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Kennis voor 
Transformatie Jeugd
Op 9 maart 2017 organiseerde de Academische Werkplaats Jeugd 
in Twente een symposium met als thema ‘Kwetsbare kinderen; 
samen sterk in onderzoek en praktijk’. Deze brochure doet 
verslag van het symposium en geeft veel achtergrondinformatie 
die relevant is voor de transformatie van de jeugdsector.
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Gemeenten, professionals en instellingen staan samen met jongeren en 
opvoeders voor de opgave een cultuuromslag te realiseren binnen het 
jeugdveld. Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) 
vormen een partner waar gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning 
van hun jeugdbeleid. Zo ook de Academische Werkplaats Jeugd Twente 
die in de regio veertien gemeenten ondersteunt. Er zijn in totaal 
twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd geïnitieerd en 
gefinancierd door het ZonMw-programma AWTJ. 

ZonMw wil dat de kennis die regionaal wordt ontwikkeld ook ten goede 
komt aan andere gemeenten elders in het land. Vandaar dat ZonMw het 
communicatietraject Kennis voor Transformatie Jeugd is gestart waar 
ook deze brochure deel van uitmaakt.
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Tijdens het symposium op 9 maart kwamen vier thema’s aan bod die 
ook in deze brochure worden behandeld:
• Versterking van zorg voor kinderen in armoede
• Van opvoeden naar ouderschap
• Kindermishandeling voorkomen in de jeugdgezondheidszorg 
• Snelkookpan voor gemeenten

Daarnaast vindt u in deze brochure informatie over:
• De Academische Werkplaats Jeugd Twente
• De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

U kunt deze brochure pagina per pagina lezen door naar beneden te 
scrollen, of u kunt gebruik maken van de navigatiestructuur bovenaan
elke pagina. Door op het indexteken       rechts onderaan op elke pagina 
te klikken, gaat u terug naar de inhoudsopgave met navigatiestructuur.

> Lees 
verder

Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid Twente en dagvoorzitter: 

‘Laten we wat meer schijt hebben aan regeltjes 
en doen wat goed is voor onze klanten’
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Versterking van zorg aan 
kinderen in armoede
Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoede-
grens. Dagelijks worden deze kinderen geconfronteerd met de 
gevolgen van geldgebrek. In Twente zoeken professionals uit 
de jeugdgezondheidszorg en het sociale domein samen met 
de ouders van deze kinderen naar oplossingen. Om zo de 
kwaliteit van leven van hun kinderen te verbeteren.

Stafarts Riet Haasnoot van GGD Twente kent de voorbeelden uit de prak-
tijk: kinderen uit minimagezinnen die, ondanks allerlei voorzieningen en 
subsidies, stoppen met sporten of muziekles en niet meer met schoolreisjes 
meegaan. ‘Er is geen vervoer van en naar de sportclub, het lukt ouders niet 
om afspraken na te komen of er is sprake van schaamte’, aldus Haasnoot. 
Met alle gevolgen van dien, want door isolatie stagneert het sociale leven 
van de kinderen en verergeren de problemen vaak alleen maar.

Een structurele oplossing
Om armoede te bestrijden is dus méér nodig dan enkel inkomensonder-
steunende maatregelen. Judith Waleczek van de Academische Werkplaats 
Jeugd in Twente bekijkt daarom in het project Versterking van zorg voor 
kinderen in armoede hoe de zorg voor deze kinderen op een meer integrale 
manier kan worden aangepakt. Groot verschil met andere onderzoeken 
is de intensieve samenwerking met de ouders. ‘Eigen regie en positieve 
gezondheid zijn de hoofdingrediënten’, aldus Waleczek. ‘Door mensen 
eigenaar van de oplossing te maken, staat deze dichter bij de mensen 
zelf, wat leidt tot een structurele oplossing.’

Open voor hulp van buitenaf
Samen met de gezinnen onderzoeken de professionals waar mogelijkheden 
liggen. Waleczek: ‘Door ouders aan te spreken op hun eigen kracht, groeit 
hun zelfvertrouwen en wilskracht. Zij voelen zich gehoord en hebben min-
der schaamtegevoelens. Omdat het over de gezondheid en welzijn van hun 
kind gaat, staan ze meer open voor hulp van buitenaf.’ Het vergroten van 
het netwerk is daarbij erg belangrijk. Haasnoot: ‘Dan blijken oplossingen 
vaak dichterbij dan verwacht. Zo kan een jongen weer naar voetbal, omdat 
hij mee kan fietsen met de vader van een teamgenootje.’   

Perspectief
Professionals in de zorg voor jeugd kijken vooral naar het welzijn en de 
gezondheid van het kind. Waleczek: ‘Maar in gezinnen met een smalle 
beurs gelden soms andere prioriteiten. De armoedesituatie zorgt voor 
blikvernauwing en een afname van creativiteit en oplossend vermogen. 
Dat vraagt om specifieke vaardigheden van de professionals. We willen 
samen met de cliënten weer op zoek gaan naar perspectief en de gezond-
heid en het welzijn van de kinderen meer centraal stellen. De vraag die 
wij onszelf daarbij stellen, is hoe we ervoor kunnen zorgen dat professional 
en cliënt echt goed samenwerken.’ 
 
Interventie
De academische werkplaats ontwikkelt een interventie die de samen-
werking tussen cliënten en professionals verbetert. Hoe zorg je voor 
gezamenlijke doelen? Hoe ga je van ‘moeten’ naar ‘willen’ samenwerken? 
Belangrijke aspecten die hierbij aan de orde zullen komen zijn zaken 
als taal, houding en gedrag. De interventie is in september 2017 klaar. 
Daarna worden professionals geschoold om begin 2018 met deze inter-
ventie in de Twentse gemeenten aan de slag te gaan. Later worden de 
onderzoeksresultaten ook opgenomen in de opleidingscurricula van 
maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, bestuurskundigen, 
gezondheidswetenschappers en jeugdartsen. 

Judith Waleczek: 

‘Door ouders aan te spreken op hun eigen kracht, 
groeit hun zelfvertrouwen en wilskracht’

Riet Haasnoot: 

‘Oplossingen blijken vaak dichterbij dan verwacht.’
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Project Versterking van 
zorg voor kinderen in 
armoede

–>
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Foto Hans Oostrum

naar factsheet

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWJTwente_-_versterking_van_zorg_voor_kinderen_in_armoede.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWJTwente_-_versterking_van_zorg_voor_kinderen_in_armoede.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWJTwente_-_versterking_van_zorg_voor_kinderen_in_armoede.pdf
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Rijkdom met weinig
Ooit was Marieke Henselmans een bijstandsmoeder. 
Inmiddels is ze bespaardeskundige, schrijfster van 
boeken en columns, geeft ze overal lezingen en 
workshops en werkte ze mee aan het veelbekeken 
tv-programma ‘Geen cent te makken’. Haar boodschap: 
besparen is leuk!
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Begin jaren ’80 woonde Henselmans met haar zoon in een piepklein huis-
je met een piepklein inkomen aangevuld tot bijstandsniveau. ‘Volgens het 
nieuws zakten bijstandsmoeders door de bodem van het bestaan. Dat klop-
te voor mij helemaal niet. Ik voelde me rijk.’ Ook kinderen van mensen met 
weinig geld hoeven daar volgens haar niet onder te lijden. ‘Mijn zoon heeft 
een fantastische jeugd gehad. We leefden als God in Frankrijk. Echt, het was 
heerlijk.’

