnen benutten om hun individuele
functioneren en teamresultaten te blijven verbeteren.
Diversiteit
KeTJA is onder meer voortgekomen uit Kenniswerkplaats Tienplus waarin een sterk accent lag op diversiteitgevoelig werken,
zowel in interventies, professionalisering en beroepsopleiding, instellingsbeleid, verbinding tussen formele en informele
voorziening en in inspraak en sturing. Deze voorgeschiedenis garandeert dat ‘diversiteit in transformatie’ ook in de nieuwe
constellatie op vele manieren onder de aandacht blijft. Bij kennisvragen die binnenkomen en beantwoord worden via het
portaal, bij methodiekontwikkeling en het onderling leren zal (het aansluiten bij en benutten van kennis over) etnische diversiteit
onder eindgebruikers (ouders en jeugd) – en waar relevant uitvoerders – steeds een aandachtspunt zijn. De sociale en
etnische diversiteit van de studenten bij de betrokken hogescholen en de VU is groot; de kennis van binnenuit over diversiteit
die dit oplevert, zal worden benut. Sekse en SES vormen naast etnische diversiteit vanzelfsprekende aandachtspunten in het
werk van Tienplus en ook KeTJA. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld al vragen over wat er nodig is om bepaalde groepen
vaders te ondersteunen.
Participatie
Ouders en jongeren maken via het Jeugdplatform deel uit van de schakelgroep van het portaal; zij bepalen mee welke vragen
voorrang krijgen. Vragen die zij hebben over het functioneren van de teams komen via het Jeugdplatform ook binnen bij het
portaal. Ouders/jeugdigen worden waar mogelijk betrokken bij de beantwoording van vragen en bij de beoordeling van het
functioneren van het portaal. In project 2 leveren zij input voor de formulering en uitwerking van de centrale principes in het
werk van de OKT’s en geven zij hun mening over de gehanteerde ‘tools’. Ook brengen zij ervaren dilemma’s, vragen en
praktijkvoorbeelden in waar de methodiek een antwoord op moet bieden dan wel, waar professionals van kunnen leren. Ook in
alle drie de onderdelen van project 3 worden belangen en perspectieven van jeugd en ouders geïnventariseerd, o.a. via
cliëntenfeedback, cliëntenraadpleging, inbreng van cliëntengeledingen.
Participatie is ook op andere wijze voorzien in de drie projecten: studenten en docenten voeren mee uit. Studenten krijgen als
toekomstige professionals, samen met hun begeleidend docenten, door deelname aan de projecten inzicht in vragen die leven
in het veld van jeugd, dragen bij aan de beantwoording ervan en aan methodiekontwikkeling en bereiden zich daarmee voor op
hun toekomstige werk. In de samenwerkingsovereenkomst is nader omschreven op welke wijze het meedenken en –doen van
ouders en jeugd in de werkplaats verder (projectoverstijgend) is belegd.
De projecten leveren ook directe input voor het curriculum van de HBO opleidingen die opleiden voor werk in jeugdhulp en
jeugdbescherming (uitstroomprofiel jeugdzorgwerker).
Hierna volgt een nadere uiteenzetting van de drie deelprojecten en hun samenhang.
Project 1: Portaal voor kennisvragen uit het veld (‘Hoe zorgen we voor kenniscirculatie’)
Projecttype: Onderzoek en ontwikkeling
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Duur: 4 jaar; start 1 september 2015.
Inleiding
Het portaal kent als hoofdfunctie het ophalen van kennis- en ontwikkelvragen uit het veld en het leveren van kennis die is
afgestemd op deze vragen. Het gaat, met andere woorden, om het schakelen tussen de kennisbehoeften uit het veld en de
beschikbare of te ontwikkelen kennis om aan deze behoeften te voldoen. Daarbij onderscheiden we de volgende functies: 1)
het ophalen van kennis- en ontwikkelvragen, 2) vraagarticulatie, 3) het leveren van kennis op maat, 4) het gezamenlijk
produceren van kennis, en 5) het agenderen van nieuwe kennis- en ontwikkelvragen. In de praktijk zullen deze functies nauw
samenhangen.
Ad 1) In nauw overleg met het veld komt een structuur tot stand die garandeert dat kennis- en ontwikkelvragen die zich lenen
voor beantwoording via het Portaal ook efficiënt en via duidelijke kanalen bij het Portaal terecht komen. Daarbij stellen de
kennispartijen zich actief op: het gaat ook om outreachend ophalen van vragen, bij degenen waar zij ontstaan.
Ad 2) Van belang is een goede intake van de vraag; doel daarvan is een adequate vraagarticulatie, ofwel het vertalen van de
initiële vraag in een vraag die zich nader laat onderzoeken. De antwoorden zijn bij voorkeur generaliseerbaar naar andere
situaties, dus breder bruikbaar.
Ad 3) Het leveren van toegankelijke kennis op maat op basis van kennisverzoeken. We onderscheiden drie soorten verzoeken:
a) Lichte kennisvragen, te beantwoorden op basis van snel parate kennis (tot 1 uur);
b) Uitzoekvragen, te beantwoorden op basis van bestaande kennis (tot 1 dag);
c) Kennisvragen die het nodige spitwerk vragen – literatuuronderzoek, gegevensanalyse en dergelijke (tot 1 week).
Het kan zijn dat een vraag, of een combinatie van vragen, leidt tot een omvangrijker (onderzoeks)project. In dat geval kan
nader praktijkonderzoek worden voorgesteld, in de vorm van ‘klein en fijn projecten’.
Ad 4) Gezamenlijke productie van kennis met het veld is een belangrijk methodisch aandachtspunt. In veel gevallen zal kennis
al beschikbaar zijn of via een korte literatuurstudie snel te vergaren zijn. Vaak zal daarnaast ook nader onderzoek nodig zijn,
ook naar ervaringskennis , bijvoorbeeld via methodiekarticulatie, articulatie van nog weinig geëxpliciteerde kennis van
professionals. Het benutten van veldervaring en professionele kennis kan de kwaliteit van kennis verhogen en succesvolle
toe-eigening ervan bevorderen. Om deze redenen vormt het actief organiseren van kenniscoproductie een belangrijke functie
van het Portaal. De methodische aanpak kan daarbij variëren, bijvoorbeeld interviews met professionals en cliënten, onderzoek
naar goede praktijken, gezamenlijke workshops of zogenoemde kennisateliers.
Ad 5) Door te opereren dichtbij en in samenwerking met professionals, beleidsmakers en gebruikers, kan de portaalfunctie ook
snel zicht bieden op ontwikkelingen rondom de transformatie die leiden tot nieuwe onderzoeksvragen Op basis van analyse
van de activiteiten kunnen adviezen gedaan worden aan de gemeente t.b.v. het up to date houden van de
kennisprogrammering rondom de transformatie, i.s.m. de kennis-en praktijkpartijen verenigd in NEJA, de backoffice van KeTJA.
Samenvatting
Het portaal van KeTJA bedient belanghebbenden (professionals en hun leidinggevenden, de gemeente, andere hulpverleners,
ouders/jeugdigen) op maat, inhoudelijk en integrerend met kennis en informatie. Omgekeerd is KeTJA via het portaal
ontvankelijk voor signalen en behoeften van de belanghebbenden. Met de portaalfunctie willen we de afstand tussen
kennisvraag en aanbod verkleinen en snel tussen beide bemiddelen. Dit gebeurt zowel op basis van praktijkonderzoek als van
academisch onderzoek, van evidence- en practice based kennis (inclusief input van cliënten).
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van evidence en practice based beleid en praktijk van de transformatie is een verbinding
nodig tussen de beschikbare wetenschappelijke kennis en inzichten en de ervaringskennis van groepen en partijen in het
werkveld. Het portaal vormt hierin een belangrijke schakel, door kennisvragen outreachend op te halen, op maat te
beantwoorden, mede met gebruikmaking van ervaringskennis van belanghebbende partijen, en op toegankelijke wijze terug te
geven (o.a. via de Werkwijzer). Uit onze gesprekken met partners (het programmateam OKT , teamleiders, Jeugdplatform en
de gemeente Amsterdam, partners uit het NEJA) weten we dat er diverse vragen leven. Bijvoorbeeld rond samenwerking met
scholen, met specialistische zorg, het bereiken van migrantenouders of vaders.
Projectgroep
Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut, projectleider) en Germie van den Berg (gemeente Amsterdam/NJi) bemensen de
loketgroep, die vragen ophaalt, articuleert en kleine vragen wegzet. Bij grotere vragen wordt de schakelgroep ingezet; deze
bevat naast de genoemde onderzoekers nog een (roulerende) vertegenwoordiger van NEJA en 1 of 2 OKA’s (ten minste één
met een migrantenachtergrond), plus een ouder/jongere (roulerend; via het Jeugdplatform). Gezamenlijk bepalen zij welke
vragen prioriteit hebben en wie ze het beste kan beantwoorden. De beantwoording vindt plaats door de meest geschikte
personen binnen NEJA; dit kunnen onderzoekers zijn, of studenten, aangestuurd door onderzoekers. Gestreefd wordt naar
dubbelaanstellingen van personen uit de praktijk/beroepsonderwijs die als onderzoeker meewerken aan kennisproductie en het
verbinden van kennis met praktijk en onderwijs.
Doel- en vraagstelling
De taak- en doelstelling van het portaal (2015-2019) is als volgt te omschrijven:
De gemeente Amsterdam kent een goed functionerend portaal, waar vragen om nadere kennis, handvatten en tools- van
ouders en jeugdigen, beleid en professionals - geschakeld worden met de beschikbare evidence en zo nodig nader onderzoek/
doorontwikkeling plaatsvindt; deze portaalfunctie is positief geëvalueerd en duurzaam geïntegreerd in de
onderzoeksprogrammering van de gemeente en het bij KeTJA betrokken kennis- en praktijknetwerk. Via het portaal worden
over de gehele periode minimaal 40 (praktijk, - ontwikkel en/of onderzoek) vragen van professionals, ouders en jeugdigen,
organisaties van vrijwilligers/migranten en gemeente beantwoord.
De vraagstelling van het deelproject Portaal luidt: welke urgente kennis- en ontwikkelvragen leven er in het werkveld van de
zorg voor jeugd, het beleid, onder ouders en jeugdigen m.b.t. het realiseren van een goede zorg voor jeugd; welke antwoorden
levert schakeling met beschikbare kennis en waar nodig klein of groter onderzoek op?
Plan van aanpak
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A. Hoe komen vragen binnen?
Bij de inrichting van het portaal wordt aangesloten bij de structuren die de gemeente Amsterdam en (het programmateam rond
de) OKT’s inrichten. De vragen komen binnen via verschillende kanalen, te weten 1) de Ouder-en-Kindteams en
expertisenetwerken lvb en het jonge kind, 2) professionals die gespecialiseerde zorg aanbieden, 3) de afdeling Jeugd van de
gemeente Amsterdam en het programma Samen DOEN, 4) het Jeugdplatform en de website OKT (ouders, jeugdigen, scholen
etc), 5) via samenwerking met organisaties van/voor migranten. We lichten ze hieronder toe.
Ad 1) Vragen vanuit de teams en expertise netwerken
Het programmateam OKT is partner in KeTJA en ondersteunt de OKT’s, o.a. via coaches die per team vragen en knelpunten
inventariseren en via uitwisseling rond bepaalde onderwerpen over aanpakken en methoden. Vragen en knelpunten kunnen
ook komen uit teamoverleggen, casuïstiekoverleggen, etc. Voorbeelden van vragen die al zijn gesteld aan het programmateam
zijn: ‘We hebben allerlei interventies die elk hun eigen eisen stellen aan methodische werkbegeleiding. Moeten OKA’s voor elke
interventie een aparte werkbegeleiding volgen? Dat kost veel tijd. Kunnen we de werkbegeleiding niet meer combineren?
Welke combinaties zijn zinvol en welke niet?’. En (via casuïstiekoverleg): ‘Een huisarts heeft tegen ouders gezegd dat hij geen
melding doet van vermoedens van kindermishandeling, als de ouders vrijwillig naar het OKT gaan. Hoort het doen van
onderzoeken naar de veiligheid bij het OKT? Als ouder- en kindadviseur laat ik de regie altijd zo veel mogelijk bij ouders en ga
ik zoveel mogelijk uit van hun vragen. Maar hier geldt nog een ander uitgangspunt.’ Vragen komen ook binnen via de
activiteiten die vanuit KeTJA worden ondernomen in deelprojecten 2 en 3.
Ad 2) Professionals voor gespecialiseerde zorg kunnen ook vragen indienen; de prioriteit ligt bij vragen die de samenwerking
met de OKT’s betreffen, maar ook bredere vragen kunnen worden gesteld. Deze vragen komen o.a. binnen via NEJA partners.
Ad 3) De gemeente stelt vragen via de afdeling jeugd en het programma Samen DOEN (ondersteuning van
multiprobleemgezinnen), zo is afgesproken. De eerste twee jaar ligt de prioriteit bij vragen die het werk van de OKT’s raken; in
een latere fase is eventueel ruimte voor vragen rond kaders/visievorming . De uiteindelijke prioritering vindt plaats in de
schakelgroep.
Ad 4) Vragen worden ook opgehaald via het Jeugdplatform, dat vanuit de gemeente Amsterdam de opdracht heeft om signalen
over aansluiting van de zorg voor jeugd bij de behoeften en wensen van ouders en jeugdigen te bundelen. Ook de website van
het OKT vormt een kanaal; ouders, scholen en instellingen kunnen daar vragen stellen over de diensten van het OKT en over
procedures. Deze vragen zullen worden vertaald naar kennisvragen voor het functioneren van de OKT’s (en professionals
daaromheen).
Ad 5) Vragen via organisaties van/voor migranten
Professionals of vrijwilligers die veel werken met ouders en/of jeugdigen uit migrantengroepen (o.a. Trias Pedagogica, SIPI)
wordt periodiek gevraagd om hun ervaringen te delen met de loketgroep. Dit is verder toegelicht in de
samenwerkingsovereenkomst. Op termijn zullen ook vragen worden opgehaald via andere organisaties waarmee in
onderzoeken wordt samengewerkt, evenals via gebiedsmanagers en buurtsafari’s waar de OKT’s bij aan moeten sluiten in hun
werk.
De vragen tot nu toe (via teamleiders, beleidsambtenaren, het programmateam OKT) zijn te onderscheiden in methodische
vragen (bv. omgaan met gezinnen/vaders van Marokkaanse afkomst; ordening in methoden), procedure vragen (bv.
cliëntparticipatie vs,. privacy; registratie van preventief aanbod), samenwerkingsvragen (met SamenDoen, zelforganisaties,
school) en beleidsvragen (bv. kaders voor samenwerking OKA-school, OKA-Jeugdbescherming). De exacte indeling, en ook
de prioritering, moet zich verder uitkristalliseren in de startfase van het project.
B. Selectie en prioritering van vragen
De vragen worden bij binnenkomst nader gespecificeerd, zo nodig gearticuleerd, in overleg met de vraagstellers, door de
loketgroep. De afweging welke vragen (het meest) prioriteit verdienen, wie ze het beste kan beantwoorden en wat voor
onderzoeksactiviteiten eventueel nodig zijn, wordt in de ‘schakelgroep’ gemaakt, althans bij vragen die meer dan een dag
investering vergen. Als het om snel te beantwoorden kennisvragen gaat (vragen die enkele uren tot een dag investering
vergen), kan besluitvorming over aanpak en uitvoering binnen de loketgroep plaatsvinden. De pilotperiode wordt onder andere
benut om de meest efficiënte werkwijze na te gaan.
C. Beantwoording van vragen
De beantwoording van vragen gebeurt via interviews met (ervarings)deskundigen, kort literatuur- of praktijkonderzoek. De
antwoorden kunnen in verschillende vormen worden opgediend, afhankelijk van de aard van de vraag en behoeften van de
vraagstellers. Dit kan bijvoorbeeld ‘live’ in de vorm van een adviesgesprek, masterclass, workshop (in het kader van het Lerend
systeem), of via producten als een gegevensanalyse, (kort) literatuuroverzicht, praktisch handvat, een training of een korte film.
Voor welke vorm ook wordt gekozen, toegankelijke neerslag ervan/verwijzing ernaar vindt ook altijd plaats via de Werkwijzer.
De vragen worden beantwoord door onderzoekers van de bij KeTJA aangesloten kennisinstellingen, waarbij de keuze
afhankelijk is van de beschikbare expertise. Daarbij betrekken we personen uit praktijk en beleid, die met een dubbelaanstelling
(praktijk-onderzoek of onderwijs-onderzoek) als onderzoeker meewerken aan kennisproductie en het verbinden van kennis met
ervaring in het veld. Daarnaast wordt onder begeleiding van onderzoekers en docenten praktijk- en participatief onderzoek
uitgevoerd door en met professionals, studenten en met ouders/jeugdigen. In coproductie met cliënten, praktijkinstellingen en
gemeente wordt aldus kennis ontwikkeld. Deze wordt breder beschikbaar gesteld via de Werkwijzer (zie 2).
De partners in (de backoffice van) KeTJA beschikken gezamenlijk over een brede expertise op het terrein van preventie,
wijkgericht samen werken, oplossingsgericht werken, versterken eigen kracht, multiprobleemgezinnen, zwaardere zorg,
(passend) onderwijs en diversiteit, mede in de context van transformatie. Er zijn met enkele collega werkplaatsen (o.a. DWARS
Rotterdam, Utrecht, Haarlem, GGD Amsterdam) afspraken dat zij worden ingeschakeld op hun expertise bij specifieke vragen.
Planning
1.Startfase September 2015-december 2015
Er is nog weinig praktijkervaring beschikbaar met de portaalfunctie als hier voorgesteld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft wel
enige ervaring, via het WMOtogo portaal dat enkele jaren draaide, en het onlangs opgerichte portaal voor kennisvragen
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rondom diversiteit. De eerste periode van opstart van het portaal zal gericht zijn op het leren van ervaringen uit de voornoemde
portalen en van de eerste eigen ervaringen met het inventariseren reeds aanwezige kennisvragen, (laten) beantwoorden van
eerste (lichte) vragen, en vooral het ophalen van kennisvragen via de verschillende kanalen en inventariseren van handige
werkwijzen en communicatie ten behoeve daarvan. Bezien moet worden wat wel en niet werkt. Via de ervaringen met het
WMOtogo portaal van het Verwey-Jonker Instituut weten we al hoe belangrijk het is het ophalen van vragen actief te
organiseren, zoals ook voorzien in de huidige opzet. Op basis van de ervaringen uit de startfase wordt in december 2015 een
meer definitieve werkwijze vastgesteld en gecommuniceerd met de betrokken partijen. Daartoe behoort ook de ontwikkeling
van de eerste versie van de monitor voor het bijhouden van binnengekomen vragen en wijze waarop deze zijn opgepakt en
verwerkt.
2.Pilotfase december 2015 – december 2016
In januari 2016 start de pilotfase waarin, op basis van de in de startfase vastgestelde werkwijze, ervaring wordt opgedaan met
het ophalen, articuleren en prioriteren van vragen, evenals met het doorgeleiden en beantwoorden ervan. In deze fase zal ook
contact worden gezocht met andere werkplaatsen waar een portaal is voorzien, zoals in de academische werkplaats
Transformatie Jeugd Utrecht. Na de pilotfase vindt een eerste evaluatie plaats op basis van gesprekken met
vertegenwoordigers van het programmateam OKT, de gemeente (afdeling jeugd), het Jeugdplatform, lokale experts op
diversiteitsterrein. Ook de Adviesraad Diversiteit en Integratie, die de gemeente(raad) over diversiteitsvraagstukken adviseert
wordt bij de evaluatie betrokken.
Daarna wordt de werkwijze van het portaal definitief bepaald. De vragen en antwoorden die in de eerste periode worden
geproduceerd, blijven uiteraard beschikbaar.
3.Uitvoeringsfase december 2016 – september 2019
Na de pilotfase vinden de verschillende activiteiten die boven zijn onderscheiden voortdurend plaats: het ophalen, wegen,
beantwoorden van vragen; coproductie van kennis (via organisatie van uitwisselingen), en agendasetting. Bij de agendasetting
wordt opnieuw ook de Adviesraad Diversiteit en Integratie betrokken.
Tussentijds vindt voortdurend evaluatie plaats van gebruik en nut van het portaal en de opbrengsten (de antwoorden op
vragen, de adviezen aan de teams en de gemeente). Dit gebeurt onder andere via analyses van de monitorgegevens, en
daarnaast via korte enquêtes naar bekendheid, gebruik en tevredenheid met het portaal onder OKA’s, teamleiders,
