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Heb je een kennisvraag over het werk?

Stel je vraag hier:
www.NEJA.nl/kennisportaal

Het kennisportaal wordt beheerd door KeTJA

Bijvoorbeeld over het bereiken of  
ondersteunen van bepaalde groepen? 



Kennisportaal: stel een kennisvraag!
Via een speciale knop op www.NEJA.nl/kennisportaal kunnen 
professionals in de Ouder-en-Kindteams en breder in de  
Amsterdamse Zorg voor Jeugd, vertegenwoordigers van  
beleid, van vrijwilligersorganisaties, van de gemeente, van  
ouders en jeugd, hun kennisvragen stellen over het  
functioneren van het nieuwe jeugdstelsel. Het Kennisportaal 
wordt beheerd door KeTJA. De vragen worden beantwoord  
door onderzoekers die zijn aangesloten bij KeTJA of NEJA. 

Wat is een kennisvraag? 
Een kennisvraag is een vraag die met al bestaande wetenschappelijke kennis kan worden 
beantwoord of op basis van onderzoek in de praktijk, bijvoorbeeld binnen een team of  
wijk waar veel goede ervaring is opgedaan met het onderwerp. Een kennisvraag is te 
onderscheiden van praktische vragen of vragen over wet- en regelgeving. Maar een strikte  
lijn is niet te trekken. Stel je vraag via het portaal en dan wordt ernaar gekeken. 

Hoe werkt het? 
Eerst wordt met de vraagsteller gekeken wat de precieze kennisvraag is. Dan gaan we na  
hoe we de vraag het beste kunnen beantwoorden. De beantwoording gebeurt zowel op  
basis van praktijkonderzoek als van academisch onderzoek, van evidence- en practice  
based kennis, inclusief input van cliënten. Per jaar kunnen ongeveer tien wat grotere vragen 
worden beantwoord, of wat meer kleinere vragen. Beantwoording kan in de vorm van een 
masterclass, workshop, gegevensanalyse of verslag. Welke keuze het beste is, wordt  
besproken met de vraagsteller en andere betrokken partijen (het Ouder- en Kindteam, de  
gemeente). Het antwoord komt ook op de website. 

Over KeTJA 
Binnen KeTJA (de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd  
Amsterdam) werken onderzoekers samen met de praktijk en de 
gemeente aan de doorontwikkeling van onder andere het werk 
in Ouder- en Kindteams. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) en de Hogeschool lnholland samen met 
de Ouder- en Kindteams. Bij beantwoording van vragen in 
het Kennisportaal zijn ook andere onderzoekers vanuit NEJA 
betrokken. KeT JA is een subprogramma binnen NEJA, financieel 
ondersteund door ZonMw. 

Over NEJA 
NEJA (Netwerk effectief Jeugdstelsel 
Amsterdam) richt zich op het bevorderen 
van de kwaliteit en effectiviteit van de 
zorg voor jeugd, door gezamenlijk werk 
te maken van kennisuitwisseling en 
onderzoek op het terrein van de transitie 
en transformatie van de zorg voor jeugd 
in Amsterdam. Het werk van NEJA 
wordt gefinancierd door de gemeente 
Amsterdam. 

Meer informatie? 
Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut (mdistelbrink@verwey-jonker.nl)  
Contactpersoon bij het Ouder- en Kindteam programmateam: Hermien Buyse (h.buyse@oktamsterdam.nl) 