Wie goed doet, ….
Juist dat verschil tussen mensen die onder hun armoede gebukt gaan en 
mensen die zich daar weinig van aantrekken, maakte dat ze op onderzoek 
uitging naar de verschillen. ‘Mensen die zich met weinig rijk voelen, zijn 
creatievelingen, vrolijk, optimistisch en ze trekken zich weinig aan van wat 
anderen vinden. Bijvoorbeeld over mode. Het zijn mensen die hun geld 
goed organiseren, die koken, dingen repareren, rommelmarkten bezoeken 
en boven alles: ze hebben sociale contacten, doen vrijwilligerswerk, helpen 
anderen. En als je anderen helpt, gaan anderen jou helpen.’
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Marieke Henselmans: 

’Niet alleen het krijgen, juist ook het geven is leuk. 
En hoe meer je krijgt, hoe meer je kunt geven.’

Meer lezen? 
Met actiecode ‘Enschede’ kunt u 
met € 2,50 korting bestellen op 
Bespaarboeken.nl 

> Lees 
verder

> Lees 
verder
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Kringloop van krijgen en geven
Ze past zelf ook prima in dat plaatje. Ze bedacht een geheel eigen systeem 
om met weinig geld rond te komen, leende speelgoed bij de speelotheek, 
plukte rozebottels om zelf roosvicee te maken (en later wijn) en had een 
actief sociaal leven. ‘Ik deed niet geheimzinnig. Mensen wisten dat ik wei-
nig had en dus boden ze me van alles en nog wat aan. Spullen die ik niet 
nodig had, gaf ik weer weg aan anderen. Niet alleen het krijgen, juist ook 
het geven is leuk. En hoe meer je krijgt, hoe meer je kunt geven. Het is een 
kringloop.’ Ook toen ze later over meer middelen beschikte, is ze het sys-
teem van geven en krijgen blijven volhouden. 

Misverstanden
In 1999 schreef Henselmans haar eerste boek: Consuminderen met kinde-
ren. Een boek vol tips over hoe je kunt besparen en juist daardoor als gezin 
een leuk leven kunt hebben. ‘Er zijn zoveel misverstanden over besparen. 
Bijvoorbeeld dat het ten koste gaat van de leuke dingen. Onzin! Door te 
besparen op voor jou minder belangrijke zaken, kun je juist leuke dingen 
doen. Of: omgaan met geld is vervelend. Flauwekul. Zodra je merkt dat het 
werkt, ga je er lol aan beleven. Gezond eten is ook niet duur. Het zijn de 
chips en de snoeperijen die boodschappen duur maken. Bedenk ook: kleine 
besparingen tellen op. Die komen elke dag terug. En als je voor je kind het 
beste van het beste wilt, dan heb je het juist niet over dure spullen. Dan 
gaat het over liefde, gezondheid, spelen, humor, een vredig huishouden. 
Dat kost helemaal niks.’

De deur uit
Henselmans stelt dat hulpverleners vooral moeten benadrukken wat 
mensen goed doen. ‘Wees positief. Stimuleer en complimenteer. Laat 
mensen hun eigen systeem bedenken om zicht op hun financiën te 
krijgen. Het werkt pas als je het zelf bedacht hebt. Richt je op mogelijk-
heden en wat wel goed gaat, stimuleer dat mensen de deur uitgaan, 
anderen ontmoeten.’ Ter afsluiting een omdenkertje: ‘Vriendelijkheid 
moet in de rondte kunnen gaan. Iedereen wil graag iets voor een ander 
doen. Het is gewoon niet aardig om je niet te laten helpen.’

Foto Hans Oostrum

–>naar website

http://www.bespaarboeken.nl
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Eigen krachtsinspanning
Met weinig middelen rondkomen is als gezin geen sinecure. 
Aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen 
komt dan weleens in de knel. De Academische Werkplaats 
Jeugd Twente ontwikkelt een interventie om de zorg voor 
kinderen die in armoede opgroeien, te verbeteren.
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‘Wil je de gezinnen helpen, dan volstaat het niet om alleen te kijken 
naar zaken als omgaan met geld of schulden’, zegt Mariska Jacobs, 
docent en onderzoeker bij hogeschool Saxion. ‘We weten dat het 
effect van armoede op gezondheid groot is. Dat geldt ook voor de 
kinderen in dergelijke gezinnen. We zullen dus verder moeten kijken 
dan puur de schuldhulpverlening. De vraag is echter hoe we dat het 
beste kunnen doen.’

Kind centraal
Bij de interventie die Jacobs en haar collega’s ontwikkelen, staan twee 
uitgangspunten centraal: eigen kracht en positieve gezondheid. ‘We 
stellen het opgroeien van het kind centraal’, vervolgt Jacobs. ‘Daarbij is 
de vraag aan de gezinnen wat zij zelf willen. Waar lopen ze tegenaan? 
Wat zouden ze graag anders zien? Wat vinden ze prettig?’ Dergelijke 
vragen passen bij het principe van ‘eigen kracht’. Het zijn de gezins-
leden die beslissen. Zij nemen het voortouw. De professional onder-
steunt vanuit de opgebouwde samenwerkingsrelatie. 
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Tweezijdig
Werken volgens het principe van ‘eigen kracht’ heeft twee kanten. 
Het vraagt een actieve houding, een krachtsinspanning van de cliënt 
en een ondersteunende houding van professionals. Jacobs: ‘De vraag 
voor professionals is natuurlijk hoe zij dat kunnen doen. Hoe stimuleer 
je de motivatie van gezinsleden om niet bij de pakken neer te zitten, 
hoe kun je samen met de gezinnen hun netwerk benutten? Maar de 
vraag is ook wat gezinnen daarbij willen van professionals. Hoe willen 
zij geholpen worden? Wat vinden zij belangrijk? Uiteindelijk moeten 
die twee kanten samenkomen in één interventie of strategie.’

De moeite waard
Het tweede principe ‘positieve gezondheid’, gaat uit van het idee dat 
gezondheid veel meer is dan de afwezigheid van kwalen. Gezondheid 
gaat naast een goed functionerend lichaam ook om mentaal wel-
bevinden, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, zingeving en 
sociaal-maatschappelijk functioneren. Er is een scoringsinstrument 
ontwikkeld dat voor al deze factoren inzicht geeft in hoe mensen 
zichzelf zien. Jacobs: ‘Wij gaan dat gebruiken in onze interventie. 
Op basis van de scores van cliënten gaan we in gesprek. Wanneer is 
voor hen het leven de moeite waard? Wat willen ze aanpakken?’ 
Hoe de interventie er uiteindelijk uit gaat zien, weet Jacobs nog niet. 
De workshop van 9 maart, waaraan zowel cliënten als professionals 
meedoen, gebruikt ze  om input te verzamelen.