ambtenaren en eindgebruikers. De resultaten worden jaarlijks besproken in de stuurgroep, waarin alle samenwerkingspartners
zijn vertegenwoordigd. Daar zal worden bezien of er aanleiding is tot aanpassingen en vindt besluitvorming daarover plaats. In
de laatste fase vindt een eindevaluatie plaats die ook sterk in het teken staat van borging van het portaal in de verdere
kennisinfrastructuur.
Haalbaarheid
Het commitment bij het OKT, gemeente, Jeugdplatform en overige organisaties is groot, zoals ook blijkt uit de
partnerverklaringen. Vanaf de start van de nieuwe werkwijze zijn via de genoemde kanalen al vele kennisvragen
binnengekomen. Naar de indruk van het programmateam OKT zal eerder van overvragen dan van tekort aan vragen sprake
zijn, waarmee de prioritering een belangrijk aandachtspunt wordt. Zoals hierboven toegelicht zal tussentijds steeds worden
geëvalueerd hoe (en welke) vragen binnengekomen en of de prioritering en beantwoording voldoet aan de behoeften uit de
praktijk. Als daar aanleiding voor is kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat extra outreachende activiteiten worden ingezet om
vragen van bepaalde partijen meer op te halen.
Relevantie
De relevantie van het portaal is toegelicht in het algemene kader ‘relevantie’ van deze aanvraag.
Project 2: Hoe werken Ouder- en Kindadviseurs: ondersteuning methodiekontwikkeling OKT Amsterdam
Projecttype: Onderzoek en ontwikkeling
Duur van het project: 2 jaar
Startdatum: 1 september 2015
Inleiding
OKT Amsterdam is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. In voorbereiding op de start van de teams is het
nodige werk verzet. Zo zijn er procedure afspraken gemaakt en werkaanwijzingen voor de teams (o.a. over personeelszaken,
registratie, privacy, calamiteiten e.d.) geformuleerd. Ook is er, in samenspraak met onder meer KeTJA partners, een start
gemaakt met het formuleren van enkele centrale principes die van belang zijn voor het werken in de OKT’s. Dit zijn
bijvoorbeeld ‘versterken eigen kracht’, ‘werken met het hele gezin’ of ‘focus op veiligheid en kindermishandeling’. Al dit soort
informatie is opgenomen in zogenaamde digitale ‘werkwijzer’ van OKT Amsterdam.
Omdat het werk nieuw is en vele vragen met zich meebrengt zijn onlangs (4) coaches aangesteld bij de teams. Samen met de
teamleiders hebben de coaches een rol in het leren en daarmee ontwikkelen van de werkwijze in en door de teams. Hierboven
kwam in project 1: portaalfunctie al aan de orde hoe specifieke vragen binnen KeTJA beantwoord worden. Het werk in de
teams vraagt – naast antwoord op specifieke vragen – duidelijkheid over wat er wordt verstaan onder het werk als OKA. De
geformuleerde principes geven daar richting aan, maar nog onduidelijk is wat de in totaal 450 fte aan professionals verstaan
onder de principes, hoe zij daar vorm en inhoud aan geven en wat daarbij wel en niet goed werkt.
Samenvatting
In dit deelproject staat het expliciteren en ontwikkelen van de basismethodiek voor de Ouder- en Kind teams in de gemeente
Amsterdam centraal. Dit wordt in verschillende fasen aangepakt. Eerst wordt met een deel van de OKT’s een ontwikkelfase
uitgevoerd, waarna bij een brede groep betrokkenen, waaronder cliënten, een validatie plaats vindt. Daarna wordt met een
brede groep Ouder- en Kindadviseurs en met input van cliënten bepaald welke instrumenten, tools en handvatten passen bij de
geformuleerde basismethodiek. De fasen leveren input voor het portaal (project 1) en de ondersteuning van het lerend systeem
(project 3). Na ontwikkeling vindt monitoring van de bruikbaarheid plaats. Implementatie en doorontwikkeling gebeurt in project
3.
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Projectgroep
Lector HvA: supervisie/eindverantwoordelijk en afstemming met deelprojecten 1 en 3.
Senior onderzoeker/ontwikkelaar HvA lectoraat kwaliteit & effectiviteit in de zorg voor jeugd, projectleiding en uitvoering
Hogeschool onderzoeker in opleiding HvA, projectmedewerker / uitvoering
Onderzoeker/ontwikkelaar VWJ: uitvoering
Docent/onderzoeker HvA, begeleiding studenten binnen dit project
Docent/onderzoeker Inholland, uitvoering en begeleiding studenten binnen dit project
Studenten HvA en Inholland: onder begeleiding meewerken aan dataverzameling binnen dit project
Doelstelling/vraagstelling
Doel van dit project is het ontwikkelen van een basismethodiek voor OKT Amsterdam, die door de OKT’s, cliënten en andere
betrokkenen als ondersteunend en bruikbaar wordt ervaren en geëvalueerd.
Subdoelen zijn:
1) In samenwerking met OKT Amsterdam en andere betrokkenen expliciteren, beschrijven, onderbouwen en operationaliseren
van de werkwijze van de OKT’s in Amsterdam,
2) De informatie over de werkwijze op een zodanige manier beschikbaar stellen dat deze door professionals daadwerkelijk in
de praktijk wordt toegepast en gebruikt en als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van OKT Amsterdam up-to-date gehouden
wordt,
3) Evalueren van de ontwikkelde werkwijze op basis van input van professionals, cliënten en andere betrokkenen
De vraagstelling van dit project is: hoe kan de werkwijze van de OKA’s het beste vorm krijgen, zodanig dat de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van jeugdigen, ouders en hun sociale omgeving gestimuleerd wordt, kleine problemen klein blijven en
snel effectieve hulp, dichtbij gerealiseerd wordt?
Plan van aanpak
Voor het ontwikkelen en onderbouwen en expliciteren van het werk in de OKT’s zijn verschillende bronnen van kennis van
belang: a) kennis over risico- en beschermende factoren die in een ingewikkeld onderling samenspel het ontstaan en
voortbestaan van problemen beïnvloeden. b) kennis over algemeen- en specifiek werkzame factoren in hulpverlening. Met
algemeen werkzame factoren worden de onderdelen van een aanpak bedoeld die tot het resultaat bijdragen ongeacht het
probleem of type aanpak. Specifiek werkzame factoren beïnvloeden de resultaten bij specifieke problemen, van een specifieke
doelgroep (van Yperen & Veerman, 2008). Vooral de algemeen werkzame factoren lijken voor het werk in de OKT’s van belang.
c) Kennis over opvoeden in de grote stad en over de (inrichting van een) pedagogische basisinfrastructuur, d) kennis over
samenwerken, samenwerkingsmodellen en het ontwikkelen van samenwerking en e) kennis over samen beslissen over
passende hulp (Boendermaker & Pels, 2014). In gesprekken die aan dit projectvoorstel vooraf gingen, onder andere met
teamleiders van de proeftuinen, is – op basis van de hierboven genoemde kennis - een voorlopige opsomming opgesteld van
centrale principes die in het werk van de OKT’s van belang zijn (Fafieanie, 2014). Dit zijn:
1. Opbouwen van een goede werkrelatie met cliënten (alliantie),
2. Aansluiten bij en ontwikkelen van eigen kracht en motivatie van cliënten,
3. Aansluiten bij de individuele karakteristieken en wijze van leren van cliënten (responsiviteit),
4. Focus op veiligheid en ondersteunen van de gezonde ontwikkeling van jeugdigen, toepassen van pedagogische
basisvaardigheden,
5. Samen beslissen over passende hulp (screening, signalering en besluiten wat te doen en met welke intensiteit = risk &
needs principe),
6. Samenwerken (met jeugdigen, ouders, andere gezinsleden, netwerk van gezinnen, met collega’s, andere professionals, met
vrijwilligers),
7. Netwerkontwikkeling in de buurt/wijk (opbouwwerk).
Naast deze zeven centrale principes, zijn twee meer randvoorwaardelijke / organisatorische principes geformuleerd:
8. Afspraken over planmatig- en doelgericht werken en het vastleggen van informatie,
9. Toerusting professionals / werkverdeling / kwaliteit uitvoering / leren op de werkvloer.
Bij het ontwikkelen van de basismethodiek wordt voortgebouwd op beschikbare ervaringskennis. Nagegaan wordt wat er
bekend is uit het onderzoek in de proeftuinen Om het Kind, wat we weten over voorbeeldpraktijken en over voorkeuren van de
grote diversiteit aan cliënten in Amsterdam? Is de lijst van centrale principes compleet? Op welke punten verschillen
professionals afkomstig uit gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugd-ggz en andere werkvelden in hun
aanpak en benadering van cliënten? Wat weten we uit andere sectoren? Welke inzichten zijn daar beschikbaar die in de
context van de transformatie relevant zijn? De sector van het jeugdwelzijn kan bijvoorbeeld belangrijke inzichten bieden als het
gaat om bepaalde aspecten van het functioneren van de generalist, zoals outreachend werken, bereiken van zorg mijdende
gezinnen of laagdrempelig groepsgericht werken (zie bijvoorbeeld Van Oenen et al., 2011). Zeker omdat het in de OKT’s voor
een deel om opgaven gaat waar nog weinig evidence over beschikbaar is, is het gebruik van de beschikbare praktijkkennis en
de interactie met praktijkprofessionals en cliënten van cruciaal belang bij de ontwikkeling van de basismethodiek. Het
ondersteunen van de ontwikkeling van de basismethodiek kent verschillende fasen en vindt plaats in nauwe samenhang met
de vragen die via het portaal beantwoord worden en informatie die in project 3 naar voren komt.
Fase 1: voorbereiding(september – december 2015)
- Samenstelling werkgroep methodiekontwikkeling (twee teamleiders, vertegenwoordiger(s) programmateam OKT Amsterdam,
een teamcoach, twee OKA’s en twee jeugdpsychologen OKT. De werkgroep is het centrale schakelpunt voor de uitvoering van
het project en fungeert als ambassadeur voor het project richting de OKT’s.
- Uitwerken van een gedetailleerd plan van aanpak 2016, in overleg met het programmateam en de teamleiders wordt een
keuze gemaakt voor vier tot acht teams die als ‘trekkers’ bij de methodiekontwikkeling betrokken willen zijn.
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- Documentenstudie en voeren van kennismakingsgesprekken.
Fase 2: Ontwikkelronde met OKT’s (2016)
In elk van de ‘voortrekkende ’ teams wordt in een werkbijeenkomst nagegaan of de lijst met centrale principes (over)compleet
is.
Vervolgens wordt een selectie van professionals uit deze OKT’s geïnterviewd over hun werkwijze voor elk van de opgestelde
centrale principes. De selectie wordt zo gekozen dat onder de geïnterviewden een evenredige vertegenwoordiging is van
OKA’s afkomstig uit jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd-ggz, lvb-sector en andere ‘toeleveranciers’. Een professional
wordt over één van de centrale principes bevraagd. Naast de principes komen ook aan de orde: de instrumenten en/of
technieken die OKA’s toepassen, de vragen en dilemma’s die zij tegenkomen en hun ervaringen in het werken met cliënten van
verschillende etnische en sociale achtergrond, sekse en leeftijd.
Daarnaast worden twee focusgroepen georganiseerd met cliënten van OKT Amsterdam over de centrale principes, hun
ervaringen met de OKA’s en hun input voor de werkwijze van de teams. Bij de samenstelling van de focusgroepen wordt
rekening gehouden met de diversiteit van de cliëntenpopulatie in Amsterdam.
In de teams, de interviews en de focusgroepen wordt besproken wat er onder het centrale principe wordt verstaan en wat dit
betekent voor de activiteiten en de houding van de OKA’s. Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder ‘opbouwen werkrelatie’:
welke activiteiten ondernemen OKA’s om dat te doen? Wanneer is er een werkrelatie en waaraan is dat ‘af te lezen’? Hoe
wordt er besloten over passende hulp? Hoe zijn ouders en jeugdigen hierbij betrokken? Zijn er verschillen tussen de diverse
beroepsgroepen in de teams op deze punten? Hoe houden de teams de focus op veiligheid en hoe bespreken zij dit moeilijke
onderwerp met ouders en jeugdigen? Wat zijn de pedagogische basisvaardigheden van de OKA’s en hoe breng je die over aan
ouders.
Deze stappen leiden tot een concept beschrijving, onderbouwing en operationalisatie voor elk van de centrale principes. Deze
worden daarna besproken in een gezamenlijke bijeenkomst / werkconferentie van de werkgroep methodiekontwikkeling,
cliëntenvertegenwoordigers en OKA’s.
De beschrijving en vooral ook de ervaringen, dilemma’s en keuzes die naar voren komen, worden gebruikt in het project rond
casuïstiekbespreking in project 3 (lerend systeem). De vragen die hieruit voort komen worden gekoppeld aan project 1:
portaalfunctie.
Fase 3: Delphi studie centrale principes (eind 2016/begin 2017)
De informatie uit de ontwikkelronde wordt opgenomen in een digitale vragenlijst die in overleg met de werkgroep
methodiekontwikkeling uitgezet wordt onder (een steekproef van) medewerkers van alle OKT’s. Op deze manier wordt een veel
bredere groep OKA’s dan de leden van de voortrekkersteams bij de ontwikkeling betrokken. Hierin wordt gevraagd of men het
eens is met de formulering van de principes en de operationalisatie, of er aanvullingen nodig zijn en welke dan.
Met de werkgroep basismethodiek wordt uitgewerkt op welke wijze het invullen van de vragenlijst het beste gefaciliteerd en
gestimuleerd kan worden, voorlopig gaan we uit van een bezoek aan alle teams om toelichting te geven.
De input uit de eerste ronde wordt verwerkt, de overeenstemming en verschillen bepaald en in een tweede ronde weer
uitgezet. Deelnemers zien nu hun eigen antwoorden tegen de achtergrond van de scores van de andere deelnemers
(gemiddelden) en er wordt gevraagd of men de scores wil aanpassen en suggesties heeft voor aanpassing. Na deze ronde
wordt de formulering van de centrale principes en de explicitering daarvan vastgesteld met de werkgroep
methodiekontwikkeling.
Deze informatie wordt gebruikt in project 3: onderzoek ten behoeve van het lerend systeem. Daar wordt nagegaan op welke
manier de centrale principes en hun operationalisatie bruikbaar zijn in de methodische werkbegeleiding (supervisie).
Fase 4: info werkwijzer OKT Amsterdam (2017)
In overleg met de werkgroep basismethodiek worden werkbijeenkomsten georganiseerd met leden van de OKT’s over de vraag
welke tools, instrumenten en technieken wel en niet bruikbaar en passend zijn in de Amsterdamse situatie. De digitale
‘werkwijzer OKT Amsterdam’ biedt een overzicht van uiteenlopende tools, instrumenten en technieken.
Deze wordt gelegd naast die van de ‘digitale gereedschapskist voor jeugdprofessionals in sociale wijkteams’ die op initiatief
van NJi en adviesbureau Van Montfoort in 2015 wordt gevuld en beschikbaar gemaakt. Deze gaat factsheets, vragenlijsten,
tools en hulpmiddelen bevatten, die makkelijk toegankelijk via een website worden aangeboden en geleverd worden door
uiteenlopende kennispartners en praktijkorganisaties in het land.
Voor elk van de in de voorgaande fasen geformuleerde centrale principes worden twee werkbijeenkomsten belegd, waarin
ervaringen met tools, instrumenten, technieken e.d. worden geïnventariseerd, nagegaan wordt of op bepaalde onderwerpen
‘tools’ missen en of ondersteuning nodig is bij de toepassing ervan. Tevens wordt op deze manier in kaart gebracht welke
richtlijnen er voor de diverse beroepsgroepen in de OKT’s van toepassing zijn.
Naast de werkbijeenkomsten met professionals worden net als in fase 2, twee focusgroepen georganiseerd met cliënten van
OKT Amsterdam, waarbij input over de instrumenten en tools, ervaringen ermee en praktijkvoorbeelden worden verzameld.
In de werkbijeenkomsten en focusgroepen wordt bijvoorbeeld nagegaan welk handvat voor het praten over seksualiteit met
ouders en kinderen past bij de Amsterdamse situatie. Of welk handvat voor gespreksvoering met ouders over
opvoedingsvraagstukken diversiteitsgevoelig genoeg is voor Amsterdam. Ook komen vragen aan de orde over de
randvoorwaarden: wat is er nodig om ze goed toe te kunnen passen? Wat betekent dit voor scholing en coaching op de
werkvloer? (zie project 3: ondersteuning lerend systeem). De werkbijeenkomsten leveren op deze manier input voor de digitale
‘werkwijzer’ van OKT Amsterdam, in het leren werken met de ‘tools’ uit de werkwijzer speelt project 3 een belangrijke rol.
Onderdelen waar ‘tools’ worden gemist worden gelinkt naar project 1: het portaal.
Fase 5: Monitoring bruikbaarheid centrale principes (2017)
In overleg met de werkgroep basismethodiek wordt uitgewerkt hoe monitoring het beste kan plaatsvinden. Vooralsnog gaan we
uit van bevraging van teams met inzet van getrainde studenten HBO en via de website van de digitale ‘werkwijzer OKT
Amsterdam’. En van bevraging van jeugdigen, ouders en praktijkpartners. Op basis van de uitkomsten van de monitorronde,
kan doorontwikkeling van de geformuleerde principes / werkwijze plaatsvinden door OKT Amsterdam. Doorontwikkeling vindt
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tevens plaats aan de hand van project 3: lerend systeem.
Haalbaarheid
Het project is goed haalbaar omdat het direct aansluit bij de vragen die leven op de werkvloer en er een grote behoefte gevoeld
wordt om met expliciteren van de werkwijze aan de slag te gaan. De teams krijgen veel op zich af: door de eerste stappen te
zetten met enkele teams die een voortrekkersrol vervullen en daarna de bredere groep van OKA’s te benaderen kan
overbelasting van de teams voorkomen worden. Dit wordt nauw afgestemd met onderzoekers en studenten die in het kader
van project 3 participeren. De haalbaarheid wordt vergroot door in afstemming met de werkgroep methodiekontwikkeling en het
programmateam OKT Amsterdam, veel aandacht te besteden aan de communicatie over de uitkomsten en voorbeelden en met
leden van de werkgroep en cliënten.
Relevantie
Expliciteren van de werkwijze is een noodzakelijke stap voor de OKT’s. De geformuleerde aanpak, met input van cliënten,
maakt duidelijk hoe professionals de transformatiedoelen eigen kracht stimuleren, kleine problemen klein houden en snel hulp
bieden, dicht bij huis kunnen realiseren. Door de gekozen stappen en de directe link met het lerende systeem, wordt de
werkwijze niet alleen geformuleerd, maar ook de ondersteuning ervan gerealiseerd. Andersom komen in de
casuïstiekbijeenkomsten, in de methodische werkbegeleiding en prestatiedialogen dilemma’s en vragen aan de orde die een
plek dienen te hebben in de te ontwikkelen werkwijze. Hierdoor kan kwaliteit geleverd worden aan jeugdigen en hun ouders.
Project 3: Onderzoeken ten behoeve van het lerend systeem: hoe leren we? 15.000 tekens
Projecttype: Onderzoek, ontwikkeling en implementatie
Duur: 3 jaar en 3 maanden; start 1 september 2015.
Inleiding
Tijdens de proeftuinperiode heeft het Programmateam OKT een systeem ontwikkeld dat het leren en professionaliseren van
Ouder- en Kindteams ondersteunt. Hierbij wordt aangesloten bij leervragen die teams in de praktijk tegenkomen, zoals hoe
inzetten op eigen kracht, opereren in multifocaal opererende wijkteams, snel en doelgericht verwijzen naar specialistische zorg.
Het systeem bestaat uit vormen van zowel individueel als collectief leren, cyclisch evalueren van en reflecteren op gekozen en
uitgeprobeerde werkwijzen. Uitgegaan wordt van een leermodel volgens welke (naar schatting) 70% van de leerervaringen op
de werkvloer wordt opgedaan door de uitvoering van nieuwe opdrachten en taken, 20% door feedback van collega’s,
voorbeeldgedrag en zelfreflectie, 10% door formele scholing via trainingen, workshops en opleidingen (Lombardo & Eichinger,
1997). Deze drie typen leerervaringen worden in OKT’s afwisselend en cyclisch opgedaan via casuïstiekbesprekingen,
intervisiebijeenkomsten, en in prestatiedialogen tussen teamleiders en het programmateam.
