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Hoe …minded is uw organisatie?
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Academische Werkplaats

“Versterken en verankeren van de 
(kennis)infrastructuur in een gelijkwaardige 

samenwerking tussen praktijk-, beleid-, 
onderzoek- en onderwijsorganisaties.”





Academische Werkplaatsen Jeugd

 … het structureel versterken van praktijkgerichte 
onderzoeksactiviteiten in de jeugdsector. 

 Ten aanzien van:
– Organisatie van ketenzorg in de jeugdsector verbeteren
– Versterking centra Jeugd en Gezin
– De (geïndiceerde) Jeugdzorg
– Jeugd-GGZ
– Gelijke kansen voor migrantenkinderen in de preventieve 

jeugdsector (werkplaatsen diversiteit voor jeugdbeleid)



Academische Werkplaatsen Jeugd

 C4Youth (Groningen)
 Inside-Out (Nijmegen)
 AWJTwente: versterking van zorg voor kwetsbare 

kinderen (Twente)
 Kindermishandeling (Kennemerland)
 Forensische Zorg voor Jeugd (Flevoland en Zuid-

Holland)
 Samen voor de Jeugd (Noordelijk Zuid-Holland)
 3 Academische Werkplaatsen Diversiteit in 

Jeugdbeleid (verankering)



Drie doelen:
3.Kennisuitwisseling tussen onderzoek, 
onderwijs, praktijk en beleid
4.Ontwikkeling data-bank TakeCare!
5.Uitwerking specifieke onderzoeksthema’s



Drie specifieke onderzoeksthema’s:
3.Taxonomie van Zorg voor Jeugd
4.Entree van zorg voor jeugd
5.Communicatie tussen client en 
professional in de zorg voor jeugd.



Samenwerkingspartners:
Bureau Jeugdzorg Groningen, GGD Groningen, 
Accare, Elker en Jonx|Lentis zijn de 
jeugdzorginstellingen die actief participeren in het 
onderzoek TakeCare. 
In de kenniskringen zijn ook betrokken Zorgbelang 
Groningen, Openbaar Ministerie/Veiligheidshuis, 
Leger des Heils-Noord, MJD, RSNOG, RENN4, Het 
Poortje en huisartsen. 



 Doel:
– Zorg voor kinderen en jeugdigen die kampen met internaliserende 

problematiek verbeteren.
 Resultaten:

– Kennisuitwisseling
– Volgsysteem (FRCM)
– Onderzoeksprojecten
– Bijscholing van hulpverleners
– Verbetering van het klinische onderwijs

 Samenwerkingspartners: 
– ACSW, Bureau Jeugdzorg Gelderland, CJG Nijmegen, De 

Hoenderloo Groep, Entrea, GGD Nijmegen, GGZ Oost-Brabant, 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Karakter, Oosterport, Pactum Jeugd 
en Opvoedhulp, Praktikon, Pro Persona, Radboud Universiteit 
Nijmegen, Stichting Nycare, Trimbos-instituut, Zorgbelang Gelderland 



AWJTwente

 Doel: Versterken van zorg voor kwetsbare kinderen:
– Organisatie ketensamenwerking
– Interventie

 Resultaten:
– Promovenda: Preventie van Kindermishandeling
– Promovenda: Postpartum depressie
– 16 Klein-en-Fijn projecten
– Scholing onderzoeksvaardigheden praktijkprofessionals

 Samenwerkingspartners: Saxion, Universiteit 
Twente, GGD Twente, UMCG



Aan de slag…



Aan de slag…

 Op basis van gekozen onderwerp
– Afbakening
– Betrokken partijen en hun rollen
– Methode/ werkwijze
– Is er geld nodig? Komt dit van intern of extern?
– Tijdsplanning
– Implementatie van het beoogde resultaat



Praktijkvoorbeelden verbinding 
praktijk en wetenschap

 Kenniskring TAZJE
 Buitenpromovendi
 Klein-en-Fijn



Kenniskring ‘Naar een classificatie van 
zorg met het TAZJE’

 Presentatie van Els



Buitenpromovendi

 Wat is een buitenpromovendi? 
– Werkzaam op een instelling (gedragswetenschapper, GZ-

psycholoog) 
– Promotie traject van 4 jaar (1-2 dagen in de week) 

 Inhoud van de onderzoeksprojecten? 
– Praktijk relevante onderzoeksvragen

 Financering? 
– ZonMw (oorspronkelijke aanvraag), co-financiering vanuit 

de instellingen, nieuwe subsidievoorstellen 



Enkele voorbeelden van projecten  

 Evaluatie van een depressie preventie programma voor 
jongeren uit achterstandswijken 

 Een RCT naar de effecten een korte behandeling voor 
kinderen met posttraumatische stress stoornis 

 Therapeutische relatie en ouder-kind interactie als 
moderatoren van de effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie voor angstige kinderen 

 RCT na de effectiviteit van een korte interventie voor 
complexe gevallen met internaliserende en 
externaliserende problematiek

 De werkzame componenten van feedback uit de Routine 
Outcome Monitoring in de jeugdzorg 



Mogelijke hobbels op de weg 

Discrepantie tussen 
wetenschappelijke eisen en eisen 
vanuit de praktijk 





Wat doen we eraan

 Werkplek op de universiteit 
 Klankboard groepen in instellingen 
 Super- en intervisie 
 Kwaliteit maar niet kwantiteit 
 Ondersteuning door MA-studenten 



Wat is Klein-en-Fijn?

 Middel om praktijk en beleid enerzijds en 
wetenschap anderzijds te verbinden

 Blijkt vooral goed middel om beleid te 
betrekken!



Wat is Klein-en-Fijn?

 In totaal 16 kortdurende onderzoeken
 Samenwerking UT en Saxion
 Belangrijke rol voor professionals (beleid en 

praktijk)
 Het moet gaan over het versterken van zorg 

voor kwetsbare kinderen
 Zowel praktijkvragen als beleidsvragen



Criteria Klein-en-Fijn

 Inhoud: Kwetsbare kinderen, activiteiten en of 
samenwerking

 Wetenschappelijke invalshoek
 Kortdurend: 3 tot 6 maanden
 Relevant voor beleid en/of praktijk
 Kan begeleiding en uitvoering plaatsvinden binnen 

structuur UT of Saxion
 Binnen Twentse beleidskaders
 Geen doublures



Hoe is Klein-en-Fijn georganiseerd

 Coördinator/kennismakelaar
 Begeleiding UT of Saxion
 Praktijkprofessional en/of studenten
 Per project 10.000 euro beschikbaar



Een paar voorbeelden 

 Begeleide omgangsregeling Humanitas (saxion)
 Tevredenheid dienstverlening CJG (Saxion)
 Competentieprofiel loketmedewerkers CJG (Saxion)
 Afstemming van zorg voor chronisch zieke kinderen 

tussen de eerste lijn en tweede lijn (UT)
 Niet verschenen kinderen JGZ (UT
 Sociaal medische indicatie (UT)
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