Mariska Jacobs: 

‘Hoe willen gezinnen geholpen worden? 
Wat vinden zij belangrijk?

> Lees 
verder

Foto Pim Ras
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Mariska Jacobs vertelt in deze workshop over de interventie die 
de Academische Werkplaats Jeugd in Twente aan het ontwikke-
len is voor gezinnen in armoede. Uitgangspunten daarbij zijn 
‘eigen kracht’ en ‘positieve gezondheid’. De deelnemers wordt 
gevraagd aan de hand van een viertal casussen mee te denken.

De casussen gaan over kinderen die in de knel zitten, door eenzaamheid of 
doordat er geen geld is voor een sportclub. De deelnemers aan de workshop 
moeten eerst een scoringsinstrument invullen dat ze kennis laat maken 
met de mogelijkheden die het concept positieve gezondheid biedt. 

Spinnenweb
Het instrument bestaat uit een tekening van een spinnenweb met daarop 
de zes dimensies van positieve gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, maatschappelijk functioneren 
en dagelijks leven. Door elk gebied een cijfer te geven, ontstaat een 
totaalbeeld van het kind. De deelnemers gaan driftig aan de slag, vullen 
het scoringsinstrument in en zien hoe de verschillende dimensies met 
elkaar samenhangen. Het is duidelijk dat het instrument, in zijn eenvoud, 
goede aanknopingspunten biedt om het gesprek met cliënten aan te 
gaan. ‘Maar het is aan het kind en het gezin om te bepalen waar ze eerst 
mee aan de slag willen.’ 

Praktisch beginnen
In elk groepje is ook een ervaringsdeskundige aanwezig. Zij vertellen dat 
ze graag eerst praktische problemen opgelost zien. ‘De rest komt later wel. 
Als er meer onderling vertrouwen is.’ Vanuit het principe van ‘eigen kracht’ 
bepaalt de cliënt, dus de deelnemers gaan op zoek naar hoe ze kunnen 
helpen bij die praktische problemen. Maar daar ontstaan heel snel 
problemen. Want die praktische problemen gaan over geld, over regels 
voor vergoedingen, over voedselbanken, kledingbanken, over waar welke 
hulp te krijgen is. En ook de professionals blijken dan de weg niet altijd 
te weten. Een goed functionerende sociale kaart blijkt basisvoorwaarde 
te zijn om te kunnen voldoen aan de praktische behoefte van de cliënt. 

Do’s en don’ts 
Werken vanuit ‘eigen kracht’ blijkt volgens de deelnemers nog helemaal 
niet zo makkelijk. Wat wel te doen: vertrouwen winnen, eerst luisteren en 
vragen stellen en daarna samen naar oplossingen zoeken. Biedt cliënten 
keuzemogelijkheden en laat hen keuzes maken. Bij iedereen past immers 
iets anders. En wat niet te doen: zelf keuzes maken, problematiseren of 
(ver)oordelen. Niet gaan invullen voor een ander en niet alles tegelijk 
willen. Of zoals iemand zei: ‘De vraag was heel klein en wij maken het 
met zijn allen heel groot.’ 
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Deelnemer workshop: 

‘Weten wij, de professionals, wel de weg? 
Waar vinden we al die regelingen en al die 
hulporganisaties? Het aanbod is versnipperd. 
Hoe kunnen we dan verwachten dat mensen 
die toch al in de problemen zitten de weg 
wel vinden?’

Scoringsinstrument 
positieve gezondheid

–>naar website

http://www.ipositivehealth.com/scoringsinstrument-voor-positieve-gezondheid/
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Meer informatie over zorg 
aan kinderen in armoede
Niet alleen de Academische Werkplaats Jeugd Twente 
houdt zich bezig met de versterking van zorg aan kinderen 
in armoede. Ook binnen andere academische werkplaatsen, 
kennisinstellingen, beleids- en praktijkorganisaties staat 
dit thema hoog op de agenda.
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Themadossier Kindgericht 
armoedebeleid NJi

–> naar website

Dossier Armoede Movisie
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ZonMw
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http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/De-rol-van-de-gemeente/Kindgericht-armoedebeleid
https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-armoede
http:// 
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/gezinnen-in-armoede/
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Van opvoeden naar 
ouderschap
Voor een optimale ontwikkeling en hechting van het kind is het 
welbevinden van de ouders een cruciale factor. Moet daarom 
in de zorg voor jeugd het ouderschap niet meer centraal staan? 
Aandacht voor opvoeden is er volop, maar kan ouders ook 
onzeker maken. Ouderschap impliceert dat de ouder zelf ook 
een ontwikkeling doormaakt. 

  
Snelkookpan voor 
gemeenten

  
Kindermishandeling 
voorkomen

  
Over de Academische 
Werkplaatsen 
Transformatie Jeugd

  
Over AWJ TwenteVersterking van zorg 

aan kinderen in 
armoede

Angarath van der Zee, promovenda bij de Universiteit Twente en jeugd-
arts bij de GGD Twente, heeft onderzoek gedaan naar een screening op 
depressie na de bevalling (postpartum depressie) bij moeders. ‘Juist bij 
een dergelijke depressie bestaat het gevaar dat de hechting tussen 
moeder en kind niet goed verloopt. En we weten dat de kwaliteit van 
hechting een blauwdruk is voor het welbevinden van kinderen tot in 
hun volwassenheid.’

Opvoedingskramp
Hechting begint bij een goede basis tussen ouder en kind. Van der Zee: 
‘Wat we ons steeds meer realiseren is dat het welbevinden van de ouder 
voorafgaat aan positieve aandacht voor het kind. We kunnen als hulp-
verleners wel allemaal opvoedingsmethodieken aanreiken, maar het 
risico daarvan is dat de ouders juist onzeker worden en je voorbij gaat 
aan een fundamenteler probleem op hechtingsniveau.’ 

>  Van opvoeden naar ouderschap  

>  Impressie van de  workshop 
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Praten helpt
Het idee is dat door als hulpverlener het gesprek aan te gaan met ouders 
over hoe comfortabel zij zich als ouder voelen, er weer ruimte voor ver-
andering ontstaat. Het is ook nogal niet wat, dat ouderschap. Niet alleen 
een kind gaat door allerlei veranderingsfasen, ook ouders moeten in hun 
nieuwe rol groeien. Door daar meer aandacht voor te hebben, ruimte te 
geven aan emoties, bespreekbaar te maken waar ouders ook in emotionele 
zin last van hebben, kan een betere basis gelegd worden voor die zo 
belangrijke hechting.

Problemen achter zich laten
Van der Zee geeft het voorbeeld van een moeder die een problematische 
zwangerschap en vervolgens een zware bevalling heeft gehad. Het is 
geen vanzelfsprekendheid dat zodra het kind in haar armen ligt alle 
ellende vergeten is. ‘Die moeder heeft even tijd en aandacht nodig. 
Ze verdient de kans om wat geweest is achter zich te laten, om dat los 
te zien van haar kind. Als je daar als hulpverlener op een positieve 
manier aandacht aan besteedt, kan dat veel latere ellende besparen.’ 