Een belangrijk punt van aandacht voor het programmateam is ervoor te zorgen dat diverse typen en niveaus van
leerervaringen worden opgedaan, maar ook te voorkomen dat er gestapeld wordt, dat bepaalde vormen en inhouden van leren
teveel en andere te weinig aandacht krijgen. Ook is het van belang om het leerproces van professionals getemporiseerd en
gefaseerd aan te bieden, zodat er geen overaanbod of juist tekort aan leermomenten in de leer- en uitvoeringspraktijk
georganiseerd wordt. Verder gaat het - naast discipline- en branchebonden leeropgaven - om gestructureerd leren op de
werkvloer en deze leerervaring actief benutten om het functioneren en de resultaten van teams – waar nodig - te verbeteren.
Een bijzondere opgave is om ervaringen, perspectieven en belangen van cliënten en andere stakeholders een structurele
plaats te geven in het leerproces van teams. Hiermee dragen hun inbreng en feedback duurzaam bij aan het evalueren en
verbeteren van de zorg voor jeugd. Deelproject 3 richt zich op zichtbaar maken van leerzame combinaties en vormen van leren
die het individuele en team-functioneren en de (preventieve) zorgresultaten versterken.
Samenvatting
In dit deelproject staat onderzoek naar en onderbouwen van het lerend systeem van OKT’s centraal. Richtinggevend is de
vraag hoe 1. casuïstiekbespreking over gezinsbegeleiding, 2. methodische werkbegeleiding over doelgericht en zorgvuldig
toepassen van principes, methodieken en protocollen, en 3. prestatiedialogen over (kwantitatieve en kwalitatieve) resultaten
bijdragen aan de ontwikkeling en borging van professionalisering van ouder- en kindadviseurs en OKT’s. Deze vraag wordt
onderzocht door documentstudie, volgen, bevragen en observeren van de OKT’s, raadplegen van experts en begeleiders.
Inbreng van cliënten en burgers, ketenpartners en specialisten vindt structureel plaats, wordt ingebracht in tussentijdse
feedback-momenten en evaluatieve besprekingen. Resultaat na drie jaar zijn beschreven leerzame modellen van
casuïstiek-bespreking, methodische werkbegeleiding (supervisie) en voorbeelden van prestatie-dialogen, die besproken zijn
met deelnemers en gebruikers, voorgelegd aan experts. In de loop van 2017 en 2018 zijn de modellen (met tools en good
practice) tussentijds teruggekoppeld, bijgesteld en weer uitgeprobeerd.
Projectgroep
Lector Hogeschool Inholland: supervisie en afstemming met deelprojecten 1 en 2
Senior-onderzoeker Hogeschool Inholland: coördinatie en uitvoering onderzoek
Senior-onderzoeker Hogeschool van Amsterdam: uitvoering van onderzoek
Docent-begeleiders Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam: begeleiding studenten
Studenten van Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam: uitvoering van onderdelen
Vraag- en doelstelling
De vraagstelling van het project is: welke modellen van leren dragen bij aan een optimaal leerproces van OKT’s dat in de
dagelijkse praktijk via meerdere leer- en overlegvormen (casuïstiekbespreking, methodische werkbegeleiding, dialogen over
doelrealisatie) vormt krijgt? In het verlengde van deze vraag gaat het om adviezen en voorstellen voor bijstelling
(optimalisering) van het lerend systeem.
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Doelstelling is het zichtbaar maken van de wijze waarop er in teams geleerd wordt, welke leervormen en modellen goed
werken, hoe er geleerd wordt van feedback van cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. In afstemming met het
programmateam worden diverse methoden van onderzoek ingezet:
• Inventarisaren van informatie, kennis en good practice over bruikbare vormen en modellen van leren;
• Analyseren en evalueren van onderdelen van het lerend systeem, waaronder welke (combinaties van) beroeps- en
branche-gebonden scholing, stads-brede trainingen en team-gebonden leervormen wenselijk zijn;
• Evalueren van leerzame vormen van feedback van cliënten, collega’s en samenwerkingspartners.
Resultaat na drie jaar is een (op onderdelen) geëvalueerd systeem van leren en professionaliseren dat door betrokkenen als
ondersteunend en leerzaam wordt beoordeeld.
Plan van Aanpak
Voor het evalueren en versterken van het lerend systeem wordt voortgebouwd op kennis die al ontwikkeld is over leerzame
vormen van professionaliseren (Goense et al. 2015; Naber et al. 2014a; Naber & Van Goor, 2014b), op ervaringen die in de
proeftuinperiode in Amsterdam zijn opgedaan (Distelbrink et al., 2014), op adviezen die elders zijn uitgebracht (Andersson
Elffers, 2014). Het onderzoek benut deze kennis en sluit tevens nauw aan bij de voortdurend ontwikkelende praktijk waarin zich
nieuwe vormen van leren door en begeleiden van teams voordoen.
Er is nog beperkte evidence omtrent effectieve en resultaatgerichte vormen van leren waarin de nadruk ligt op leren op de
werkvloer, op feedback van cliënten en collega’s. Daarom worden in het onderzoek de leerprocessen en ervaringen van de
teams gevolgd, wordt good practice ook elders (in andere steden, via raadpleging experts en documentatie, via uitwisseling
met andere werkplaatsen transformatie) verzameld en ingebracht. Hiermee hebben de onderzoeksresultaten directe relevantie
voor het lerend systeem, voor de leerprocessen van OKT’s gedurende de komende jaren van de transformatie van de
jeugdzorg en wordt cumulatie en deling van kennis en expertise bevorderd. Daarbij zijn niet alleen de leervragen van de OKT’s
sturend, maar wordt ook onderzocht hoe geleerd wordt in de samenwerking met partners in de specialistische zorg (o.a.
Samen DOEN, Jeugdbescherming Amsterdam, Jeugdpsychiatrie), partners en burgerinitiatieven in de wijk (politie,
jongerenwerk, Huizen van de Wijk, speel- en sportclubs, migrantenorganisaties, vrijwilligers).
Uitvoeren van het ondersteunende onderzoek sluit aan op drie vormen van facilitering van het werk- en leerproces van teams
die in de Amsterdamse praktijk gebruikt worden:
1. Casuïstiekbespreking (individueel en in teamverband) waarin vragen, dilemma’s, handelingsverlegenheid die medewerkers
ervaren met individuele casuïstiek (het gezin, het kind, de jongere) centraal staan. Deze besprekingen vinden regulier
(tweewekelijks) plaats, gaan uit van ervaringen die teamleden inbrengen. Bijvoorbeeld: Hoe regie bij ouders laten én drang
toepassen als dat nodig is? Hoe ruimte geven aan eigen kracht én toezien op veiligheid van kinderen?
Ondersteunend onderzoek: hoe leren OKT’s optimaal van casuïstiekbespreking?
Het onderzoek richt zich (in afstemming met teamleiders en Programmateam) op de wijze waarop er geleerd wordt van
casuïstiekbesprekingen. De centrale vraag is: welke modellen van casuïstiekbespreking worden toegepast, hoe wordt daarvan
geleerd, met welke resultaten?
• Hoe (met welk type bespreking) wordt geleerd van dilemma’s en vragen die in gezinscasuïstiek ingebracht en besproken
worden?
• Hoe (via welke vormen) wordt geleerd van (individuele en collectieve) cliëntenfeedback?
• Hoe worden resultaten van casuïstiekbespreking zichtbaar (leereffecten, afspraken, bijstelling leertraject) en hoe wordt
daarvan geleerd?
2. Methodische werkbegeleiding (supervisie) waarin OKT’s, teamleiders en coaches zich buigen over de keuze en toepassing
van centrale (algemeen en specifiek werkzame) principes, methodieken en protocollen (zie project 2). Bijvoorbeeld: Hoe te
handelen in crisissituaties, wanneer inschakelen specialistische zorg (Veilig Thuis). Hoe en wanneer organiseren van een MDO
(multidisciplinair overleg)?
Ondersteunend onderzoek: hoe leren OKT’s optimaal van methodische werkbegeleiding?
Het onderzoek richt zich (in afstemming met programmateam en deelproject 2) op de manier waarop via methodische
werkbegeleiding (supervisie) geleerd wordt methodieken toe te passen en daarin teameenheid te creëren. De centrale vraag is:
welke manieren van supervisie, overleg, interne en externe raadpleging worden gebruikt en hoe leiden deze tot leerervaringen
die eenheid in methodiektoepassing borgen?
• Hoe leiden methodische werkbegeleidings- en supervisiebijeenkomsten tot doelgerichte en leerzame modellen voor
methodiektoepassing en gerichte verwijzing?
• Op welke wijze leiden aanvullende trainingen tot leerzame scholingstrajecten voor teams en teamleden? Hoe kunnen deze
het beste aangeboden en gecombineerd worden methodische werkbegeleiding?
• Welk type methodische werkbegeleiding en supervisie brengt ervaringen en perspectieven van cliënten (jongeren, ouders),
ketenpartners en specialisten met verschillende methodieken in beeld en hoe leren OKT’s daarvan?
Door middel van deskresearch, observaties en analyse van besprekingen, aanvullende interviews met betrokkenen
(teamleden, gespreksleiders, coaches, experts, ouders/jongeren) wordt fasegewijs gewerkt aan een onderbouwd model voor
bespreking van methodisch kader en hoe dat te onderhouden.
3. Prestatie-dialogen tussen teamleiders en programmateam waarin de realisatie van de resultaten en kwaliteit van het aanbod
centraal staat. Dit instrument wordt ingezet ter evaluatie van wat wel/niet werkt in de ontwikkeling en aanpak van de teams.
Bijvoorbeeld: wat te concluderen en te leren van de doorlooptijden in de zorg, de resultaten van cliëntenfeedback, uitval uit
preventieve en specialistische zorg? Het zijn geen ‘afrekensessies’ maar bijeenkomsten waarin betrokkenen op zoek gaan
naar verbetermogelijkheden die het bestaande aanbod, de wijze van uitvoering, doorlooptijden, doelrealisatie e.d. betreffen.
Ondersteunend onderzoek: hoe leiden prestatiedialogen tot betere zorg voor jeugd?
Het onderzoek richt zich (in afstemming met Programmateam en coaches) op leerzame en resultaatgerichte vormen van
prestatiedialogen die teamleiders helpen hun resultaten in beeld te krijgen en te verbeteren.
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• Hoe leiden prestatiedialogen tot doelgerichte en leerzame gespreksmodellen waarmee de resultaten, evaluaties en wenselijke
verbeteringen in het aanbod in beeld komen?
• Hoe kunnen de prestatiedialogen afgestemd worden op andere evaluatie- en verbetersessies (binnen en tussen teams) zodat
goede voorbeelden en noodzakelijke aanpassingen in het aanbod gedeeld worden?
• Op welke manier kan feedback van jongeren, ouders, ketenpartners en specialisten in prestatiedialogen ingebracht worden,
zodat optimaal geleerd wordt van hun perspectieven en wensen omtrent de uitvoering en resultaten van het aanbod?
Het aanvullende en verdiepende onderzoek vindt (in overleg met Programmateam, teamleiders en coaches) plaats via
documentanalyses, interviews en focusgroepen met teamleden, ketenpartners, sleutelpersonen in netwerken en wijken.
Fasering
Fase 1: voorbereiding (sept 2015-jan 2016)
- Samenstelling werkgroep (enkele teamleiders, vertegenwoordiger programmateam, teamcoach) die de uitvoering van dit
deelproject volgt.
- Invoegen van navolgende opzet en planning in de uitvoeringspraktijk van OKT’s (waar en wanneer casuïstiekbespreking en
methodische werkbegeleiding van OKT’s volgen, afname interviews, terugkoppeling resultaten aan teams/ teamleiders,
programmateam).
- Plan van aanpak 2016.
Fase 2: In beeld brengen van casuïstiek-bespreking (2016)
Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk op de reguliere casuïstiek-besprekingen die in de teams plaatsvinden. Daarin komen
dilemma’s en vragen van teamleden aan de orde, wordt cliëntenfeedback ingebracht en besproken, komen vragen omtrent
samenwerking binnen en buiten teamverband aan de orde. Instrumenten die worden toegepast zijn observaties, verzamelen en
analyseren van (geobserveerde/ beschreven) besprekingen, aanvullende interviews (teamleden, gespreksleiders, ouders/
jongeren, experts), afname telefonische enquête onder (selectie van) medewerkers en ketenpartners. Hiermee wordt
stapsgewijze vastgesteld welke modellen van casuïstiekbespreking leerzaam en bruikbaar zijn (met voorbeelden van tools en
good practice).
De uitvoering zal in een selectie van teams (wijkteams, teams in voortgezet onderwijs en MBO-onderwijs) plaatsvinden, met
oog voor de fase van teamontwikkeling (al in proeftuinperiode gestart of juist niet) en teamsamenstelling, stadsdelen en wijken
waarin gewerkt wordt (manifeste problematiek, bevolkingssamenstelling). Om zicht te krijgen op de wijze waarop
casuïstiekbesprekingen plaatsvinden en bijdragen aan (o.a.) preventie, begeleiding, verwijzing, is het van belang meerdere
besprekingen van een team te volgen. Van maximaal 6 teams wordt dit in beeld gebracht, aangevuld met interviews
(teamleiders, teamleden en andere betrokkenen). De resultaten worden teruggekoppeld naar teams, teamleiders en
programmateam.
Daarnaast wordt (in de tweede helft van) het eerste jaar een start gemaakt met volgen van methodische werkbesprekingen
(supervisie-bijeenkomsten) en prestatie-dialogen. De start wordt afgestemd met de projectleider van project 2, waarin
methodiekontwikkeling centraal staat en met het programmateam dat de prestatie-dialogen aanstuurt.
Fase 3: In beeld brengen van methodische werkbesprekingen (2017)
Tijdens het tweede jaar ligt de nadruk op in beeld brengen van methodische werkbesprekingen (supervisie). Ook hier worden
observaties gedaan (in vivo en/of per video), geanalyseerd en beschreven, teruggekoppeld aan teamleiders, coaches en
programmateam. Daarnaast worden aanvullende interviews gehouden (teamleden, gespreksleiders, ouders/ jongeren,
experts). Hiermee wordt stapsgewijze vastgesteld welke modellen van methodische werkbespreking/ intervisie leerzaam en
bruikbaar zijn (met voorbeelden van tools en good practice).
Een tweede lijn van onderzoek is een eerste beeld krijgen van de wijze waarop prestatie-dialogen worden gehouden (info
verzamelen via verslagen) en welke leerervaringen hiermee worden opgedaan (interviews met enkele teamleiders en
programmateam).
Fase 4: In beeld brengen van prestatie-dialogen (2018)
Tijdens het derde jaar ligt de nadruk op het in beeld brengen van prestatiedialogen. Naast document-analyse (welke input in de
dialogen, terugkerende kwesties, recente ontwikkelingen) vinden interviews plaats met (een selectie van) deelnemers aan de
prestatiedialogen: teamleiders, programmateam en stuurgroep-leden, aangevuld met expertraadpleging.
Aan het einde van 2018 zijn leerzame modellen van casuïstiek-bespreking, methodische werkbegeleiding (supervisie) en
voorbeelden van prestatie-dialogen beschreven, besproken met deelnemers en gebruikers, voorgelegd aan experts. In de loop
van 2017 en 2018 zijn de modellen tussentijds teruggekoppeld, bijgesteld en weer uitgeprobeerd.
Onderzoeksbenadering
Gekozen is voor de benadering van Appreciative Inquiry (Barrett, Fry, & Wittockx, 2001) – waarderend onderzoek – waarin op
een positieve manier (zoeken naar wat kan en lukt) met betrokkenheid van alle belanghebbenden een verandering
(transformatie) onderzocht en vorm wordt gegeven. De benadering sluit aan bij de doelen van het transformatieproces (burgers
en hun eigen kracht centraal) en de interactieve werkwijze die in Amsterdam gekozen is om de zorg voor jeugd in te richten. Bij
deze benadering passen methoden die hiervoor in het plan van aanpak zijn genoemd:
• Kwalitatief, verdiepend onderzoek (interviews, focusgroepen, expert-raadpleging);
• Inventariserend onderzoek (good practice uit literatuur en praktijk);
• Inbreng van cliënten- en medewerkersfeedback (w.o. aanvullende enquêtes onder cliënten en medewerkers);
• Groepsgesprekken (maximaal 12 deelnemers) en kennisateliers (maximaal 50 deelnemers) over specifieke onderwerpen;
• Evaluatie- en reflectiebijeenkomsten rond centrale issues, in aansluiting op prestatiedialogen.
• Inbreng van bevindingen en resultaten uit projecten 1 en 2.
Rode draad in de onderzoeksactiviteiten is dat deze in aansluiting op transformatieproces in de praktijk plaatsvinden, in
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samenspraak en samenwerking met betrokkenen, tussentijds teruggekoppeld en benut worden ten behoeve van het
veranderingsproces.
Participatie en betrokkenheid van onderwijs.
Gezien het belang van voorbereiding van nieuwe professionals op de praktijk-in-transformatie, is deelname van studenten en
docenten aan het onderzoek van belang. Vandaar een aparte alinea over hun deelname.
Ervaringen uit de drie voornoemde onderdelen én inbreng van ouders en jeugdigen van het Jeugdplatform leiden tot
aanscherping en bijstelling van de opleidingen voor toekomstige professionals, i.h.b. het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker,
minoren Zorg voor jeugd (HBO) en de opleidingen van gedragswetenschappers (jeugdpsychologen/orthopedagogen). Door
stages van studenten én docenten en deelname van studenten en docenten aan onderzoek wordt de aansluiting van onderwijs
en werkveld versterkt. Inzichten en ervaringen worden daarnaast gedeeld via gemeenschappelijke kennisateliers, rapportages,
cross-overs in opleiding en bijscholing.
Via de lectoren Naber (Hogeschool Inholland) en Boendermaker (HvA) is er een directe verbinding met de relevante
opleidingen van beide hogescholen, waaronder de Bachelor en Master Pedagogiek, de Bachelor Sociaal-Pedagogische
Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming. Onder leiding van lectoren
en begeleiding van ervaren docent-onderzoekers vervullen studenten onderzoeksopdrachten in de drie deelprojecten die
relevant zijn voor zowel het transformatieproces als voor actualisering van het curriculum van de opleidingen. Daarbij
ontwikkelen studenten en docenten onderzoeksmatige en reflectieve vaardigheden die voor hun beroepsontwikkeling van
belang zijn.
Studenten van diverse etnische en sociale achtergronden van beide hogescholen zijn deels afkomstig uit de wijken en
bevolkingsgroepen waarop OKT’s zich richten. Ze kennen de vragen en problemen van gezinnen uit eigen ervaring, waarbij
een deel van hen al heeft kennis gemaakt met de beroepspraktijk via MBO-stages. Voor hen is de kloof om contact te leggen
met en zich in te leven in de ouders, kinderen en jongeren waar het om gaat niet erg groot. Wel hebben ze vanuit de
opleidingen opdrachten en begeleiding nodig om op hun ervaringen te reflecteren en te benutten voor professionele handelen.
Haalbaarheid
Dit deelproject is in uitvoering goed haalbaar, omdat het aansluit bij de reguliere praktijk van uitvoering van OKT’s. Belangrijk
punt van aandacht is voorkomen dat teams overbelast worden door aanwezigheid van onderzoekers, docenten en studenten.
Hiertoe is het verkrijgen van commitment en vertrouwen van belang: commitment bij het doel van het onderzoek, vertrouwen
dat observaties en interviewresultaten (in goed overleg) alleen voor dít doel benut worden. Daarnaast zullen
onderzoeksactiviteiten goed moeten aansluiten bij het transformatieproces dat nog in ontwikkeling is.
Relevantie
In beeld krijgen van optimale vormen van leren is van het grootste belang om de expertise en het functioneren van teams te
stimuleren en te ondersteunen. Eisen die vanuit het beroepsregister en beroepscodes aan professionals worden gesteld (zoals
door de BAMw, Kwaliteitsregister Jeugd, BIG-registraties) vragen van nieuwe jeugdzorgwerkers vooral oefening in de praktijk,
reflectie op uitvoering en resultaten, ervaring met benaderen en betrekken van cliënten. Hiervoor zijn ontwikkelde,
uitgeprobeerde en geëvalueerde leermodellen van belang, die diverse werkvormen en modellen van leren inbrengen.

