
 
 

Transformatie in uitvoering: samen aan het werk in de Academische Werkplaats Jeugd  
 
Het eerste symposium van de werkplaats jeugd mag met recht een succes genoemd worden. Door 
middel van een panel discussie en op interactieve wijze tijdens de verschillende workshops hebben 
de deelnemers afkomstig uit de wetenschap, praktijk, beleid, onderwijs en cliëntenorganisaties 
elkaar ontmoet, samengewerkt, en kennis gedeeld.  
 
De kracht van kennis deling en ontwikkeling 
Het symposium bood een podium voor Jolanda Mathijssen (senior onderzoeker en coördinator) die 
een oproep deed om de kennis en ervaring, die iedereen bezit, te delen. Want zoals tegeltjeswijsheid 
zegt: ’Kennis is macht, maar kennis delen is kracht’. Chijs van Nieuwenhuizen (hoogleraar 
Transformeren voor de Jeugd) zoemde in op kennisontwikkeling. De komende jaren zal er onderzoek 
gedaan worden naar de effecten van de transformatie voor jeugdigen, gezinnen en hun sociale 
netwerk, voor professionals en voor de context waarbinnen de zorg geleverd wordt. ‘We need you’ 
was een oproep aan de partners om gezamenlijk nieuwe projecten te starten.  
 

   

 



 
 

 
Transformatie is nooit af 
Onder leiding van Geert Kaper (voorzitter van de werkplaats) werd een paneldiscussie gevoerd met 
vier vertegenwoordigers van de werkplaats (Patrick van Lunteren, gemeente Breda; Marjo Blom, 
GGD Brabant-Zuidoost; Tina Bakker, LOC zeggenschap in zorg, en Gerda Huijbregts, Combinatie 
Jeugdzorg). Hieruit werd onder meer geconcludeerd dat er na anderhalf jaar helaas nog geen sprake 
is van minder bureaucratie. Er is wel meer oog gekomen voor de kwaliteiten van jongeren en hun 
ouders, er wordt niet alleen meer uitgaan van beperkingen. Een ander belangrijke constatering 
betrof het continue proces van de transformatie, het zal ‘nooit klaar zijn’.  
 

 

  
 
Ontmoeten en samenwerken in interactieve workshops 
In een viertal workshops, voorbereid en georganiseerd door leden van de werkplaats, werden de 
deelnemers aan het symposium uitgenodigd om op een interactieve manier mee te denken met de 
vier onderzoeksthema’s van de werkplaats.  
 
Eigen Kracht voor cliënten en professionals is een concept dat niet voor iedereen helder is. In de 
workshop is geprobeerd is om hier meer grip op te krijgen. Vervolgens hebben de deelnemers 
gezamenlijk een variëteit aan mogelijke onderzoeksthema’s voor de toekomst geopperd.  
 



 
 

In een andere workshop stond gezamenlijke besluitvorming, en de toepassing ervan, centraal. 
Ouders kunnen heel goed kunnen aangeven wat zij nodig hebben om gezamenlijk een besluit te 
nemen over passende hulp. Voor professionals geldt dat weten dat gezamenlijk beslissen het beste 
werkt, het resultaat van hulp vergroot en weerstand bij cliënten doet afnemen één is, maar het in de 
praktijk toepassen toch wel iets heel anders is. 
 
In het restaurant ‘de jeugdige werkplaats’ werd het thema ‘weten wat werkt’ onder de loep 
genomen. Drie groepjes hebben zich gebogen over de vragen: welke kennis willen we met elkaar 
delen? hoe doen we dat? en wie moeten daarbij betrokken zijn?  
Eén van de aanbevelingen was het oprichten van een online platform voor kennisdeling voor en door 
de verschillende partners van de AW Jeugd.  
 
Tot slot werd er in de vierde workshop ervaringen opgedaan met de uitkomstdialoog. De 
transformatie vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, overheid en organisaties voor 
het creëren van een veilig en positief opvoedklimaat. Een uitkomstdialoog is een manier, om op basis 
van beschikbare informatie (dialoogkaart), gezamenlijk aangrijpingspunten voor beleid te benoemen. 
Deelnemers hebben ervaren dat écht luisteren, inleven en kijken vanuit een ander perspectief, nog 
niet zo eenvoudig is. 