Professionele zoektocht
Het betekent wel dat hulpverleners anders zouden moeten kijken naar 
hun werk. Het gaat niet alleen om opvoedingsvaardigheden, om de 
interactie tussen ouder en kind. Het gaat eveneens over ouderschap. 
Hoe een vader of moeder zich als ouder voelt. Volgens Van der Zee is dat 
voor hulpverleners wel even zoeken. ‘Is dit echt iets voor ons? Moeten 
wij ons meer met die ouder zelf bezighouden? En zo ja, wat betekent 
dat voor ons professionals? Hoe gaan we dat doen?’
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Angarath van der Zee: 

‘We kunnen als hulpverleners wel allerlei
opvoedingsmethodieken aanreiken, maar 
het risico daarvan is dat de ouders juist 
onzeker worden.’
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https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Screening_op_Post_Partum_Depressie__Post-Up_studie_.pdf
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Van opvoeden naar ouderschap
Ouderlijk welzijn en een goede hechting zijn essentieel voor 
de ontwikkeling van een kind. Kunnen we als professionals, met 
name in de jeugdgezondheidszorg, ouderschap meer centraal 
stellen in onze contacten met ouders? En op welke manier 
kunnen we meer aandacht hebben voor de hechting tussen 
ouder en kind en dit bespreekbaar maken?

  
Snelkookpan voor 
gemeenten

  
Kindermishandeling 
voorkomen

  
Over de Academische 
Werkplaatsen 
Transformatie Jeugd

  
Over AWJ TwenteVersterking van zorg 

aan kinderen in 
armoede

Deze vragen staan centraal in de workshop Van opvoeden naar ouder-
schap, begeleid door jeugdarts en onderzoeker Angarath van der Zee 
(GGD Twente) en pedagoog Yvonne van Heerwaarden (Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid). Bij ‘ouderschap’ valt te denken aan bij-
voorbeeld het welzijn van ouders, het vertrouwen in hun eigen 
opvoedvaardigheden en hoe zij het ouderschap beleven. 
Het merendeel van de ouders is best tevreden over hun manier van 
opvoeden, maar vinden het ouderschap wel heel zwaar. Als vaders en 
moeders zich wat meer op hun gemak voelen met dat ouderschap, 
dan komt dat het kind ten goede.

Andere benadering
Uit de reacties van de deelnemers aan de workshop valt op te maken dat 
ook zij ‘ouderschap’ een belangrijk onderwerp vinden om met ouders over 
te praten. Sterker nog, je zou er al tijdens de zwangerschap over moeten 
beginnen. Maar dat vergt van professionals wel een andere insteek. ‘We 
doen dat al best wel, alleen we vragen niet genoeg door’, valt te horen. 
‘We vragen hoe het met de ouders gaat, maar daarna stokt dat. We hebben 
een andere vraagstelling nodig om daar echt bij stil te kunnen staan.’ En het 
blijkt heel persoonlijk te zijn. Voor de één is het min of meer gesneden koek 
en de ander houdt zich meer met andere zaken bezig tijdens een consult. 

Faciliteren
Want ook dat wordt duidelijk: het komt bovenop het reguliere werk. ‘En je 
hebt maar twintig minuten. Je moet ook al die lichamelijke controles doen’. 
En er is de angst dat je niet weet wat je losmaakt. ‘Wat komt er dan op je 
af? Heb je daar tijd voor? Heb je de vaardigheden in huis?’ De workshop-
deelnemers onderkennen dat aandacht voor ouderschap een toegevoegde 
waarde heeft en preventief kan werken. Maar wil je het invoeren, dat moet 
het ook gefaciliteerd worden. Er moet ruimte zijn om te kunnen pionieren. 
En zo’n mindshift moet plaatsvinden op alle niveau’s: gemeenten, beleids-
makers en management. ‘Het werkt preventief en dient de doelen van de 
transformatie.’

Hechting
Eenzelfde reactie is te horen nadat het onderwerp ‘hechting’ ter berde 
werd gebracht. Ook daar is de zaal enthousiast over, zien deelnemers de 
meerwaarde ervan in. ‘Maar welke vragen stel je dan? Welke taal gebruik 
je? Waar moet je op letten bij het contact tussen ouder en kind?’ Vooral de 
eerste drie maanden van een baby zijn belangrijk voor een goede hechting. 
Professionals kunnen ouders helpen daar ‘de eerste draden voor te weven’. 
Maar hoe? En bovenal: hoe integreer je dat in een regulier consult. En als 
verteld wordt dat daar trainingen voor zijn, de reactie: ‘Oh, zo’n training 
zou ik graag willen!’ 
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Meer Kijken? 
Filmpje over hechting, dat in de 
workshop werd getoond
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Deelnemer workshop: 

‘Wij zijn opgeleid om ons bezig te houden met 
de gezondheid van het kind. Niet om het welzijn 
van de ouders te bespreken. Daar moeten we 
echt in investeren.’
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https://www.youtube.com/watch?v=yMT33PxjrV8 


Meer informatie over 
Van opvoeden naar 
ouderschap
Niet alleen de Academische Werkplaats Jeugd Twente houdt 
zich bezig met ‘hechting’ en de mindshift ‘van opvoeden naar 
ouderschap’. Ook binnen andere kennisinstellingen, beleids- 
en praktijkorganisaties staan deze thema’s op de agenda. 
Hier vindt u meer informatie.
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NCJ dossier ouderschap

Artikel over eerste hulp bij hechting

NCJ dossier hechting

Pleidooi voor een mindshift van 
opvoeden naar ouderschap
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Kindermishandeling 
voorkomen
Volgens de Richtlijn Kindermishandeling in de jeugdgezondheids-
zorg zouden alle professionals die vermoeden dat een bepaald 
kind slachtoffer is, een aandachtsfunctionaris kindermishandeling 
moeten raadplegen. Onderzoek van Annemieke Konijnendijk, 
promovenda aan de Universiteit Twente, laat zien dat slechts de 
helft van de professionals de aandachtsfunctionaris (bijna) altijd 
consulteert.
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De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling adviseert alle 
organisaties die met kinderen werken, of het nu in het onderwijs, 
de kinderopvang, of de zorg is, een aandachtsfunctionaris kinder-
mishandeling aan te stellen. Deze persoon is deskundig op het gebied 
van kindermishandeling en ondersteunt collega’s die kindermishande-
ling vermoeden. Daarnaast kan de aandachtsfunctionaris de meldcode 
blijvend aandacht geven in de organisatie en er zo aan bijdragen dat 
professionals vaker, sneller en beter handelen bij vermoedens van 
kindermishandeling.