Expertise, voorgaande activiteiten en producten / Expertise, prior activities and products
Hoofdaanvrager:
Prof dr. Trees Pels is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische
stad aan de Vrije Universiteit. Zij was initiator van Kenniswerkplaats Tienplus, die in 2014 gehonoreerd werd met de
ZonMw-parel. In de kenniswerkplaats staat diversiteitgevoeligheid in de zorg voor jeugd, en vooral opvoedondersteuning,
centraal. Daarbij gaat de aandacht uit naar de verschillende niveaus die voor verankering van diversiteitsdenken relevant zijn:
outreachend en laagdrempelig werken, ecologische validiteit van interventies, sensitiviteit voor diversiteit in opleidingen en
professionalisering, verbinding met informele initiatieven vanuit migrantengemeenschappen. Trees Pels was en is betrokken bij
onderzoek naar de Amsterdamse proeftuinen en bij vele onderzoeken naar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling van
jeugdigen uit migrantengezinnen, naar opvoedondersteuning in formeel en informeel verband en naar de relatie tussen
gezinnen en andere instituties met verantwoordelijkheid voor jeugd, zoals het onderwijs, jongerenwerk en de justitiële keten.
Pels is sinds 2015 coördinator van het onderzoeksthema Inclusie en toegangelijkheid van het Kennisplatform Integratie en
Samenleving. Zij is lid van de stuurgroep van NEJA, van de Erkenningscommissie Interventies Jeugd van NJi, en voorzitter van
de stuurgroep Diversiteitsensitief Onderwijs van de VU (een VU-brede onderwijsinnovatie die voortbouwt op het eerdere werk
vanuit de kenniswerkplaats).
Senior onderzoekers:
Dr. Marjolijn Distelbrink is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en coördinator van Kenniswerkplaats Tienplus. Zij
promoveerde op onderzoek naar effecten van alleenstaand moederschap op Surinaamse moeders en kinderen en werkte
eerder onder andere bij de Nederlandse Gezinsraad en de Erasmus Universiteit. Veel van haar onderzoek concentreert zich op
opvoeding(sondersteuning) en participatie in relatie tot etnische diversiteit. Distelbrink was projectleider van het onderzoek naar
de Amsterdamse proeftuinen Om het kind. Binnen de door ZonMw gefinancierde academische werkplaats Tienplus werkte zij
o.a. aan onderzoek naar diversiteitsgevoeligheid van Triple P en onderbouwing van door methodieken voor en door migranten
ontwikkeld, zoals opvoeddebatten met migrantenvaders en het opvoedprogramma Coach je Kind. Distelbrink is sinds 2015
themacoördinator participatie van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Binnen dit platform doet zij onder andere
onderzoek naar de aansluiting tussen informele en formele voorzieningen voor jeugd en vraagstukken rond de zorg voor jeugd
voor nieuwe migrantengroepen.
Dr. Leonieke Boendermaker (HvA, Lector Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd) gaf als onderzoeker bij WODC, NJI en
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Rijksinrichting de Lindenhorst leiding aan uiteenlopende projecten gericht op ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en
effectiviteit van interventies. Sinds 2010 richt zij zich met het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd onder meer
op praktijkgericht onderzoek naar (methoden voor) de implementatie en borging van nieuwe aanpakken/methoden. Zij is
mede-initiator van het HvA onderzoeksprogramma Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken, lid van de Stuurgroep en
Programmaraad van NEJA en adviseerde Amsterdam over de ondersteuningsstructuur voor de wijkteams jeugd en mpg. Zij is
onder andere lid van de commissie kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik in de jeugdzorg, van de Richtlijn
Adviescommissie Jeugd (RAC-J), van de expertgroep die de Transitie-autoriteit op verzoek adviseert en de redactie van het
tijdschrift Kind & Adolescent.
Dr. Pauline Naber is sociaal-pedagoog, promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de betekenis van
vriendschap onder meisjes en jonge vrouwen, verzorgde aan de VU gedurende 15 jaar onderwijs voor doctoraalstudenten. In
de jaren daarna gaf ze in private organisaties leiding aan onderzoek naar en adviseerde over jeugd & veiligheid, kinder- en
tieneropvang, onderwijs, jeugdzorg en jeugdwelzijnswerk. Ze ontwikkelde methoden om kinderen en jongeren bij (participatief)
onderzoek te betrekken. Sinds 2003 is ze als lector Leefwerelden van Jeugd verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en
Welzijn van Hogeschool Inholland . Vanaf de start is ze partner in de Kenniswerkplaats Tienplus, geeft leiding aan onderzoek
naar diversiteitsgevoeligheid van pedagogische opleidingen en naar het lerend systeem van de OKT's. Daarnaast coördineert
ze een vierjarig onderzoek naar de effectiviteit, toegankelijkheid en kwaliteit van het opvoedsteunprogramma Triple P in de
regio Amsterdam. Ze betrekt studenten, docenten en professionals bij onderzoek, vertaalt resultaten naar opleidingen. Pauline
Naber ontving in 2014 de HiH-onderzoeksprijs voor vernieuwend en interactief onderzoek naar diversiteitgevoelig opleiden van
toekomstige pedagogische en sociale professionals.
Dr. Germie van den Berg is gezondheidswetenschapper/geestelijk gezondheidkundige en gepromoveerd op onderzoek naar
interacties tussen groepsopvoeders en kinderen in de residentiële leefgroep. Sinds begin 2015 werkt zij bij het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) als senior adviseur en onderzoeker op het thema (kosten)effectiviteit van jeugdhulp. Daarnaast werkt zij bij
de gemeente Amsterdam als programmaleider onderzoek jeugdstelsel Amsterdam en is zij initiatiefnemer en coördinator van
het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). Hiervoor was zij tien jaar als praktijkonderzoeker werkzaam bij
jeugdhulpaanbieder Altra in Amsterdam en gericht op effectonderzoek, monitoring van resultaten van de hulp in de praktijk en
benutting van de resultaten voor kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp. In 2013 en 2014 was zij vanuit Altra deels
gedetacheerd naar het transitiebureau van de gemeente Amsterdam als adviseur kwaliteitszorg.
De Joint Venture heeft toegezegd enkele professionals voor te stellen voor een dubbelaanstelling binnen KeTJA. In het
onderzoek naar de proeftuinen Om het Kind werkte Daphne Wind (GGD, verpleegkundige en antropologe) mee als
onderzoeker. Zij is een van de beoogde dubbelaangestelden.
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Financiële gegevens / Financial data
ZonMw budget
Jaar / Year
Kostenpost
Personeel
Materieel
Implementatie
Apparatuur
Overig
Totaal / Total

