
Procesevaluatie SWAG Project Samen werken aan ambulante gezinshulp 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROCESEVALUATIE SWAG PROJECT 

SAMEN WERKEN AAN AMBULANTE GEZINSHULP 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eva Onstenk & Marion van Hattum 

November 2020 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEss_5ntnhAhUEGuwKHYMDBScQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.4consult.nl/single-post/2018/01/29/Fusie-Entrea-en-Lindenhout-gerealiseerd%26psig%3DAOvVaw3-GoViR2N9Q0VQZ80WMErX%26ust%3D1555663115040158&psig=AOvVaw3-GoViR2N9Q0VQZ80WMErX&ust=1555663115040158


 

2 

 

INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding ..................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Leergemeenschappen .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Waarde van leren in communities - een conceptueel raamwerk .............................................................................. 5 

1.3 Doel en vraagstelling ................................................................................................................................................ 6 

2. Methode van onderzoek ............................................................................................................................................ 8 

2.1 Design ...................................................................................................................................................................... 8 

2.2 Onderzoekspopulatie ................................................................................................................................................ 8 

2.3 Dataverzameling....................................................................................................................................................... 8 

2.4 Logistieke planning ............................................................................................................................................... 144 

2.5 Data analyse ........................................................................................................................................................ 155 

3. Resultaten ............................................................................................................................................................. 177 

3.1 Hoe is de leergemeenschap SWAG vormgegeven? ............................................................................................ 177 

3.1.1 Organisaties en structuur leergemeenschap SWAG .................................................................................... 177 

3.1.2 Participanten aan de leergemeenshap SWAG ............................................................................................. 188 

3.1.3 Activiteiten ...................................................................................................................................................... 19 

3.1.4 Reflectie op het vormgevingsproces leergemeenschap SWAG.................................................................... 222 

3.2 Wat zijn de opbrengsten van de leergemeenschap SWAG? ................................................................................ 233 

3.2.1 Onmiddellijke waarde ................................................................................................................................... 244 

3.2.2 Potentiële waarde ......................................................................................................................................... 255 

3.2.3 Toegepaste waarde ...................................................................................................................................... 277 

3.2.4 Gerealiseerde waarde .................................................................................................................................. 311 

3.2.5 Transformatieve waarde ............................................................................................................................... 311 

3.3 Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de leergemeenschap SWAG? ........................................... 322 

3.3.1 Participatie .................................................................................................................................................... 322 

3.3.2 Waardering ................................................................................................................................................... 333 

3.3.3 Interactie ....................................................................................................................................................... 344 

3.3.4 Betrokkenheid ............................................................................................................................................... 355 

3.3.5 Vertrouwen ................................................................................................................................................... 355 

3.3.6 Verantwoordelijkheid .................................................................................................................................... 366 

3.3.7 Gezamenlijkheid ........................................................................................................................................... 377 

3.3.8 Organisatorische randvoorwaarden .............................................................................................................. 388 

4. Conclusie, discussie en aanbevelingen ................................................................................................................. 400 

4.1 Conclusie .............................................................................................................................................................. 400 

4.2 Discussie .............................................................................................................................................................. 433 

4.3 Aanbevelingen ...................................................................................................................................................... 444 

5. Literatuurlijst ................................................................................................................................................................ 477 

Bijlage 1. Verbinding theoretische concepten, indicatoren, participanten en methode van data-verzameling .................. 49 

Bijlage 2. Vragenlijst samenwerkingsactiviteiten ............................................................................................................. 566 

Bijlage 3. Observatieformat ............................................................................................................................................. 644 

Bijlage 4. Tussenevaluatie 1 ............................................................................................................................................. 69 

Bijlage 5. Voorbeeld tussenopbrengsten verzamelen SWAG voor praktijkorganisaties .................................................. 700 

Bijlage 6. Voorbeeld opdrachtenboekje voor IAG hulpverleners ..................................................................................... 755 

Bijlage 7. Topiclijst focusgroep gesprekken .................................................................................................................... 844 