Zorgvuldigheid 
Instellingen in de jeugdgezondheidszorg ( jgz) hebben inmiddels een 
aandachtsfunctionaris aangesteld. In andere sectoren is dat nog niet 
helemaal goed geregeld. Maar zelfs als er een aandachtsfunctionaris 
is, zoals in de jgz, wordt deze bij een vermoeden van kindermishande-
ling niet altijd geconsulteerd. Konijnendijk: ‘Dat is wel teleurstellend. 
Zelfs als je als professional al heel veel ervaring met dergelijke situaties 
hebt, is het goed om de aandachtsfunctionaris erbij te betrekken. Al is 
het maar om te kijken, of je alle stappen zorgvuldig doorloopt.’
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Cultuur belangrijk
Konijnendijk nuanceert haar onderzoeksresultaten wel: ‘Het kan bijvoor-
beeld zo zijn dat het vermoeden bij een andere organisatie is ontstaan en 
de jeugdarts of -verpleegkundige daarover wordt ingelicht. Dan zou die 
andere organisatie de stappen van de meldcode moeten zetten, ook al heeft 
de jgz-professional ook zorgen.’ Desondanks blijkt uit haar onderzoek dat er 
nog wel wat te verbeteren valt. De redenen om geen contact op te nemen, 
liggen volgens Konijnendijk deels aan de cultuur binnen een team of organisa-
tie. ‘Als jouw collega’s het allemaal doen, dan ben je zelf ook eerder geneigd de 
aandachtsfunctionaris te raadplegen. Of als je teamleider van je verwacht dat 
je de aandachtsfunctionaris consulteert, en je bent gevoelig voor die mening, 
dan werkt dat ook stimulerend.’ Daar liggen dus kansen voor verbetering.

Vergeten
Het gaat ook om iets simpels als ‘bekendheid met’. Weet je van het bestaan 
van de aandachtsfunctionaris en van de toegevoegde waarde daarvan, dan is 
ook dat een factor die meeweegt. ‘Niet weten van’ resulteert uiteraard in ‘geen 
contact opnemen met’. Konijnendijk noemt nog een andere voor de hand 
liggende reden voor het niet consulteren van een aandachtsfunctionaris. 
Sommige professionals vergéten domweg dat ze een aandachtsfunctionaris 
kunnen raadplegen. Maar dat hangt uiteraard ook samen met eerder genoem-
de factoren. Konijnendijk: ‘Is de cultuur in een organisatie dat je bij vermoedens
van kindermishandeling structureel de aandachtsfunctionaris consulteert, dan 
zullen mensen het ook minder snel vergeten.’ Opvallend is verder dat mensen 
die de aandachtsfunctionaris raadplegen vaak ook contact opnemen met 
Veilig Thuis en bovendien beter monitoren wat er met hun melding wordt 
gedaan. Konijnendijk kan niet zeggen of er een causaal verband is, maar er is 
wel degelijk een relatie.  

Handreiking voor gemeenten
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om de 
preventie en aanpak van kindermishandeling lokaal goed te organiseren. 
Om hen daarbij te ondersteunen is er mede op basis van de resultaten 
van het onderzoek van Konijnendijk door de AWJTwente en de Academische 
Werkplaats Kindermishandeling een handreiking voor gemeenten opgesteld 
om aandachtsfunctionarissen in het onderwijs en de kinderopvang te 
promoten en te ondersteunen.

Annemieke Konijnendijk: 

‘Als jouw collega’s het allemaal doen, dan ben je 
zelf ook eerder geneigd de aandachtsfunctionaris 
te consulteren.’
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Kindermishandeling voorkomen
Eén op de dertig kinderen is slachtoffer van kindermishandeling. 
Helaas zoeken ouders, omstanders en kinderen zelf vaak geen 
hulp waardoor er een belangrijke taak is weggelegd voor pro-
fessionals in de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld de kinder-
opvang. Als zij attent zijn en signalen adequaat oppikken kan er 
actie worden ondernomen.
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In deze workshop vertelt Annemieke Konijnendijk (Universiteit Twente) 
over haar onderzoek naar het al dan niet consulteren van aandachts-
functionarissen kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg. 
Deze functionarissen kunnen collega’s ondersteunen die een vermoeden 
van kindermishandeling hebben. Ook buiten de jeugdgezondheidzorg 
komen er meer en meer van dergelijke aandachtsfunctionarissen.

Onvoldoende in beeld
De tijdens de workshop aanwezige aandachtsfunctionaris geeft aan dat zij 
nog onvoldoende benaderd wordt: ‘Als ik denk aan die 1 op 30 kinderen, die 
heb ik niet in beeld. De zichtbaarheid neemt wel toe, maar het kan en moet 
echt beter.’ Ook uit het onderzoek van Konijnendijk blijkt dat de aandachts-
functionarissen onvoldoende worden geconsulteerd. De deelnemers van de 
workshop gaan in vier groepen uiteen om te praten over hoe de aandachts-
functionarissen zichtbaarder kunnen worden en vooral vaker geconsulteerd 
kunnen worden.

Lastig
Duidelijk wordt dat ook professionals het lastig vinden om sterke vermoe-
dens van kindermishandeling te melden. Zo vertelt een deelnemer: ‘We 
werken met veel probleemgezinnen. Door organisaties met wie we samen 
werken worden we vaak benaderd omdat zij zorgen maken over een situa-
tie. Maar zeggen ze, jullie moeten de melding doen want anders raak ik de 
band met mijn cliënt kwijt.’ Juist in dergelijke gevallen kan een aandachts-
functionaris net helpen deze stap wel te zetten. 

Twijfels
Bovendien zijn er altijd twijfels: is het echt wel kindermishandeling. Zie ik 
als professional geen spoken? Zo zegt iemand: ‘Het is niet altijd duidelijk 
wanneer je melding moet doen, is het nou wel pluis of niet? Is het echt een 
signaal?’ En ook als je het wel meldt, wat doe je dan daarna? Dat deel-
nemers deze vragen hebben is voor Konijnendijk herkenbaar. Aandachts-
functionarissen kunnen in dergelijke situaties een belangrijke steun zijn. 
Zij kunnen ook adviseren hoe je met ouders het gesprek over zo’n gevoelig 
onderwerp opent. 

Afspraken
Maar het blijft een lastig probleem dat de aandachtsfunctionarissen zo 
onbekend zijn. Protocollen en richtlijnen kunnen helpen. Of gewoon 
onderlinge afspraken op de werkvloer: heb je een vermoeden, hoe klein 
ook, consulteer dan de aandachtsfunctionaris binnen jouw instelling. 
Maar het zijn niet alleen de aandachtsfunctionarissen die onbekend zijn. 
Tijdens de workshop maken mensen kennis met anderen die best wel 
wat te bieden hebben: ‘Goh, ik zou jou kunnen bellen voor advies. Dat 
ik daar nú pas achter kom’.
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Deelnemer workshop: 

‘Investeer, ook al tijdens opleidingen, in 
hoe je als professional kindermishandeling 
bespreekbaar maakt. Die kennis heb je 
nodig om te kunnen handelen.’