1

2

74.163
0
6.671
0
9.167
90.001

222.488
0
20.013
0
27.500
270.001

3

4

192.487
0
20.013
0
27.500
240.000

132.487
0
20.013
0
27.500
180.000

5

6

88.325
0
13.340
0
18.333
119.998

7
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Totaal /
Total
709.950
0
80.050
0
110.000
900.000

Co-financiering / Cofinancing
Naam co-financier / Name of cofinancier
Gemeente Amsterdam

Bedrag / Amount
600.000

Status
Toegekend

Bijzondere gegevens / Additional information
Vergunningen / Permits
Verklaring nodig / Statement required?
Ja / Yes

Nee / No

METC
DEC
WBO

Status verklaring / Statement status
Nog niet
Verkregen /
Aangevraagd /
aangevraagd / Not
Acquired
Applied
applied yet

X
X
X

Onderschrijvingen / Assents
Ja / Yes

Nee / No

Code biosecurity / Code
Biosecurity
Code openheid dierproeven /
Code Transparency of Animal
Testing

N.v.t. / N.A.
X
X

Andere vergunningen / Other permits

Historie subsidieaanvraag / History grant application
Deze aanvraag is ook ingediend bij organisatie / This grant application has also been submitted to
organization:

Ondertekening / Signatures
Naam projectleider en penvoerder:
M.J. Distelbrink

Naam bestuurlijk verantwoordelijke:
M.J. Steketee

Plaats en datum:

Plaats en datum:
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Begroting voor subsidie-aanvragen ZonMw
Dossiernummer Project:
Titel project:
Aantal maanden looptijd project:

Format voor overige instellingen

70-73700-98-002
Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd A'dam (KeTJA)
48

Alvorens u deze begroting invult, verzoeken wij u kennis te nemen van de toelichting op het tabblad 'Voorwaarden overige instellingen' en van het document 'Algemene Subsidiebepalingen per 1 juli 2013'.
www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
Dit document vindt u op de ZonMw website:
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Functie
Hogeschool INHolland Projectleider/lector
Hogeschool INHolland Senior onderzoeker
Hogeschool INHolland Junior onderzoeker
Hogeschool van A'dam Lector
Hogeschool van A'dam Onderzoeker
Hogeschool van A'dam hoio
Hogeschool van A'dam medewerker/docent

Schaal
16-8
12-7
10-1
15-9
11-10
8-1
10-10

Bruto
maandsalaris
€ 7.286
€ 4.750
€ 2.650
€ 6.630
€ 4.452
€ 2.418
€ 3.815

Aantal
maanden

% fte inzet
11%
12%
15%
3%
61%
65%
9%

€ 40.000
€ 26.667
€ 19.048
€ 8.571
€ 64.857
€ 38.000
€ 17.143
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 214.286

Totaal

Begroting subsidies ZonMw
Overige instelingen

48
48
48
48
24
24
48

Salariskosten

1 van 5

Bruto salariskosten incl 40%
sociale lasten
€ 56.000
€ 37.333
€ 26.667
€ 12.000
€ 90.800
€ 53.200
€ 24.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 300.000

Opslag %
overhead

Bedrag
overhead

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

€ 14.000
€ 9.333
€ 6.667
€ 3.000
€ 22.700
€ 13.300
€ 6.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 75.000

Totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70.000
46.667
33.333
15.000
113.500
66.500
30.000
-

€

375.000

24-4-2015

1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven )
Een aantal instellingen heeft van ZonMw toestemming gekregen om op basis van tarieven een projectbegroting op te stellen. De tarieven van deze instellingen dienen jaarlijks voor goedkeuring
aan ZonMw te worden voorgelegd.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tarief per
uur/dagdeel

Functie
Verwey-Jonker Instituut: Coordinatie /stuurgroep en projectgroep
Verwey-Jonker Instituut: Implementatie/communicatie (optredens, adviezen etc)
Verwey-Jonker Instituut: Portaal: Loket/schakelgroep
Verwey-Jonker Instituut: Portaal: Uitvoering
Verwey-Jonker Instituut: Werkwijzer : Lerend systeem
Vrije Universiteit Amsterdam : Implementatie/communicatie (optredens, adviezen etc)
Vrije Universiteit Amsterdam : Implementatie/communicatie Inbedding in het onderwijs
Vrije Universiteit Amsterdam : Portaal: Uitvoering

145
145
145
145
145
145
145
145

Totaal

Aantal
uren/dagdelen
517
69
517
621
345
69
69
103

Totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

74.965
10.005
74.965
90.045
50.025
10.005
10.005
14.935
-

€

334.950

2. Materiële kosten (gespecificeerd)
Totaal (€)

nr Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totaal
Begroting
subsidies ZonMw
Overige instelingen

€

2 van 5

-

24-4-2015

3. Apparatuurkosten (gespecificeerd)
nr

Omschrijving

Soort apparatuur computer
of overige

Investerings
bedrag
(€)

Afschrijving
jaar 1
(€)

Afschrijving
jaar 2
(€)

Afschrijving
jaar 3
(€)

Afschrijving
jaar 4
(€)

Afschrijving
jaar 5
(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0

Totaal

0

0

0

Totaal
afschrijvingen
projectperiode
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

0 €

-

4. Implementatiekosten (gespecificeerd)
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Totaal (€)
€ 20.050
€ 20.000
€ 40.000

Omschrijving
Implementatie/communicatie
Ontwikkeling digitale producten
Praktijkbonus (voor betrekken ouders/jeugdigen) €10.000 per jaar 4 jaar lang.

