
Workshop 1: 
Implementatievraagstukken bij 
actieonderzoek

Tijdens de workshop van Gezin aan Zet ‘Implementatie-

vraagstukken bij actieonderzoek’ wordt de kennis over 

een vernieuwend project gecombineerd met geleerde 

lessen over implementatie uit de praktijk.

Lees meer over dit vernieuwende project via de

link www.curium-lumc.nl/2017/11/gezin-aan-zet/

Workshop 2: 
Implementeren kun je leren 

Hoe te komen van de analyse van 

belemmerende en bevorderende factoren 

voor implementatie naar een 

implementatieplan? We bespreken je eigen 

casus en beschrijven de invoering van de 

GIZ in Haaglanden als praktijkvoorbeeld.  

Na deze workshop ben je je ervan bewust 

dat je al veel kennis in huis hebt om 

gedegen te implementeren.

Workshop 3: Veilig opgroeien in de wijk!

In deze workshop onderzoeken de deelnemers hoe we de 

wijk veiliger kunnen maken vanuit elke organisatie 

afzonderlijk en in samenwerking met sociale partners. Na 

de workshop heeft elke deelnemer hierdoor een helder 

beeld van te kiezen oplossingen, luistert de deelnemer 

anders naar cliënten en collega’s die in de wijk wonen en 

werken. En na de workshop voelt de deelnemer zich sterker 

en competenter in het vergroten van sociale veiligheid in de 

wijk.



Workshop 4: 
Voedselzekerheid in Den Haag

Denk mee over hoe de voedselbank 

Beter kan worden geïmplementeerd! 

Uit ons onderzoek naar voedselzekerheid in Den 

Haag blijkt dat maar een klein deel van de mensen 

met een lage voedselzekerheid gebruik maakt van 

de voedselbank. Aan de hand van een casus gaan 

we het hebben over welke oplossingen 

er mogelijk zijn voor dit implementatie-

probleem, en hiervoor is uw input 

zeer welkom!

Workshop 5: 
Een integrale wijkaanpak opbouwen 
en verankeren

Steeds meer gemeenten implementeren een integrale aanpak 

om het overgewicht bij kinderen terug te dringen. Een 

belangrijke speler hierin is Jongeren Op Gezond Gewicht 

(JOGG). Maar hoe kun je hard maken dat een eventueel 

gevonden effect is toe te schrijven aan de implementatie van 

een dergelijke aanpak? Voor deze workshop is het handig als:

• Je enige kennis hebt over de opzet en inhoud van een 

integrale aanpak en/of

• Betrokken bent als professional/ onderzoeker bij de 

implementatie van een integrale aanpak.

Workshop 6: 

Samenwerking in de Jeugdzorg 

In de organisatie en uitvoering van de Jeugdzorg is een goede samenwerking tussen zorgpartners nodig –

in het bijzonder tussen huisartsen, jeugdhulp (onder andere  jeugdartsen en –verpleegkundigen, ambulante 

jeugdhulp en Jeugd- en Gezinsteams en specialistische zorg). Deze samenwerking loopt niet altijd vanzelf en 

de vraag is daarom wat hierin een rol speelt en welke strategieën er zijn om dit te versterken. 

In deze workshop gaan deelnemers aan de hand van een tweetal casussen op interactieve wijze aan de slag 

om na te denken over samenwerking en wat dit belemmert en bevordert. Aan de hand van onderzoek dat 

uitgevoerd is naar deze samenwerking krijgen zij vervolgens verder inzicht in hoe dit de in- en uitvoering van 

interventies beïnvloedt, maar ook wat er gedaan kan worden om dit te veranderen.