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Verbetering_van_de_preventie_van_kindermishandeling.pdf
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Meer informatie over 
kindermishandeling 
voorkomen
Niet alleen de Academische Werkplaats Jeugd Twente 
houdt zich bezig met het voorkomen van kinder-
mishandeling. Ook binnen andere academische 
werkplaatsen, kennisinstellingen, beleids- en praktijk-
organisaties staat dit thema hoog op de agenda.
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Richtlijn JGZ kindermishandeling Themadossier 

Kindermishandeling NJi

Handreiking voor gemeenten 
bij het promoten en ondersteunen 
van aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling

Academische Werkplaats 
Kindermishandeling

Themapagina 
kindermishandeling ZonMw
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Snelkookpan voor 
gemeenten

Met de transformatie van de jeugdsector hebben gemeenten de 
verantwoordelijkheid gekregen voor het behalen van ambitieuze 
doelen: meer preventie en eigen kracht, participeren en ontzorgen, 
snelle zorg dichtbij huis, samenwerking rond gezinnen en minder 
regeldruk. Dat is geen eenvoudige taak. De academische werk-
plaats wil de veertien Twentse gemeenten daarbij ondersteunen.
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‘En niet alleen onze werkplaats wil dat’, zegt coördinator Marlie Cerneus. 
‘Er zijn in deze regio meerdere kennisinstituten die een bijdrage kunnen 
leveren aan de transformatie. Wat wij echter merken is dat gemeentelijke 
beleidsmakers en wethouders niet zo goed weten waarvoor ze bij welk 
kennisinstituut terechtkunnen.’ 

Bundelen van krachten
De academische werkplaats is eigenlijk al een samenwerkingsverband, 
juist ook om de toegang tot kennis voor gemeenten en praktijk-
instellingen te verbeteren. Maar er zijn nog meer organisaties werk-
zaam in de regio, die zich ook bezighouden met het ontwikkelen van 
kennis voor de jeugdsector. Cerneus: ‘Denk aan de Werkplaats Sociaal 
Domein, het Kennispunt Twente of het Expertisecentrum Jeugdzorg 
Twente. We hebben besloten gezamenlijk het gesprek met de veertien 
Twentse gemeenten aan te gaan. Kijken wat we voor ze kunnen doen, 
welke vragen ze hebben. Vervolgens kunnen wij onderling afspreken 
wie wat gaat doen en  hoe we de verschillende expertises van de 
kennisinstituten optimaal kunnen inzetten.’ 
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Marlie Cerneus: 

‘Beleidsmakers en wethouders weten 
niet zo goed waarvoor ze bij welk 
kennisinstituut terechtkunnen.’
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Onderzoeksagendaatje
‘De bedoeling is dat er een soort onderzoeksagendaatje komt voor het 
komende jaar,’ vervolgt Cerneus. ‘Een lijst met vragen van gemeenten 
waarop wij, als kennisinstituten gezamenlijk, het antwoord gaan zoeken.’ 
Tijdens de workshop Snelkookpan voor gemeenten stellen de kennis-
instellingen samen met beleidsmakers en wethouders uit de betrokken 
gemeenten die lijst samen. Op basis van haar huidige contacten met de 
gemeenten verwacht Cerneus dat er een viertal onderwerpen op tafel 
zal komen: de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in 
met name de jeugd-ggz (1), iets specifieker de samenwerking tussen 
de jeugdhulp en de praktijkondersteuners ggz bij de huisartsen (2), 
opgroeien in armoede (3) en een inclusief onderwijssysteem (4). 
Maar, benadrukt Cerneus, er is absoluut ruimte voor andere onder-
werpen. ‘Het gaat er om dat gemeenten ondersteund worden, dus 
hun vragen staan centraal.’

> Lees 
verder

Foto Hans Oostrum



Impressie workshop 
Snelkookpan voor gemeenten 
Gemeenten, professionals en vier Twentse kenniscentra 
komen in deze workshop bij elkaar om een eerste start te 
maken met een gezamenlijke regionale onderzoeksagenda. 
Het streven daarbij is om vrij snel antwoorden te vinden 
op vragen die gemeenten hebben over het realiseren van 
de transformatiedoelen.
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Deelnemers gaan met diverse thema’s aan de slag. In de eerste workshop 
staan de thema’s toegang tot de jeugdhulp en samenwerking tussen 1e en 
2e lijn centraal. In de tweede workshop (passend) onderwijs en kinderen/
gezinnen in armoede. Welke onderzoeksvragen heeft de gemeente daarbij? 
Waar loop je tegenaan? Wat zou je een leuk idee vinden? Wat zou je nog 
meer willen weten?  

Geeltjes
Geprikkeld door deze vragen schrijven de deelnemers de bekende gele 
post-it-briefjes driftig vol. Al snel zijn de flapovers volgeplakt met vragen en 
suggesties. De kunst voor de gespreksleiders is vervolgens om deze in het 
tweede gedeelte van de workshop te clusteren. Dit gebeurt in vier tafel-
gesprekken, waarbij zij ook op zoek gaan naar de vraag achter het geeltje.
 
Herkenbare vragen
Aan de tafels komen de gesprekken snel op gang. Ondanks de verschillende 
thema’s en verschillende disciplines zijn zaken steeds herkenbaar: Hoe, wat, 
waarom van signalering en de onderlinge professionele samenwerking? 
Maar ook: hoe kunnen we dit vanuit het ouder- en kindperspectief bena-
deren en hoe zit dat hier in Twente. Toch zijn er ook wel twijfels: ‘Gaan deze 
onderzoeksvragen niet alleen maar open deuren opleveren’ en: ‘Maar welk 
probleem lossen we hier eigenlijk mee op?’
 
Onderzoeksvragen
Een scala aan mogelijke onderzoeksvragen passeert de revue: Hoe hebben 
de verschillende gemeenten de toegang tot de jeugdhulp geregeld. Hoe 
verschillend is hun aanpak en waarom? Hoe kun je vanuit gemeenten 
sturen op samenwerking tussen professionals? Welke kennis van elkaar heb 
je nodig om te kunnen samenwerken als professionals? Maar ook: welke 
professionaliteit vraagt het van de professionals om te kunnen afbouwen 
en loslaten van hun geboden hulp?

Antwoorden al beschikbaar
In een sessie van een half uur worden zoveel vragen gesteld dat de vier 
kenniscentra voor jaren aan de slag kunnen. Eén van de deelnemers: 
‘Gelukkig heeft een snelkookpan een ventiel voor als de druk te hoog 
wordt.’ Maar op heel wat vragen lijken al antwoorden te geven te zijn, 
vanuit de eigen regio, maar ook op basis van onderzoek elders. De eerste 
aanzet tot een gemeenschappelijke onderzoeksagenda lijkt gemaakt. 
Een mooie start, die vraagt om een concretiseringsslag waar de kennis-
instituten samen met gemeenten aan gaan werken. Wordt vervolgd!
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Deelnemer workshop: 

‘Wanneer is armoede een probleem voor de 
ontwikkeling van een kind? Het lijkt wel 
of elke organisatie zijn eigen definitie heeft’
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Meer informatie over 
samenwerking in de regio 
Naast de Academische Werkplaats Jeugd Twente werken ook 
andere kennisinstellingen samen met de veertien Twentse 
gemeenten aan het verbeteren van zorg en welzijn in de regio. 
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In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) werken 
GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de 
veertien Twentse gemeenten samen aan betere zorg voor 
kwetsbare kinderen. 