€

Totaal

Begroting subsidies ZonMw
Overige instelingen

3 van 5

80.050

24-4-2015

5. Overige kosten (gespecificeerd)
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Totaal (€)
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 80.000

Omschrijving
NEJA (overige leden): Coordinatie /stuurgroep en projectgroep 50 uur x € 100,- per uur
NEJA (overige leden): Implementatie/communicatie (optredens, adviezen etc) 50 uur x € 100,- per uur
NEJA (overige leden) :Implementatie/communicatie Inbedding in onderwijs 100 uur x € 100,- per uur
NEJA (overige leden): Loket/schakelgroep 100 uur x € 100,- per uur
NEJA (overige leden): Portaal: Uitvoering 800 uur x € 100,- per uur

€

Totaal

110.000

6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden
Totaal (€)
€ 600.000

nr Omschrijving
1 Bijdrage gemeente Amsterdam
2
3
4
5
6
7
8
9
10
€

Totaal

Begroting subsidies ZonMw
Overige instelingen

4 van 5

600.000

24-4-2015

ZonMw budget overzicht
Kostenpost
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)
1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven )
2. Materiële kosten (gespecificeerd)
3. Apparatuurkosten (gespecificeerd)
4. Implementatiekosten (gespecificeerd)
5. Overige kosten (gespecificeerd)
Totale lasten

€
€
€
€
€
€
€

Totaal (€)
375.000
334.950
80.050
110.000
900.000

Minus:
6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden

€

600.000

Aan te vragen subsidie bij ZonMw

€

300.000

7. Toelichting projectbegroting
Conform de afspraak met de heer D. d Ulloys hanteert het Verwey-Jonker Instituut het tarief dat ook voor VWS-projecten wordt berekend.Namelijk een gemiddeld vastgestelde integrale tarief van€ 145,-Naast de toegezegde cofinanciering van de gemeente Amsterdam (€ 600.000 voor 4 jaar) zullen de kennispartners aanvullend op de begrote uren tijd investeren als eigen bijdrage, om het werk van KeTJA
te kunnen realiseren. Het Verwey-Jonker instituut, Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam investeren extra 2 uur per week, de VU een half uur per week gedurende de projectperiode. Germie
van den Berg investeert vanuit haar werkzaamheden voor de gemeente Amsterdam 4 uur per week voor het Portaal en deelname aan project-overstijgende overleggen.
In overleg met de heer Autar hebben we deze eigen bijdrage buiten begroting gelaten. Deze bijdrage zal bij de verantwoording ook zichtbaaar worden gemaakt.
-Per jaar is €10.000,- gereserveerd voor het betrekken van praktijkpartners die het clientenperspectief vertegenwoordigen. Het geld is met name bedoeld voor het vergoeden van inzet door ouders en
jeugdigen, daar waar wij extra tijd van hen vragen om met ons mee te denken of doen. Daarnaast voor het (enkele keren per jaar) bevragen van partners die KeTJA extra voeden rond diversiteit, zoals Trias
Pedagocia en SIPI. Voor het Jeugdplatform is de vergoeding bestemd voor inspanningen die het reguliere werk (de gemeente Amsterdam voeden met signalen over behoeften/belangen van cliënten in het
nieuwe jeugdsysteem) te boven gaan en die te maken hebben met meedenken en meebeslissen over de inhoud van KeTJA (zoals deelname aan de stuurgroep, deelname aan de schakelgroep in het portaal).
Het is ook mogelijk dat een deel van het geld wordt benut voor vergoeding aan ouders en jeugdigen bij een eventueel participatief onderzoek.
-Voor de middelen bedoeld voor overige partners NEJA is van een gemiddeld uurtarief van €100,- uitgegaan. Het is afhankelijk van het type kennisvragen dat binnenkomt wie de vragen gaat beantwoorden en
welk tarief daarmee is gemoeid.

Akkoord Hoofdaanvrager:

Naam:
Functie:

Datum:

Begroting subsidies ZonMw
Overige instelingen

Akkoord Financieel verantwoordelijke
ontvangende
ontvangende instelling:
instelling:

Dr. M. Steketee
Voorzitter Raad van Bestuur

Naam:
Functie:
Tel.nr.:
E-mailadres:

Christos Tsouvelekidis
Controller
030- 230 32 14
ct@verwey-jonker.nl

24-4-2015
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BIJLAGE I

Samenwerkingsovereenkomst KeTJA

I MISSIE
De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) gaat uit van 1) de kennisbehoeften
van ouders/jeugdigen, praktijk en beleid en 2) de beschikbare evidence over ‘wat werkt’ en draagt
door kennisondersteuning bij aan een goede en veilige (opvoed)omgeving waarin kinderen, ongeacht
herkomst en milieu, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Centrale uitgangspunten zijn: ruimte geven
aan eigen kracht, kleine problemen blijven klein en snel effectieve hulp dichtbij (Koersbesluit
Amsterdam, 2013).

II VISIE
Schakeling tussen kennis en praktijk. Dat beogen de samenwerkingspartners van KeTJA. Zij
vertegenwoordigen brede expertise: praktijk (pedagogische civil society, Ouder- en Kindteams,
preventie, specialistische zorg), praktijkgericht en academisch onderzoek, cliëntvertegenwoordiging
via het Jeugdplatform, onderwijs en beleid. De focus is gezamenlijke ondersteuning van de
transformatie, met aandacht voor diversiteit, door vraaggericht én evidence informed werken, via een
portaal voor vragen van ouders/jeugdigen, professionals en ambtenaren en snelle beantwoording
daarvan met beschikbare kennis of door uitvoering van lokaal relevant praktijkonderzoek. Daarnaast
zorgen kennisdisseminatie en ondersteuning van een lerend systeem voor verankering van kennis in de
praktijk en borging van kennis in opleidingen. De activiteiten van KeTJA vallen, samen met die van
het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) onder het meerjaren ontwikkel- en
onderzoeksprogramma transformatie zorg voor jeugd van de gemeente Amsterdam (zie bijlage
hieronder).

III STRATEGIEBEPALING
1. Doelstelling(en) samenwerking werkplaats
Brugfunctie praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs
De samenwerkingspartners van KeTJA (voorheen Tienplus), samen met die van het NEJA, zijn
vertegenwoordigers van ouders/jeugdigen, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. De activiteiten
zijn gericht op coproductie van kennis en duurzame verankering in praktijk, beleid en
beroepsopleidingen. Kenniswerkplaats Tienplus ontving voor de structurele aandacht voor
implementatie een ZonMw-parel (2014).
Transfer, verspreiding en bevordering van toepassing van kennis(producten)
KeTJA kent drie projecten: 1) Portaal voor kennisvragen uit het veld, 2) Werkwijzer voor
kennisuitwisseling met het veld, 3) kennisondersteuning van het Lerend Systeem. Deze drie projecten
hangen nauw met elkaar samen; ze vormen onmisbare onderdelen van het cyclische proces van
gezamenlijk ontwikkelen en leren ten behoeve van de transformatie van het jeugdstelsel. In het portaal
komen kennisvragen vanuit het veld, de gemeente, vrijwilligers- en zelforganisaties en
ouders/jeugdigen binnen. Deze worden beantwoord met bestaande of in co-creatie te ontwikkelen
(ervarings)kennis en op toegankelijke wijze gedeeld en toepasbaar gemaakt via de digitale
Werkwijzer. Ook aan het samen leren via het Lerend systeem wordt kennisondersteuning verleend. De
deelprojecten Werkwijzer en Lerend Systeem richten zich in eerste instantie vooral op de
ondersteuning van de Ouder- en Kindteams; het portaal is breder en biedt ruimte aan vragen over de
steun en hulp vanuit zowel de Ouder en Kindteams als de samenwerkingspartners in de zorg voor
jeugd, evenals vragen vanuit de gemeente Amsterdam.
1

Hieronder is de samenhang tussen de drie deelprojecten schematisch weergegeven.

Naast kennisondersteuning aan de transformatie in Amsterdam draagt KeTJA zorg voor
kennisoverdracht en verspreiding van de opbrengsten uit de werkplaats door het publiceren van
ontwikkel- en onderzoeksresultaten in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, het verzorgen van
presentaties op congressen, het organiseren van een (twee)jaarlijkse conferentie, het verspreiden van
een nieuwsbrief, het inzetten van sociale media en het verzorgen van gastlessen over en weer in de
praktijk en in de kennisinstellingen.
Bevordering deskundigheid/competenties professionals
Naast de Werkwijzer en het Lerend systeem (leren op de werkvloer) komen ook via het Portaal
adviezen, workshops e.d. beschikbaar als antwoord op vragen van professionals, docenten,
gemeenteambtenaren en ouders/jeugd. Via onderwijsmodules, stages en (leer)onderzoeken vindt ook
competentieontwikkeling plaats bij toekomstige professionals. Het Jeugdplatform brengt ervaringen en
perspectieven van ouders en jeugd met de zorg en passend onderwijs in
(www.jeugdplatformamsterdam.nl).
Regionale kennisdeling
KeTJA en NEJA steken tijd in uitwisseling met andere academische werkplaatsen in de regio,
waaronder het Sarphati Instituut, het Expertisenetwerk Jonge Kind, de Academische Werkplaats
Kindermishandeling, de Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland, de
Academische werkplaats Risicovolle jeugd en de WMO-werkplaats Amsterdam. Verder wordt
samengewerkt met de Academische Werkplaats Dwars+ in Rotterdam om opleidingen op
vernieuwingen in het werkveld in ter richten. Daarnaast vindt apart in G4-verband bredere
uitwisseling, kennisdeling en inhoudelijke afstemming op de programmering plaats.
KeTJA draagt zorg voor landelijke verspreiding van kennisproducten uit de werkplaats door integratie
in landelijke kennisproducten die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelt, bijvoorbeeld
kennisdossiers, richtlijnen jeugdhulp of competentieprofielen. De dubbelfunctie van een van de leden
van het projectteam van KeTJA bij de gemeente Amsterdam én het NJi wordt hiervoor benut.
Het Verwey-Jonker Instituut, penvoerder van KeTJA, is eind 2014 een meerjarig landelijk
onderzoeksprogramma gestart, gericht op integratie en participatie van migranten in opdracht van het
ministerie van SZW/ Directie Samenleving en Integratie (zie: http://www.kis.nl). De
diversiteitgevoeligheid van de zorg rondom jeugd en gezin vormt hierin een belangrijk aandachtspunt.
De kennis die hier wordt opgedaan is direct te benutten in de stad, en andersom zal kennis, verzameld
in Amsterdam, worden ingebracht in en verspreid via dit programma.
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2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden samenwerkende partners (maximaal 5000 tekens)
Jeugdregio
KeTJA richt zich, samen met NEJA, op de stadsagglomeratie Amsterdam.
Bestuurlijke infrastructuur en de organisatiestructuur.
KeTJA omvat een onderzoeksteam van vaste projectleiders en onderzoekers van Verwey-Jonker
Instituut, VU, Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam, waaronder praktijkonderzoekers
met dubbelaanstelling bij de Joint Venture en/of de gemeente Amsterdam. De Joint Venture is de
uitvoeringsorganisatie van de Ouder en Kindteams (OKT’s). In de ‘backoffice’ opereert een netwerk
van onderzoekers aangesloten bij het NEJA, die vanwege hun specifieke expertise worden betrokken
bij concrete kennisvragen.
KeTJA kent een stuurgroep, met vertegenwoordigers van alle betrokken aanvragers. De stuurgroep
evalueert jaarlijks de activiteiten en adviseert (on)gevraagd over de aanpak en prioritering van
activiteiten. Projectgroepen van de afzonderlijke deelprojecten (Portaal, Werkwijzer, Lerend
systeem/Onderwijs) zorgen voor de directe praktijknabije advisering, uitwisseling en afstemming. Zij
bestaan uit de betrokken projectleiders, onderzoekers (incl. begeleiders van onderzoekende
professionals en studenten), en betrokkenen uit het veld. De kerngroep, bestaande uit minimaal de
projectleiders en daarnaast personen op afroep, draagt zorg voor regelmatig overleg en afstemming
tussen de deelprojecten. De kerngroep komt minimaal zes keer per jaar bijeen.
Het ophalen, prioriteren en uitzetten van onderzoeksvragen uit de praktijk voor de portaalfunctie vindt
plaats door een delegatie van enkele onderzoekers uit de kerngroep en vertegenwoordigers van
ouders/jeugdigen, Joint Venture en beleid. Tenzij het om snel te beantwoorden kennisvragen gaat,
vindt besluitvorming over aanpak en uitvoering in deze zgn. schakelgroep plaats. Gestreefd wordt naar
verschillende personen uit de praktijk die met een dubbelaanstelling als onderzoeker meewerken aan
kennisproductie en het verbinden van kennis met praktijk. Daarnaast wordt onder begeleiding van
onderzoekers en docenten praktijk- en participatief onderzoek uitgevoerd door en met professionals,
studenten en met ouders/jeugdigen, bijv. via het Jeugdplatform.
De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in het navolgende organogram.

Kerngroep
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De kerngroep van KeTJA bestaat uit een gezaghebbende coördinator en een viertal senior
onderzoekers met een grote staat van dienst.
Coördinator: Prof dr. Trees Pels (bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de VU;
senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut).
Senior onderzoekers:
 Dr. Marjolijn Distelbrink (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut; coördinator
Kenniswerkplaats Tienplus)
 Dr. Leonieke Boendermaker (Lector Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd op de
Hogeschool van Amsterdam)
 Dr. Pauline Naber (Lector Leefwerelden van Jeugd op Hogeschool Inholland)
 Dr. Germie van den Berg (dubbelaanstelling) (programmaleider onderzoek jeugdstelsel gemeente
Amsterdam; coördinator Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA); senior adviseur
Nederlands Jeugdinstituut)
Voortzetting Kenniswerkplaats Tienplus
De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is een voortzetting en uitbreiding van
de Kenniswerkplaats Tienplus, en werkt intensief samen met het eerder door ZonMw gefinancierde
Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) en het Jeugdplatform, dat de gemeente Amsterdam
heeft ingesteld t.b.v. inspraak in de transformatie. KeTJA en NEJA beschikken gezamenlijk over een
breed netwerk van praktijkorganisaties en daarnaast ook migranten- en patiëntenorganisaties. In de
nieuwe werkplaats is de centrale partner de Joint Venture, de uitvoeringsorganisatie van de Ouder en
Kindteams. Met het programmateam van de Joint Venture, gericht op inhoudelijke ontwikkeling van
de OKT’s, wordt nauw samengewerkt. De vier instituten voor hoger onderwijs in Amsterdam, HvA,
HiH, VU en UvA, maken alle deel uit van de werkplaats, en transfer en implementatie van de
kennis(producten) in deze opleidingen is, zoals ook al bij Tienplus en NEJA, is een belangrijk doel.
Voor inbreng van het cliëntperspectief zijn, naast het Jeugdplatform ook twee organisaties betrokken
met diversiteitsexpertise in het veld van zorg voor jeugd, SIPI en Trias Pedagogica.

