
 

  

ZonMw heeft op 15 juli 2015 de aanvraag voor de Academische Werkplaats 

Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) gehonoreerd. De werkplaats start per 

1 december met als doel de transformatie van de jeugdzorg in Friesland tot 

een succes te maken. Clienten staan centraal en professionals, 

beleidsmakers, jeugdigen en hun gezinnen gaan met elkaar in dialoog om op 

een systematische en structurele manier van elkaar te leren.  

In het samenwerkingsverband werken jeugdigen en hun opvoeders samen 

met praktijkorganisaties, gemeenten, onderzoek- en onderwijsinstituten. 

Gezamenlijk bouwen we een regionale kennisinfrastructuur op waarin 

bestaande kennis gedeeld en verspreid wordt en nieuwe kennis ontwikkeld 

wordt. Door het delen van inzichten en samen leren, streven we de 

samenwerking tussen partners rondom en met cliënt  te verbeteren en 

zodoende bij te dragen aan betere kwaliteit van zorg in de regio.   

 

AWTJF in het kort 

Projecten 

In het eerste (langer lopende) project willen we cliënten en alle relevante 

partners bij elkaar brengen rond dialoogtafels, geïnspireerd op een 

beproefde auditmethodiek uit perinatale zorg. We zullen in verschillende 

Friese gemeenten dialoogtafels op 2 niveaus opzetten: casus-specifiek en 

casus-overstijgend. In de casus-specifieke dialoogtafels gaan ouders en 

jeugdigen samen met professionals die betrokken zijn bij hun casus het 

zorgtraject evalueren. Alle betrokkenen krijgen zo inzicht in de zorguitkomsten, 

de bepalende succesfactoren, de knelpunten in de zorg, dilemma’s, 

mogelijke oplossingen en verbeteracties. Deze inzichten worden vervolgens 

besproken in casus-overstijgende dialoogtafels. We gaan kijken wat we 

kunnen leren uit verschillende casussen. De gezamenlijke factoren die 

bijdragen aan optimale en minder optimale zorg worden in kaart gebracht. 

De partners krijgen zo inzicht in wat werkt in de Friese jeugdzorg, de casus-

overstijgende lessen en werkzame principes die hieruit getrokken kunnen 

worden.  

In kortlopende klein-maar-fijn projecten zal kleinschalig onderzoek gedaan 

worden naar regionale vraagstukken van praktijk en beleid. Gedacht kan 

worden aan vragen die deel uitmaken van een concreet proces van 

transformatie jeugd besluitvorming of –beleidsontwikkeling, zoals bijv. het 

ontwikkelen van een gezamenlijke screeningformat, een goed hanteerbaar 

gezinsplanformat, of digitale innovaties om jeugdigen en ouders meer regie 

te geven en de aansluiting tussen zorgaanbod en vraag te bevorderen.  

De gebundelde kennis uit de Academische Werkplaats projecten zal vertaald 

worden naar bruikbare kennisproducten ter ondersteuning van cliënten, 

gemeenten en praktijkorganisaties bij de transformatie naar duurzame, 

betere jeugdzorg.  
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Ter introductie van de nieuwe Friese Academische Werkplaats heeft ZonMw 

een kort filmpje gemaakt waarin we onze plannen presenteren. Het filmpje 

brengt in een paar minuten kort en krachtig in beeld waar de werkplaats voor 

staat en wat onze ambities zijn. Partners in de werkplaats kunnen het filmpje 

gebruiken als promotiemateriaal op diverse bijeenkomsten en online. Dus: 

neem snel een kijkje (https://www.youtube.com/watch?v=Ky9bE2p9BDI) en 

‘spread the word’!  

 

Filmpje over AWTJF 

Met de aanstelling van een projectleider en een onderzoeker kan de 

Academische Werkplaats daadwerkelijk beginnen.  

Alona Labun is als projectleider aangesteld binnen de Academische 

Werkplaats. Ze is in 2012 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op 

een onderzoek naar sociale netwerken in organisaties op zowel formeel als 

informeel verband. In de afgelopen 3 jaar is ze binnen Jeugdhulp Friesland 

actief als onderzoeker en heeft daardoor uitgebreide ervaring opgedaan 

met praktijkgericht onderzoek, met name op het gebied van werken met 

prestatie-indicatoren en routine outcome monitoring binnen Jeugdzorgplus. 