De Academische Werkplaats 
Jeugd in Twente
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Het hoofddoel van de AWJT is een structurele samenwerking op te 
bouwen en een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk 
en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter 
bij elkaar worden gebracht. De AWJT wil kansen bieden voor het 
stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve 
interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd 
effectiever te maken. 

Kwetsbare kinderen
De werkplaats zet onderzoek in om vragen uit de gemeenten te 
beantwoorden, om vervolgens de opgedane kennis te verspreiden 
en te implementeren. Al sinds 2010 richt de academische werkplaats 
zich op kwetsbare kinderen. De partners van de academische werk-
plaats blijven de komende jaren met elkaar samenwerken, toegespitst 
op het welzijn van kinderen en gezinnen die in armoede leven. 

Wat levert het op?
Alle partijen zijn het erover eens dat de gekozen aanpak werkt. 
Gemeenten weten nu beter waar zij in moeten investeren om 
de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren. De projecten leiden 
tot bruikbare aanbevelingen, goede suggesties en meer inzicht. 
De aanpak voorkomt dat onderzoek eindigt bij een rapport dat in 
een la blijft liggen. Partijen spreken in een convenant met elkaar 
af dat de opdrachtgever ook écht iets met de uitkomsten doet. 
De werkplaats houdt ook tijdens de uitvoering van de verbete-
ringen een vinger aan de pols.

>  De Academische Werkplaats Jeugd in Twente

>  Betere zorg voor kwetsbare kinderen  

>  Onderzoeksresultaten in de praktijk inzetten 

>  Projecten van de AWJT op rij 
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–>Bekijk filmpje over AWJTwente, verster-
king van zorg voor kinderen in armoede.
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Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid Twente:

‘Professionals moeten leren en blijven leren. 
Wat werkt voor onze klanten? Hoe doe je dat? 
Daar hebben we die koppeling tussen weten-
schap en praktijk voor nodig.’

–>naar website

http://www.awjtwente.nl
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9hCbqwhX8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9hCbqwhX8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9hCbqwhX8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=10
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Samen werken aan 
betere zorg voor 
kwetsbare kinderen
De grote winst van de academische werkplaats in Twente 
is volgens coördinator Marlie Cerneus dat iedereen elkaar 
heeft leren kennen. ‘Daardoor weten we nu de weg en 
kunnen we heel snel slagen maken’.
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Voorheen was het zoeken naar de juiste instelling die professionals of 
beleidsmakers kon helpen bepaalde vragen te beantwoorden. ‘Je wist 
gewoon niet bij welke vakgroep je welke vraag kon neerleggen’, vertelt 
Cerneus. ‘De Universiteit Twente en de hogeschool Saxion stonden ver 
van ons af. Nu weten we welke vakgroep welke expertise heeft. 
We kennen de mensen en contact is zo gelegd.’

Kloof dichten
Je zou dus mogen zeggen dat de academische werkplaats precies dat-
gene heeft bereikt wat het doel was: de kloof dichten tussen wetenschap, 
onderwijs, beleid en praktijk. Cerneus: ‘Dat klopt, we zijn geen aparte 
eilandjes meer.’ Uiteindelijk wordt ook de zorg daar beter van. Cerneus 
noemt het voorbeeld van kindermishandeling. ‘We weten nu veel beter 
hoe we kunnen zorgen dat professionals in de jeugdgezondheidszorg 
beter volgens de richtlijn kindermishandeling werken. Die kennis gaan 
we toepassen in de praktijk waardoor we kinderen die mishandeld 
worden, sneller signaleren en we dus ook sneller actie kunnen onder-
nemen.’
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Kwetsbaar
Een samenwerkingsverband als een academische werkplaats klinkt vrij 
abstract, maar Cerneus maakt duidelijk dat het haar echt om de kin-
deren en de gezinnen te doen is. ‘Onze projecten gaan allemaal over 
kwetsbare kinderen. Of het nu gaat over postnatale depressies, vecht-
scheidingen of kinderen die opgroeien in armoede, het doel is altijd dat 
de zorg verbetert aan kwetsbare kinderen en de gezinnen waarin ze 
opgroeien.’ 

Academisering
Cerneus verwacht dat de samenwerking die de afgelopen jaren is op-
gebouwd, blijft bestaan. Ook als de hoofdsubsidie voor de academische 
werkplaats te zijner tijd vervalt. ‘De lijnen zijn nu veel korter geworden. 
We hebben hier bij de GGD geregeld bachelor- en masterstudenten 
over de vloer die onderzoek doen. En ook onze professionals zijn veel 
meer met onderzoek bezig. Ik weet zeker dat een aantal artsen juist 
hier bij ons heeft gesolliciteerd omdat er mogelijkheden zijn om 
onderzoek te doen. Er is een andere cultuur ontstaan en dat willen 
we zo houden.’ 

> Lees 
verder

Foto Hans Oostrum

https://www.ncj.nl/aanbod/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Screening_op_Post_Partum_Depressie__Post-Up_studie_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Begeleide_Omgangsregeling__BOR_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Begeleide_Omgangsregeling__BOR_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWJTwente_-_versterking_van_zorg_voor_kinderen_in_armoede.pdf
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Onderzoeksresultaten 
gelijk in de praktijk inzetten

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ondersteunt 
veertien gemeenten bij de zorg voor kwetsbare kinderen. 
Wethouder Johan Coes uit Hellendoorn is daar erg blij mee. 
‘Met de enorme veranderingen door de decentralisaties 
kunnen we die hulp goed gebruiken’. 
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De wethouder ziet vooral een meerwaarde in onderzoek naar wat 
wel en niet werkt. ‘De academische werkplaats helpt ons te bepalen 
wat een veelbelovende aanpak is. Juist nu is kennis belangrijk.’

Voor professionals
Een groot deel van het onderzoek van de Academische Werkplaats 
Jeugd in Twente komt het werk van de professionals direct ten 
goede. Coes: ‘Zo kunnen onze hulpverleners dankzij twee promotie-
trajecten over de signalering van kindermishandeling en postnatale 
depressie beter preventief werken.’ 

Klein en fijn
Voor de veertien gemeenten die deelnemen aan de academische 
werkplaats zijn vooral de Klein-en-Fijn-projecten belangrijk. 
De gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord 
krijgen op concrete vragen. ‘Het mooie is dat we die onderzoeks-
resultaten gelijk in de praktijk kunnen inzetten. Zo zetten we 
dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen tegenwoordig 
de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel 
eerder in.’

>  De Academische Werkplaats Jeugd in Twente

>  Betere zorg voor kwetsbare kinderen   

>  Onderzoeksresultaten in de praktijk inzetten 

>  Projecten van de AWJT op rij 

  
Versterking van zorg 
aan kinderen in 
armoede

  
Over AWJ Twente

Johan Coes: 

‘De structuur die nu staat, is echt waardevol.’
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Actieprogramma
‘Ook heeft een gemeente het initiatief genomen om een Klein-en-
Fijn-onderzoek te laten doen naar het alcohol- en drugsgebruik 
van jongeren’, vervolgt Coes. ‘Daaruit bleek dat dat in onze regio 
echt een probleem is. Verschillende gemeenten hebben daarna 
een gericht actieprogramma opgezet om daar wat aan te doen.’ 