3. Participatie van ouders en jongeren
Participatie
KeTJA en het in 2014 (in opdracht van de gemeente) opgerichte Jeugdplatform Amsterdam zijn
overeengekomen nauw samen te werken om de inbreng van kinderen, jongeren en ouders in de
structuur en activiteiten van de werkplaats te borgen. Een delegatie van de Adviesgroep van het
Jeugdplatform, bestaande uit 12 ouders en jongeren en (een of meer van) hun begeleiders (Stichting
Alexander en Cliëntenbelang Amsterdam), maakt deel uit van de stuurgroep en participeert in de
portaalfunctie. Deze delegatie brengt ervaringen, ideeën en perspectieven van de achterban in. Hun
inbreng is – via ondertekening van Leo Rutjes, directeur Stichting Alexander, oprichter Jeugdplatform
in opdracht van de gemeente - vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. KeTJA en
Jeugdplatform Amsterdam zorgen samen voor structurele inbreng van cliëntenfeedback in het Portaal,
bij de evaluatie van de Werkwijzer (bejegening, werkwijzen en aansluiting zorg en passend
onderwijs), en in het Lerend Systeem voor professionals (leren en toepassen van cliëntenfeedback in
alledaags handelen).
Vanuit KeTJA zijn er verder nauwe contacten met oudergroepen met een migrantenachtergrond die in
diverse stadsdelen worden opgezet om de OKT’s input te geven over behoeften en verwachtingen ten
aanzien van zorg, door o.a. Trias Pedagogica. Deze organisatie, evenals de organisatie SIPI die in
wijkteams in 5 stadsdelen met OKA’s is vertegenwoordigd, zal vanwege de daar bestaande
diversiteitsexpertise in periodieke gesprekken de KeTJA-partners van advies dienen. Ook
migrantenzelforganisaties die meewerken aan afzonderlijke onderzoeken zullen hun stem in dat kader
kunnen laten horen, zoals voorheen in projecten van Kenniswerkplaats Tienplus ook gebruik was.
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Per jaar is 10.000 euro gereserveerd voor het betrekken van praktijkpartners die het clientenperspectief
vertegenwoordigen. Het geld is met name bedoeld voor het vergoeden van inzet door ouders en
jeugdigen, daar waar wij extra tijd van hen vragen om met ons mee te denken of doen. Daarnaast voor
het (enkele keren per jaar) bevragen van partners die KeTJA extra voeden rond diversiteit, zoals Trias
Pedagocia en SIPI. Voor het Jeugdplatform is de vergoeding bestemd voor inspanningen die het
reguliere werk (de gemeente Amsterdam voeden met signalen over behoeften/belangen van cliënten in
het nieuwe jeugdsysteem) teboven gaan en die te maken hebben met meedenken en meebeslissen over
de inhoud van KeTJA (zoals deelname aan de stuurgroep, deelname aan de schakelgroep in het
portaal). Het is ook mogelijk dat een deel van het geld wordt benut voor vergoeding aan ouders en
jeugdigen bij een eventueel participatief onderzoek.

4. Diversiteit
Het kerndoel van Tienplus, als academische werkplaats diversiteit in het Jeugdbeleid, was het
verbeteren van toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor Amsterdamse ouders en
jeugd, ongeacht hun herkomst en sociaal-economische status. De nadruk lag daarbij op
laagdrempeligheid, aansluiten bij de percepties en mogelijkheden van ouders/jeugd en versterken van
eigen kracht van henzelf en hun netwerken, verbindingen tussen formele en informele netwerken
(pedagogische civil society), doelen die ook in de transformatie van groot belang zijn. Diversiteit zal
ook in deze nieuwe periode structureel aandacht krijgen, waarbij de reeds opgedane kennis en
inzichten in de komende activiteiten worden geïntegreerd en overgedragen via de Portaalfunctie,
Werkwijzer, het Lerend systeem en opleidingen. Een begin werd al gemaakt door een (vanuit de
gemeente gevraagd) advies over diversiteitgevoelig werken in de context van de transformatie
(Distelbrink en Pels, te verschijnen). Voor verschillende onderzoekers in de kerngroep loopt diversiteit
als rode draad door hun werk; binnen de werkplaats Tienplus is o.a. geïnvesteerd in
diversiteitsgevoeligheid van opleidingen en interventies en aansluiting bij activiteiten van
migrantenorganisaties op het terrein van opvoedondersteuning.
Meer dan voorheen zullen ouders en jongeren (van diverse herkomst) direct zijn betrokken bij de
diverse stadia van planvorming en uitvoering van activiteiten die de werkplaats ontplooit. Zo is het
plan voor KeTJA in april 2015 besproken met vertegenwoordigers van het Jeugdplatform. Daarnaast
wordt ook de diversiteitsexpertise van organisaties en professionals met ervaringskennis op het terrein
van zorg voor jeugd en gezin benut.
Ten slotte zij vermeld dat de Adviesraad Diversiteit en Integratie, die de gemeente Amsterdam
gevraagd en ongevraagd adviseert over diversiteitsvraagstukken, medewerking aan het werk van
KeTJA heeft toegezegd. Dit zal onder meer gebeuren door kritische reflectie op de eindejaars
evaluaties van KeTJA waar het gaat om de diversiteitgevoeligheid van resultaten en hun consequenties
voor de positie in het jeugdstelsel van jeugdigen/gezinnen met een migratieachtergrond. De Raad zal
op basis hiervan ook minimaal een keer in de periode 2015-2018 een advies uitbrengen aan de
gemeente.

5. Plan van aanpak (maximaal 7000 tekens)
Om de doelstellingen van KeTJA te halen committeren de afzonderlijke partners zich elk aan hun
eigen taken en verantwoordelijkheden.
De Joint Venture voor de OKT’s levert vanuit haar programmateam en de OKT’s kennisvragen aan het
Portaal (ook over de samenwerking met partners zoals de SamenDoen teams), denkt met de
onderzoekers mee over de verwerking van kennisvragen, zorgt dat professionals in de teams ruimte
hebben om te worden bevraagd op hun ervaringsdeskundigheid, stelt enkele professionals beschikbaar
voor een dubbelaanstelling als onderzoeker of voor inbreng bij de opleidingen, en zorgt mede dat de
activiteiten en producten een integrale plek krijgen in de Werkwijzer en het Lerend systeem.
De Gemeente Amsterdam is de belangrijkste co-financier. De gemeente was al partner van Tienplus en
financierde in 2014 de continuering ervan. De gemeente bewaakt dat de ontwikkelde kennis ten goede
komt aan de beleidsontwikkeling rond de transformatie. De gemeente organiseert de bijeenkomsten
van de stuurgroep en is partner in de vormgeving van het Portaal, die aansluit bij vraagarticulatie die
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de gemeente zelf al organiseert. De gemeente brengt kennisvragen op beleidsterrein in, en denkt mee
over prioritering bij beantwoording. De gemeente ondersteunt de gemeentebrede (en
intergemeentelijke) kennisdeling door de organisatie van expertbijeenkomsten of symposia
(gezamenlijk met de onderzoekers). De gemeente draagt bij aan borging van de kennis en zoekt (met
de andere partners) actief naar mogelijkheden om de werkplaats op termijn in stand te houden via cofinanciering of eigen bijdragen.
Het Jeugdplatform is in 2014 opgericht in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het bestaat uit
werkgroepen en teams van actieve cliënten (jongeren en ouders), die hun ervaringen en advies
inbrengen over effectieve en toegankelijke zorg voor jeugd: in de wijk, op school, in een instelling, en
over jeugdhulp, jeugdbescherming, opvoed- of opgroeiondersteuning, jeugdreclassering, pleegzorg of
residentiële zorg, jeugd-GGZ, passend onderwijs of zorg voor kinderen en jongeren met lvb. Vier
kernpunten van belangenbehartiging zijn vastgelegd: 1. Verbinden van individuele (meldpunten,
klachtenprocedures) met collectieve belangenbehartiging; 2. Schakelen tussen monitordata en
belangenbehartiging. 3. Additionele en/of specifieke participatieve activiteiten. 4. Activeren inbreng
brede groep kinderen, jongeren en ouders in voorzieningen. Het platform is mede aanvrager, maakt
deel uit van de stuurgroep en draagt actief bij aan deelprojecten.
Het Verwey-Jonker Instituut is penvoerder, coördineert, zorgt voor de organisatie van de kerngroep en
heeft de projectleiding over de portaalfunctie. Is samen met de andere onderzoekspartners
verantwoordelijk voor de onderzoeksactiviteiten en producten die de werkplaats oplevert; samen met
de gemeente en de Joint Venture voor verspreiding ervan. Het Verwey-Jonker Instituut heeft veel
ervaring in methodiekarticulatie, kennisvragen rond diversiteit en opvoedondersteuning, eigen kracht,
en de portaalfunctie.
De Hogeschool Inholland: Het lectoraat Leefwerelden van Jeugd maakt deel uit van de kerngroep en
leidt de projecten Lerend systeem/Onderwijs. Met de verbinding praktijk-onderwijs-beleid heeft het
lectoraat ruime ervaring, bv. in Tienplus en opdrachten voor Amsterdam (o.a. op gebied van
jeugdparticipatie). Studenten Pedagogiek en Social Work participeren in kleine en grote
onderzoeksprojecten, begeleid door docenten die tevens deel uitmaken van het lectoraat en zelf
onderzoek uitvoeren. Het lectoraat brengt inzichten uit onderzoek in curriculumontwikkeling in.
De Hogeschool van Amsterdam: Het Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd is lid
van de kerngroep en projectleider Werkwijzer. Speciaal voor studenten van het uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker van de HvA en van de minor Jeugdzorg worden in samenwerking met InHolland
onderwijsmodules ontwikkeld en onderzoeksopdrachten uitgezet en begeleid. Het Lectoraat heeft
ruime ervaring met het inbedden van onderzoeksopdrachten voor studenten in lopend onderzoek,
evenals met zgn. ‘klein en fijn’ projecten door professionals (o.a. werkzaam in OKT’s). Naast stage
door studenten wordt ook uitwisseling/stage voor docenten opgezet en begeleid.
De VU (Faculteit der Psychologie en Pedagogiek) neemt deel in de persoon van bijzonder hoogleraar
‘Opvoeden in de multi-etnische stad’ Trees Pels. Vanuit de leerstoel en haar functie van voorzitter van
de stuurgroep Diversiteitsensitief Onderwijs VU draagt zij ertoe bij dat de kennis vanuit KeTJA
toegepast wordt in het curriculum van relevante opleidingen binnen de VU.
Het NEJA coördineert het meerjaren ontwikkel- en onderzoeksprogramma transformatie zorg voor
jeugd van de gemeente Amsterdam waarvan KeTJA onderdeel uitmaakt (zie bijlage). Kennis- en
praktijkpartners van het NEJA (Orthopedagogiek VU, Pedagogiek UvA, forensische orthopedagogiek
UvA, Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AMC-UvA en VUmc Kohnstamm Instituut; Jeugdbescherming
Amsterdam, Spirit, Altra, MOC ‘t Kabouterhuis, Bascule, HvO-Querido, GGD, Willem Schrikker
Groep) worden ingeschakeld voor het uitdragen en de productie van kennis. Leden van NEJA
participeren bij toerbeurt in de portaalfunctie.
Trias Pedagogica, adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek, geeft
KeTJA drie keer jaarlijks advies over de behoeften van ouders met een migrantenachtergrond en
knelpunten die deze ouders ervaren. Hierbij put Trias uit het werk met vadergroepen van diverse
herkomst in 13 Amsterdamse wijken, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het leggen van een
link met de wijkteams is in deze opdracht opgenomen. Trias Pedagogica wordt geleid door de
initiatoren Abdellah Mehraz en Shakuur Halane, beiden met wortels in migrantengemeenschappen.
De Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) biedt onderzoek, advies, training en
opleiding op het gebied van inburgering, re-integratie, opvoeding en jeugd. Vanwege de herkomst van
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de oprichters en medewerkers en bottom-up ontwikkelde programma's gericht op migrantenouders en jeugd heeft deze organisatie veel kennis van binnenuit over diversiteit. Professionals van SIPI werken
als OKA binnen het OKT Amsterdam; SIPI is dus al betrokken bij de aanvraag als partner.
Daarenboven zal aan KeTJA enkele keren per jaar extra advies worden gegeven
op diversiteitsvraagstukken. SIPI combineert kennis vanuit de participatie in de OKT’s met ervaring
met ontwerp en uitvoering van diversiteitsgevoelige interventies bij ouders en jeugdigen.
De GGD is een belangrijke partner in het preventieve veld; JGZ medewerkers maken deel uit van de
OKT’s. De GGD was in de persoon van Arnoud Verhoeff al partner van Tienplus en wil het
partnerschap graag voortzetten. Doel is vooral het leggen van verbindingen met het werk van de GGD
(o.a. in het Sarphati Instituut) en het meedenken – vanuit de expertise van de JGZ – over de opdracht
van KeTJA in de stuurgroep.

6. Evaluatie
De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep. Daar zal worden
bezien of er aanleiding is tot aanpassingen en vindt besluitvorming daarover plaats. De kerngroep
levert inhoudelijke input en zal voorts een monitor bijhouden met uitgevoerde activiteiten en
resultaten. Deze kunnen worden getoetst aan de hand van de bij daadwerkelijke start voor de drie
deelprojecten uit te werken plannen van aanpak, waarin deelfasen worden onderscheiden en per fase te
behalen doelen staan geformuleerd. De projectleiders bewaken de uitvoering van de drie deelprojecten
(Portaal, Werkwijzer, Lerend systeem/Onderwijs) en leggen verantwoording af aan de stuurgroep over
de uitvoering. Alle partners zijn betrokken bij evaluatie, ook het Jeugdplatform.
Voor activiteiten rond communicatie en implementatie wordt een apart plan opgesteld en een monitor
bijgehouden. Voor de portaalfunctie wordt een systematische monitor ontwikkeld voor het bijhouden
van binnengekomen vragen en wijze waarop deze zijn opgepakt en verwerkt.
De financiën worden bewaakt door de penvoerder. Bij afwijkingen van het afgesproken budget
(bijvoorbeeld een andere besteding van middelen door accentverschuivingen in projecten) overleggen
partners met de penvoerder. Uiteraard worden belangrijke veranderingen ook aan ZonMw
voorgelegd, en wordt de evaluatie van KeTJA met ZonMw gedeeld conform de door ZonMw
gehanteerde systematiek.
De gemeente is co-financier en zoekt met de andere partners actief naar mogelijkheden om de
werkplaats op termijn in stand te houden via co-financiering, eigen bijdragen en andere
financieringsbronnen. Ambitie en inzet van de partners is om ook op de lange termijn gezamenlijk
kennis te blijven produceren die ondersteunend is aan de praktijk van het nieuwe jeugdveld in
Amsterdam en aan ouders en kinderen.
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Bijlage bij samenwerkingsovereenkomst KeTJA:
Startdocument Kenniscirculatie en Onderzoeksprogrammering Zorg voor
Jeugd Amsterdam

1. Nieuw jeugdstelsel met nieuwe opgaven voor Amsterdam als kennisstad
Met de komst van de Jeugdwet is de gemeente Amsterdam per 1 januari 2015 bestuurlijk en
financieel verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en
opvoeden, psychische problemen en stoornissen. De visie, missie, doelen en inrichting van het
nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam zijn gepresenteerd in de Visie Om het kind1 en het
Koersbesluit Om het kind2. Kort gezegd is het nieuwe jeugdstelsel vanaf januari 2015
ingericht naar vier zorgvormen: 1) het digitaal platform; 2) de ouder- en kindteams en de
Samen DOEN-teams, die samen de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen;
3) het flexibele aanbod; en 4) de gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen.
Geheel in lijn met de nieuwe jeugdwet gelden als belangrijkste principes: de eigen kracht van
jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk benutten, kleine problemen klein houden in een
sterke pedagogische infrastructuur; snel effectieve en integrale hulp in de vertrouwde
omgeving, minder inzet van specialistische hulp en meer ruimte voor de professional.
Deze transitie en transformatie van de zorg voor jeugd brengt nieuwe opgaven mee voor
Amsterdam als kennisstad. Zeker ook in relatie tot de andere nieuwe taken in het sociaal
domein die de gemeente, zoals bekend, tegelijkertijd met de veranderingen in het
jeugddomein op haar bordje krijgt: de decentralisatie van voorzieningen op het terrein van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de decentralisatie op het terrein van werk en inkomen
(Participatiewet). Daarnaast heeft de gemeente te maken met veranderingen het kader van
Passend Onderwijs. Het zijn nieuwe ontwikkelingen die veel kennisvragen genereren. Dit
voorstel is een pleidooi om toegepast en wetenschappelijk onderzoek te verbinden aan het
nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam, in relatie tot het brede sociale domein. Het is van belang
om van meet af aan met onderzoek te evalueren of het nieuwe jeugdstelsel effectief en
doelmatig is. Het moet gaan om onderzoek dat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de
zorg voor jeugd en de verdere professionalisering van de praktijk3.
In dit startdocument komt aan de orde hoe de bestaande kennisinfrastructuur op het terrein
van preventie en zorg voor jeugd in Amsterdam is te benutten voor een gezamenlijke
onderzoeksprogrammering en kenniscirculatie met bijbehorende financiering en afgestemd op
landelijke programmering en kennisthema’s. De inhoud van dit startdocument is afgestemd
met prof. dr. A. Verhoeff, die de onderzoeksfunctie van het Cluster Sociaal (belegd bij de
GGD) in beheer heeft. Het is de bedoeling om de uitwerking van de kenniscirculatie en
onderzoeksprogrammering voor het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam in te bedden in de
onderzoeksfunctie van het Cluster Sociaal/de GGD.

