
 

1 
 

Bijeenkomst Participatie Community 
Van de Academische Werkplaats Jeugd Inside Out 

Datum  30 juni 2021 

Aanwezig Renata Dijkstra, Marco de Man, Raymond Marlisa, Elise Boshuis, Jamie van Leeuwen, 
Aleskandr Stommels, Rudi Manhoef, Merle Nordmann, Renske Koordeman, Joke 
Stoffelen 

Impressie Joke Stoffelen  
 

Opening, voorstellen 

Joke Stoffelen heet iedereen van harte welkom bij de tweede bijeenkomst van de Participatie 
Community. De meeting is online dus starten we met een vragenspel.  
 

Jongeren en ouders beoordelen projectvoorstellen 

Renata Dijkstra en Joëlle Wimper zijn betrokken bij het beoordelen van projectvoorstellen door 
ZonMw (dit staat voor Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen). Hiervoor hebben ze 
een presentatie voorbereid. Helaas is Joëlle verhinderd. Renata vertelt over de verschillende fasen 
van onderzoek en de input vanuit ‘gebruikersperspectief’, zie ook de afbeeldingen.  
 
“Het valt ons op dat onderzoekers vaak zeggen dat de impact van het onderzoek wel meevalt. In de 
praktijk heeft een gezin vaak te maken met tig vragenlijsten. Onderzoekers realiseren zich dit niet 
altijd voldoende,” aldus Renata. Daarnaast valt het op dat onderzoeksvoorstellen in moeilijke taal 
beschreven zijn. Dat maakt het voor jongeren en ouders lastig om te begrijpen waar het onderzoek 
precies over gaat. “Wij vragen ons altijd af: brengt het onderzoek wat bedoelt wordt bij de 
aanvraag?”  
 

 

 e voorfase

  iens prob ee   ordt opge ost 

  e oe en  ongeren en ouders 

  ro  t voor  ongeren en ouders 

   pact op kind en gezin 

  aa baar eid  

  t isc e vraagstukken 

  ongeren en ouders betrokken 

  rvaringsdeskundigen betrokken 

   i ntenraad betrokken 

  eesbare sa enva ng 
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Participatie in onderzoek 

Elise Boshuis en Jamie van Leeuwen hebben jongeren en onderzoekers gesproken over meedoen in 
onderzoek. Zij presenteren hun uitkomsten in een filmpje; de eerste vertoning van hun 
eindwerkstuk. Er worden complimenten uitgedeeld. Het is mooi dat uit het filmpje duidelijk wordt 
dat ervaringsdeskundigheid complementair is aan de deskundigheid van de onderzoeker. En dat zij 
samen tot een beter resultaat komen. Op de vraag wat Elise en Jamie het meest is bijgebleven tijdens 
hun onderzoek antwoorden ze: “Iedereen geeft een ander antwoord op de vraag wat succesvolle 
participatie is. Dat belicht de veelzijdigheid juist. Verder wil iedereen de kloof tussen de leefwereld 
van jongeren en de zorg verbeteren. We waren ook onder de indruk van wat jongeren hebben 
meegemaakt in de jeugdzorg.” 
De eindversie van het filmpje wordt geplaatst op de site van de Academische Werkplaats.  
 

Project Kort en krachtig 

Merle Nordmann voert samen met twee co-researc ers  et pro ect ‘Kort en krac tig’ uit; een pro ect 
dat onderzoekt hoe verblijf in jeugdzorginstellingen kan worden verkort. Tijdens dit project zullen er 
drie netwerkbijeenkomsten zijn. De 1e netwerkbijeenkomst vond plaats op 27 mei jl. Merle vertelt 
over deze meeting en deelt de uitkomsten. Hiervan is ook een factsheet gemaakt. Tijdens de 
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bijeenkomst wordt het opvallend genoemd dat het moment van uithuisplaatsing zoveel indruk maakt 
op zowel jongeren als ouders. Merle benadrukt dat uithuisplaatsing geen behandeling is; terwijl veel 
jongeren en ouders wel denken dat dit hetzelfde is. Het is belangrijk om randvoorwaarden te 
formuleren voordat een kind of jongere uit huis wordt geplaatst.  
 
Raymond Marlisa vraagt aandacht voor ouders van deze kinderen. “Wat gebeurt er met de rest van 
het gezin en met de ouders? Hoe worden zij opgevangen?” Hij wijst op de regionale praatgroepen die 
er zijn voor pleegouders. Er zijn geen praatgroepen voor ouders.  
 

Prei evaluatie  

De meeting wordt afgesloten met een prei-evaluatie. Met groene en 
rode voorwerpen geeft iedereen aan hoe de meeting wordt 
gewaardeerd op vier punten: plezier, relevantie, energie en 
interactie.  
 

Volgende meeting 

De 3e meeting van de Participatie Community staat  
gepland op 6 oktober 2021. 
 
 