Landelijk neemt zij deel aan verschillende onderzoeksprojecten en was vanaf 

het begin nauw betrokken bij de uitwerking van de aanvraag voor de 

Academische Werkplaats.  

Anja Holwerda is als senior onderzoeker aangesteld binnen de Academische 

Werkplaats. Ze is in 2013 gepromoveerd aan de Universitair Medisch Centrum 

Groningen op een onderzoek naar jongeren met een beperking en 

arbeidsdeelname. In haar voorgaande onderzoeksfuncties heeft ze 

uitgebreide ervaring opgedaan met projecten waarin samenwerking met het 

werkveld altijd een belangrijke rol speelde (bijv. onderzoek op het terrein van 

effectieve hulpverlening, integrale aanpak voor multiprobleemgezinnen en 

versterking van ketenzorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen). 

De doelstellingen van de Academische Werkplaats en de beoogde 

projecten liggen haar na aan het hart: ‘Door succesfactoren en knelpunten 

te identificeren en op basis daarvan verbeteracties door te voeren in beleid 

en uitvoering, kan de Transformatie Jeugd in Friesland ook daadwerkelijk de 

eigen kracht van jeugdigen en hun ouders aanspreken en vergroten. Ik houd 

van de dynamiek die ontstaat in de interactie tussen wetenschap, praktijk en 

beleid. In dit project wordt een brug geslagen tussen de verschillende 

actoren, die werkzaam zijn in de praktijk, beleid, en wetenschap. 

Wetenschappelijke kennis krijgt betekenis in de praktijk en beleid, en de 

praktijk en beleid hebben het nodig om uitgedaagd en gescherpt te worden 

door de wetenschap’.   

Ook wordt een stuurgroep onder voorzitterschap van Jeroen van Oijen, 

bestuurder Jeugdhulp Friesland gevormd. Bij het samenstellen van de 

stuurgroep streven we naar een vertegenwoordiging vanuit praktijk, beleid, 

onderzoek, opleidingen, ouders en jongeren. 

 

De gezichten van de werkplaats 

Een bijschrift is een zin waarin een 

foto of afbeelding wordt beschreven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ky9bE2p9BDI
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Presentaties en bijeenkomsten 

In de afgelopen maanden hebben we de eerste stappen gezet om een 

breder publiek kennis te laten maken met de nieuwe Academische 

Werkplaats en onze plannen. Zo hebben we presentaties en workshops 

verzorgd tijdens de Voor de Jeugd Dag in Amsterdam, Congres Zorgbelang, 

overleg portefeuillehouders Onderwijs, Jeugd & Sport van de VFG en op een 

Kennisdag Sociaal Domein voor  ambtenaren jeugd ministeries.  

Op 24 november organiseerde ZonMw de Kick-off bijeenkomst van de 12 

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. De betrokkenen van alle 

12 werkplaatsen maakten tijdens deze bijeenkomst kennis met elkaar en 

wisselden informatie uit over inhoudelijke thema's zoals eigen kracht, 

professionaliseren van jeugdteams en participatie. Een mooi moment om 

verbindingen te leggen tussen de verschillende projecten en van elkaar te 

leren. Het was zeker een geslaagde en inspirerende dag! 

 

Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een logo en een 

website voor de Academische Werkplaats. Op de website is op korte termijn 

meer informatie te vinden over de organisatie, projecten en activiteiten van 

de werkplaats. We houden jullie op de hoogte wanneer de website live 

gaat. 

 

Logo en website 

Op donderdag 14 januari, 2016 organiseren we de regionale Kick-off 

bijeenkomst van de nieuwe Academische Werkplaats. We nodigen u van 

harte uit om deze officiële startbijeenkomst bij te wonen! De bijeenkomst 

vindt plaats in De Fabriek, James Wattstraat 4 te Leeuwarden, tussen 16:30 

en 18:30 uur.  

Tijdens de bijenkomst krijgen de deelnemende partijen de gelegenheid om 

verder kennis te maken met elkaar en met de organisatie en plannen van 

de werkplaats. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van de 

bijeenkomst. Het programma zal bestaan uit een aantal korte presentaties, 

met veel ruimte voor discussie. Daarna is er gelegenheid voor een 

inspirerende interactie en uitwisseling onder het genot van een hapje en 

een drankje. 

Uitgebreide informatie over het programma volgt medio – eind december 

2015.  

 

Friese Kick-off Academische 
Werkplaats Transformatie Jeugd 

 

Een bijschrift is een zin waarin een 

foto of afbeelding wordt beschreven. 