1

Visie Om het Kind, vastgesteld door de gemeenteraad op 4-4-2012
Koersbesluit, vastgesteld door de gemeenteraad op 15-5-2013
3
Zie ook: Berg, G. van den & Yperen, T.A. van (2013). Vertrouwen en rekenschap. Amsterdam/Utrecht:
DMO/NJi
2
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2. Benutten reeds bestaande kennisinfrastructuur: NEJA en KeTJA
Door een einde te maken aan verschillende wettelijke systemen, verschillende bestuurslagen,
gescheiden financieringsstromen en gescheiden verantwoordelijkheden, wil de nieuwe
jeugdwet een integraal jeugdstelsel mogelijk maken. Het devies is een betere samenwerking
rond kinderen en gezinnen gericht op integrale ondersteuning, hulp en zorg volgens het
uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. Een integraal jeugdstelsel vereist ook een
integrale kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Het is een impuls voor kennis- en
onderzoeksinstellingen om zich (nog) beter met elkaar, met de praktijkinstellingen en met de
gemeente te verbinden.
Juist vanuit het besef dat het nieuwe integrale jeugdstelsel gebaat is bij een goede verbinding
tussen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs, heeft een aantal initiatiefnemers uit kennisen praktijkinstellingen en uit het programma Om het kind in de loop van 2014 de
mogelijkheden verkend om de krachten vanuit bestaande consortia te bundelen. Deze
initiatiefgroep bestaat uit consortiumpartners van het Netwerk Effectieve Jeugdzorg
Amsterdam (NEJA) en in de Kenniswerkplaats Tienplus. De consortiumpartners zijn:
















de samenwerkingspartners binnen de joint venture voor de ouder- en kindteams;
Samen DOEN buurtteams;
praktijkinstellingen voor gespecialiseerde jeugdhulp en jeugd-GGZ (Altra, Spirit, MOC ’t
Kabouterhuis, De Bascule, HVO-Querido);
de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William
Schrikkergroep);
GGD Amsterdam - cluster Jeugdgezondheidszorg;
Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit van de jeugdzorg);
Hogeschool Inholland (lectoraat Leefwerelden van Jeugd);
Universiteit van Amsterdam (afdelingen Opvoedingsondersteuning en Forensische
Orthopedagogiek);
Vrije Universiteit (afdelingen Ontwikkelingspedagogiek en Onderwijswetenschappen &
theoretische pedagogiek);
Afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AMC-UvA en VUmc
het Kohnstamm Instituut;
de leerstoel ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ (NJi);
de leerstoel ‘Opvoeden in de multi-etnische stad’ (Vrije Universiteit);
het Jeugdplatform Amsterdam;
Gemeente Amsterdam - cluster Sociaal/Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg.

Deze kernpartners hebben de intentie tot een langdurige samenwerking uitgesproken. De
Kenniswerkplaats Tienplus draagt vanaf medio 2015 een nieuwe naam: Kenniswerkplaats
Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Onder de vlag van het NEJA en KeTJA zullen de
kernpartners opereren als een samenwerkingsverband met een netwerkkarakter. Volgens het
zwaan-kleef-aan-principe kunnen andere partners aanhaken, al dan niet op tijdelijk basis als
geassocieerd partner. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met bestaande academische
werkplaatsen en onderzoeksconsortia, waaronder Bureau Onderzoek & Statistiek Amsterdam,
het Saphati Instituut, het Expertisenetwerk Jonge Kind, de Academische Werkplaats
Kindermishandeling, het Urban Vitality Programma van de HvA, de Academische
Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland, de Academische werkplaats Risicovolle
jeugd, het Consortium Wat Werkt voor ouders met beperkingen en de WMO-werkplaats
Amsterdam
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3. Kenniscirculatie en onderzoeksprogrammering
De missie van het kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA is het bevorderen van de kwaliteit van
de zorg voor jeugd, door gezamenlijk werk te maken van kenniscirculatie en onderzoek op het
terrein van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. De insteek is het verbinden
van praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het jeugddomein. Het NEJA richt zich op:


het initiëren en uitvoeren van toegepast onderzoek dat zich laat leiden door vragen uit
de praktijk en waarvan de uitkomsten praktisch toepasbaar zijn;
 het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met een grote mate van
maatschappelijke relevantie, zodat vooral de opgroeiende jeugd en hun ouders profijt
hebben;
 het organiseren en stimuleren van kenniscirculatie tussen praktijkprofessionals,
onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we leren van wat we weten;
 en de verdere professionalisering van de beroepspraktijk, dus het verbeteren van de
kwaliteit van het werk van de jeugdprofessional op basis van wetenschappelijke
kennis en inzichten uit ervaringen van professionals zelf en van jeugdigen en hun
ouders.
De inhoudelijke richting van kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA dient te worden beschreven
in een programma. Dat programma is richtinggevend voor de projecten die starten. De
initiatiefgroep heeft zich gebogen over de centrale kwestie en inhoudelijke focus.
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling voor de onderzoeksprogrammering is: ‘Wat zijn de werkzame
principes in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd in Amsterdam?’ Daarbij gaat het om
zowel de werkzame principes van het stelsel als geheel, als de werkzame elementen van het
nieuwe generalistische werken, als de werkzame elementen van specialistische interventies.
Speerpunten
De belangrijkste inhoudelijke speerpunten zijn:







Effectiviteit van het Amsterdamse jeugdstelsel als geheel: is de preventie effectief, krijgen
de jeugdigen en ouders op tijd de hulp en ondersteuning die nodig is, is er een adequate
doorgaande lijn naar de specialistische zorg, leidt een sterkere nulde en eerste lijn tot
minder inzet van specialistische zorg en kan effectief antwoord worden geboden op de
meest voorkomende opvoed- en opgroeivragen, met speciale aandacht voor
grootstedelijke opvoedingsvraagstukken?
Met wetenschappelijke kennis en ervaringskennis onderbouwen van het handelen van de
ouder- en kindadviseur als nulde- en eerstelijns jeugdzorggeneralist en van de Samen
DOEN-generalist en hun samenwerking met de specialisten.
Een effectieve pedagogische infrastructuur: versterking van het pedagogisch klimaat in
gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen.
Bewezen effectieve specialistische voorzieningen: evidence-based specialistische
interventies, op maat afgestemd op de diversiteit van de doelgroepen en de intensiteit en
de problematiek.
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Korte termijn en lange termijn onderzoek
Het voorstel is om een onderscheid aan te brengen tussen de urgentie van korte termijn
kennis- en onderzoeksvragen en de meer lange termijn kennisbehoefte en onderzoekslijnen.
Korte termijn projecten en onderzoeken zijn primair bedoeld om de vragen in de praktijk te
helpen beantwoorden, waarbij de praktijk niet lang hoeft te wachten op het antwoord.
Het gaat daarbij om talrijke projecten, kleinere en grotere onderzoeksprojecten, maar ook
kortstondige adviestrajecten, een masterclass, theseprojecten door studenten, het opstellen van
praktijkbeschrijvingen of het volgen van innovaties. Om uitwerking te geven aan deze korte
termijn projecten en onderzoeken wordt de Kenniswerkplaats Tienplus verbreed tot een
Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Hiervoor wordt financiering
aangevraagd (per 1 december 2015) bij ZonMw4. De beoogde kenniswerkplaats voorziet in
een portaalfunctie, een platform dat functioneert als een service gerichte vraagbaak.
Praktijkprofessionals, gemeentefunctionarissen, jeugdigen en ouders kunnen hier terecht met
vragen en het platform organiseert dat deze vragen worden beantwoord uit bestaande kennis
of via een nieuw project of onderzoek. De focus ligt bij de ouder- en kindteams en Samen
DOEN-teams. De bevindingen uit deze projecten en onderzoeken zullen hun beslag krijgen in
een digitale werkwijzer met methodische instrumenten en handvatten voor de professionals.
Om de lange termijn kennisbehoefte en onderzoekslijnen vorm te geven zijn vervolgstappen
nodig. De genoemde centrale vraagstelling en inhoudelijke speerpunten vragen eerst om
concrete uitwerking. De kernpartners van het NEJA zullen dat gezamenlijk oppakken. Het
idee is om een drietal wetenschappelijk onderzoeksprojecten te starten en hierop science
practitioners aan te stellen. Deze praktijkpromovendi besteden vijftig procent van hun
werktijd aan onderzoek en vijftig procent aan hun reguliere werk in de praktijk.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om te zorgen voor evenwicht tussen praktijkgestuurd en
wetenschappelijk onderzoek en om een kruisbestuiving tot stand te brengen tussen korte en
lange termijn (onderzoeks)projecten en de betrokken onderzoekers. Hierbij is speciaal
aandacht voor de inzet van studenten van de universiteiten en hogescholen.
Regionale kenniscirculatie
Het gaat er om kennis en kunde te delen en bestaande en nieuw opgedane kennis en resultaten
uit onderzoek maximaal te benutten. Om te komen tot de beste aanpak in de praktijk is het
delen van lessen uit onderzoek en ervaringskennis en aandacht voor het verspreiden en
doorvoeren van de opbrengsten belangrijk. Onderzoek is daarmee onderdeel van het lerend
systeem ofwel de permanente leeromgeving in het nieuwe jeugdstelsel. Voorbeelden van
activiteiten voor kenniscirculatie zijn het organiseren van refereerbijeenkomsten, kenniscafé,
conferentie, masterclasses, workshops en kwaliteitsgesprekken om met professionals te
reflecteren op onderzoeksuitkomsten. Maar ook kennisproducten in de vorm van
handreikingen voor de praktijk of artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
Voorts is het de bedoeling om onderzoeksresultaten een structurele plek te geven binnen het
onderwijs, via gastcollege’s, maar ook door te zorgen voor bijstelling van de curricula.

4

Zie: ZonMw-programma Academische Werkplaatsen transformatie Jeugd 2015-2010, www.zonmw.nl
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Afstemming op landelijke kennisthema’s en onderzoeksprogrammering
Nu gemeenten aan zet zijn in het jeugddomein eisen zij ook een intensievere gemeentelijke
betrokkenheid op bij de landelijke kennisinfrastructuur in dit domein. De G4, G32 en VNG
erkennen het nut maximaal gebruik te maken van kennis en onderzoek bij het realiseren van
de veranderopgaven in het jeugddomein. Zij zoeken naar een regierol in de agendering en
programmering van kennisontwikkeling en onderzoek.5 Het spreekt voor zich dat het kennisen onderzoeksnetwerk NEJA in Amsterdam de lokale kennis- en onderzoeksagenda afstemt
op de landelijke agendering en programmering.
4. Financiering en regierol
Vanuit de noodzaak tot en behoefte aan meer gemeentelijke regie op kennisontwikkeling en
onderzoeksprogrammering, wordt voorgesteld dat de Gemeente Amsterdam optreedt als
hoofdfinancier. De wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit, Simone Kukenheim,
onderschrijft de onderzoeksplannen en heeft deze opgenomen in de Bestuurlijke
transformatieagenda Zorg voor de jeugd 2015-2018.6 Daarom is in de begroting 2015 een
bedrag van € 500.000 voor onderzoek gereserveerd. Deze investering moet renderen. Met
deze middelen moet dus extra geld worden gegenereerd om de zorg voor jeugd verder te
verbeteren. Dat kan door het inzetten van deze middelen als cofinanciering bij het verwerven
van externe onderzoekssubsidies. Zo is voorde Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd
Amsterdam (KeTJA) al een extra subsidie aangevraagd bij ZonMw, de landelijke
financieringsorganisatie van gezondheidsonderzoek, voor een bedrag van € 300.000.
Specifieke aandacht zal ook uitgaan naar het werven van Europese onderzoekssubsidies of de
aansluiting bij internationale onderzoeksprogramma’s rond jeugd.
Om de regierol vanuit de gemeente in te vullen is voorgesteld een programmaleider voor het
kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA aan te stellen voor twee dagen per week (in eerste
instantie voor de duur van een jaar, met optie op verlenging van een tweede jaar). Taken van
deze programmaleider zijn: coördinatie van de onderzoeksprogrammering nieuwe
jeugdstelsel, afstemming met en inbedding in de onderzoeksfunctie binnen het Cluster
Sociaal/de GGD, aanjagen van activiteiten voor kenniscirculatie, optreden als
verbindingsfunctionaris tussen de consortiumpartners, bewaken van het budget, bewaken dat
de consortiumpartners hun eigen bijdragen leveren en bijdragen aan acquisitie van
onderzoekssubsidies. De consortiumpartners tekenen voor de input die zij leveren. Het idee is
ook om het NEJA te laten ondersteunen door een comité van aanbeveling met een
onafhankelijk, gezaghebbend persoon als ‘boegbeeld‘.

5

Zie: G32-stedennetwerk, G4-steden en VNG (CONCEPT juli 2014). Transformeren en innovatie organiseren.
Notitie over kennisinfrastructuur en onderzoek bij de transitie Jeugd en 3D’s.
6
Habets, A. & Hageraats, R. (2015). Bestuurlijke transformatieagenda Zorg voor de jeugd 2015-2018.
Amsterdam: Afdeling Jeugd.
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