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Inhoud 

• Project Gezin aan Zet 
 

• Aanpak actieonderzoek 
 

• Aan de slag met implementatievraagstukken 



Project Gezin aan Zet 

 Academische Werkplaats (AW): 
Verbinding onderwijs, praktijk, beleid en wetenschap. 

 Onderdeel van AW SAMEN.  
 

• Doel Gezin aan Zet: 
• Inzicht in werkzame en belemmerende factoren. 
• Ontwikkelen van een cyclus voor evaluatie en reflectie, 

samen met de Jeugd- (en Gezins)teams. 
 

• 6 Jeugd-(en Gezins)teams betrokken: 
• 3 Holland Rijnland: Lisse, Nieuwkoop, Leiden Noord. 
• 3 Den Haag: Escamp 1, Escamp 2, Haagse Hout. 

 



Doel van het onderzoek 

• In kaart brengen wat professionals, ouders en 
jongeren, beleidsmedewerkers en 
managers/coaches van de teams verstaan 
onder transformatiedoelen en wat nodig is om 
doelen te kunnen realiseren in praktijk.  

• Professionals uit de Jeugd- (en Gezins)teams 
ondersteunen in reflecteren en evalueren 
door middel van Gezin aan Zet cyclus.  



Transformatiedoelen? 

 



Gezin aan Zet cyclus 

Feedback 
verzamelen 

Feedback 
bespreken 

Actiepunten 
opstellen 

Actiepunten 
uitvoeren 

Actiepunten 
evalueren 



Actieonderzoek 

• Aansluiten bij de praktijk: samenwerken 

• Informatie verzamelen 
- Observaties 
- Interviews 
- Focusgroepen 
- Vragenlijsten 
- Bestaande gegevens 

• Terugkoppelen van informatie 



Hoe doen wij dit?  

• Investeren in opbouwen band met betrokkenen: 
 
- Regelmatig aanwezig zijn bij teamvergaderingen.  
- Interviews over stand van zaken en deze informatie 
terugkoppelen aan teams. 
- Inventariseren van wensen professionals en hierop 
aansluiten.  
- Interviews met ouders en jongeren, 
beleidsmedewerkers en managers/coaches.  
 

• Projectgroep 



Rapport en terugkoppeling jaar 1 

Werkzame en belemmerende 
factoren van het werken in een 
Jeugd- (en Gezins)team: Visie 
van de professional. 
(Eilander & Nooteboom, 2017).  

 



Gezin aan Zet cyclus 

Feedback 
verzamelen 

Feedback 
bespreken 

Actiepunten 
opstellen 

Actiepunten 
uitvoeren 

Actiepunten 
evalueren 



Gezin aan Zet cyclus 

• Verbinding zoeken en aansluiten bij wat al 
wordt gedaan.  

• Bewust maken van wat er al aan evaluatie en 
reflectie gebeurd in de teams.  

• Leren hoe ze op een gestructureerde manier 
feedback kunnen verzamelen en vastleggen.  

• Actief aan de slag met actiepunten, sterke 
kanten en verbeterpunten. 



Geleidelijke implementatie 

Gezamenlijk ontwikkelen cyclus: 

•  Projectgroep 

• Terugkoppeling na evaluatiemomenten. 

• Inventariseren van wensen door interviews en 
observaties. 

• Intensief samenwerken maar langzaam ook 
loslaten.  



Implementatievraagstuk 

 

Dilemma:  

 

Nu intensief bij de teams betrokken, maar hoe 
kunnen wij de opbrengsten breder 
implementeren, zonder dezelfde intensieve 
begeleiding en samenwerking?  

 

 



Opdracht 

Opdracht: 
• Verschillende groepen. 
• Verschillende vragenstukken. 

 
Opzet:  
• 20 minuten in groepje aan opdracht. 
• 20 minuten gezamenlijk delen. 
 
Opbrengst:  
• Lijst met concrete tips er ervaringen rondom 

implementatie. 
 



Opdracht 

4 perspectieven:  

Leidinggevende – Onderzoeker – 
Beleidsmedewerker – Professional 

 

Elk groepje vanuit een ander perspectief 
brainstormen over implementatiedilemma.  



Gezamenlijke inventarisatie 

• Professional 

 

• Beleidsmedewerker 

 

• Leidinggevende 

 

• Onderzoeker 

 

 



Vragen? 
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