Verwijzen
Coes wil nog graag het verwijsgedrag van huisartsen laten onder-
zoeken. ‘Een doel van de transformatie is om meer problemen in 
de eerste lijn op te vangen en minder in de tweede lijn. Ik zou wil-
len weten hoe dat beter kan.’ 

Continuering
De academische werkplaats wordt door ZonMw en de veertien 
betrokken gemeenten gefinancierd. Als de subsidie van ZonMw 
eindigt, dan wil Coes met alle gemeenten samen naar een 
oplossing zoeken. ‘De structuur die nu staat, is echt waardevol. 
Die moeten we zien te behouden en door samenwerking met 
andere kennisinstituten in de regio verder versterken.’

> Lees 
verder

Foto Hans Oostrum

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Verbetering_van_de_preventie_van_kindermishandeling.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Screening_op_Post_Partum_Depressie__Post-Up_studie_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Screening_op_Post_Partum_Depressie__Post-Up_studie_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/AWTJ_Twente_-_Begeleide_Omgangsregeling__BOR_.pdf
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Over de Academische 
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Transformatie Jeugd
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. 
Zij kunnen de zorg het dichtst bij kinderen en hun opvoeders 
organiseren, en sterker inzetten op preventie en het versterken 
van de eigen kracht en het netwerk van gezinnen. Twaalf 
academische werkplaatsen ondersteunen deze transformatie 
regionaal. 
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>  Over Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd 

>  Alle Academische Werkplaatsen Transformatie op rij   

>  Jeugd bij ZonMw  

>  Over ZonMw   

De twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden 
de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met struc-
turele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren 
zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische 
werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale 
vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugd-
sector. 

Wat levert ’t op?
De werkplaatsen leveren kennis op die gemeenten en praktijkorga-
nisaties ondersteunen bij de transformatie. Deze kennis wordt ook 
geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De nadruk ligt 
op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande 
kennis. Bij de werkplaatsen zijn ruim zestig gemeenten actief als 
partner betrokken.

ZonMw-programma
Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie 
Jeugd financiert de twaalf academische werkplaatsen en stimuleert de 
verbinding tussen de verschillende werkplaatsen. Om te zorgen dat de 
kennis die in de regio’s is opgebouwd ook elders in het land gebruikt 
wordt, is ZonMw gestart met het communicatietraject Kennis voor 
Transformatie Jeugd.

Brochure over het ZonMw-programma 
Academische Werkplaatsen 
Transformatie Jeugd

Brochure over de plannen van 
de twaalf Academische 
Werkplaatsen Transformatie 
Jeugd

Brochure over participatie
van ouders en jongeren in 
academische werkplaatsen

Bekijk het filmpje over de Academische 
Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Vicky Verschoor, programmasecretaris jeugd ZonMw: 

‘De transformatie van het jeugdstelsel is een forse 
klus voor zowel gemeenten als professionals. 
Wij willen met de academische werkplaatsen 
eraan bijdragen dat mensen uit de praktijk, het 
beleid, het onderzoek en onderwijs gaan samen-
werken. Dat alles met één einddoel: dat de 
kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, 
beter ondersteund gaan worden.’
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https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/ZonMw-programma_Academische_Werkplaatsen_Transformatie_Jeugd.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Twaalf_academische_werkplaatsen_transformatie_jeugd_-_Korte_weergave_en_contactgegevens_02.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Participatief_onderzoek_met_jongeren_-_Hoe_creeer_je_betekenisvolle_samenwerking.pdf
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bewegen’  
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Samen op School (SoS)  
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Kindermishandeling: Samen 
voor het veilig opgroeien van 
kinderen! 

Kenniswerkplaats 
Transformatie Jeugd 
Amsterdam (KeTJA)  

Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd Utrecht 

Academische Werkplaats 
Gezin aan Zet 
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Academische Werkplaats
Inside-Out, Transformatie 
en outcome: de verhalen 
achter de cijfers 

Regio: Provincie Groningen

Regio: De AWRJ werkt bovenregionaal samen 

met gemeenten waarmee vanuit de AWFZJ 

al een samenwerking bestaat (Amsterdam, 

Utrecht, Holland-Rijnland, Almere)

Regio: Flevoland en IJsselland

Regio: Zuid Kennemerland, IJmond en 

de Haarlemmermeer

Regio: Amsterdam

Regio: Utrecht Stad

Regio: Holland Rijnland en Den Haag

Regio: Stadsregio Rijnmond

Regio: Twente
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https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWJTwente_-_versterking_van_zorg_voor_kinderen_in_armoede.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWTJ_Friesland_-_in_dialoog_naar_een_sterker_opvoedklimaat__effectieve_preventie_en_doelmatige_zorg_voor_jeugd.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/Academische_Werkplaats_Transformatie_Jeugd_Utrecht.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/Academische_Werkplaats_Gezin_aan_Zet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/Verbetering_van_de_toegang_tot_de_jeugdzorg.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/AWTJ/Academische_Werkplaats_Samen_op_School__SoS_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWTJ/Academische_Werkplaats_Samen_voor_het_veilig_opgroeien_van_kinderen_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWTJ/Samen_Transformeren_-_Rotterdamse_Academische_Werkplaats__ST-RAW_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Jeugd/AWTJ/AW_Inside-Out_Transformatie_en_outcome_-_de_verhalen_achter_de_cijfers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cx0A3gdZGgY&index=13&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=3StBgFoml8k&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=4].
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9hCbqwhX8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Ky9bE2p9BDI&index=2&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=RBJfu33_XK8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6P1MJ7gmQNE&index=8&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=w7QowSdUhtU&index=5&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=EjtjPPZfw04&index=7&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=4AEennWRoWA&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=FkGzMM7Y67I&index=9&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0
https://www.youtube.com/watch?v=SSuefooPc9M&list=PL4ZUygULA-TscM-MhQ75rwDTsC0Cha8k0&index=3
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ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van 
de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. 
Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke 
onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. 
En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedrags-
problemen.
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Nieuwsbrieven Jeugd
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https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuwsbrieven/
http://publicaties.zonmw.nl/kennis-voor-gemeenten-bij-de-transformatie-jeugd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/nieuwsbrieven
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/__ZONMW_WERKTHET_WEB.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/ZonMw_Gesneden_koek_DEF_WEB_klein.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Andere_koek_definitief_low_res.pdf
http://
http://
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Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. 
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – 
om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Er zijn in de visie van ZonMw twee dingen nodig om 
de zorg en gezondheid te verbeteren: kennis en het 
daadwerkelijk gebruiken van die kennis. 
ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s 
de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek 
tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve 
interventies of verbeteringen in de structuur van de 
gezondheidszorg. 

Bekijk het filmpje 
over ZonMw
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https://www.youtube.com/user/ZonMwTV
https://www.youtube.com/user/ZonMwTV
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/