Bijlage 8. Codelijst Data-analyse Opbrengsten ............................................................................................................... 866 

 



 

3 

 

1. INLEIDING 
 

In september 2018 is in het kader van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) ‘Inside Out’ 

te Nijmegen het project Samen Werken aan Ambulante Gezinshulp (SWAG) gestart. Binnen dit project is 

gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame leergemeenschap, waarin ouders en jeugdigen, 

ervaringsdeskundigen, jeugd- en gezinswerkers, docenten, studenten en onderzoekers kennis en expertise 

uitwisselen om betere samenwerking tot stand te brengen en directer van en met elkaar te leren over (het 

vormgeven van) samenwerking. De centrale doelstelling van deze leergemeenschap is het optimaliseren 

van het vermogen van (toekomstige) hulpverleners om positieve samenwerkingsrelaties te realiseren met 

jeugdigen, hun ouders, het sociale netwerk van het gezin en met collega-hulpverleners in de context van 

ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen.  

 

De opbouw en ontwikkeling van deze leergemeenschap is met een procesevaluatie gevolgd. In dit rapport 

presenteren we de bevindingen van deze procesevaluatie. Voor het verschijnsel ‘leren in netwerken’ of een 

groep mensen die samen leren, zijn uiteenlopende termen in omloop; voorbeelden van termen zijn het 

werken en leren in een leernetwerk, leergemeenschap en community of practice (Coenders, 2012). In deze 

rapportage houden wij de term leergemeenschap aan. In de inleiding beschrijven we wat we verstaan onder 

een leergemeenschap en wat werkzame elementen zijn voor de opbouw en ontwikkeling van een 

leergemeenschap. Ook beschrijven we de waarde van leren in communities. Dit resulteert in een 

vraagstelling die aan de procesevaluatie ten grondslag ligt in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt de methode 

van onderzoek toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 de resultaten beschreven worden. Tenslotte volgt in 

hoofdstuk 4 de conclusie en discussie, alsmede enkele aanbevelingen. 

 

1.1 Leergemeenschappen 

Professionele leergemeenschappen worden geacht veelbelovend te zijn om het leren, de kennisontwikkeling 

en -deling en een duurzame verbetering in de beroepspraktijk te bevorderen (Stoll, Bolam, McMahon, 

Wallace, & Thomas, 2006). Gesteld wordt dat gezien de maatschappelijke veranderingen het leren niet 

alleen meer overgelaten kan worden aan individuen. Zij zullen in ‘communities’ moeten samenwerken en 

samen moeten leren om uiteindelijk verandering teweeg te brengen.  

 

Stoll en collega’s (2006) komen op grond van een literatuurreview tot de volgende definitie van een learning 

community, oftewel een leergemeenschap (LG): ‘Een leergemeenschap bestaat uit een groep mensen die 

gezamenlijk en kritisch hun praktijk onderzoeken, op een continue, reflectieve, samenwerkende, inclusieve, 

en op leren en groei georiënteerde wijze.’ 

 

Het van en met elkaar leren in een LG is niet alleen een doel, maar vooral een middel tot praktijkverbetering 

en verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening (Baronner & Wallner, 2016). Binnen een LG is een 

reflecterende en onderzoekende houding van deelnemers van belang, waarbij gewerkt wordt met reflectieve 

dialogen, conversaties, observaties, casus besprekingen, curriculum ontwikkeling, nieuwe 

kennisontwikkeling, interactie en nieuwe ideeën rondom probleemoplossing (Stoll et al., 2006). 
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Werkzame factoren 

In meerdere domeinen is geëxperimenteerd met de opbouw van LG’s. Wat zijn nu werkzame factoren die 

eraan bijdragen om een goede LG op te bouwen en te ontwikkelen?  

 

Volgens Baronner en Wallner (2016) is een voorwaarde voor een LG dat er commitment bestaat bij het 

management van de deelnemende organisaties. Verschillende partijen moeten de handen ineen willen slaan 

om gezamenlijk te investeren in de leergemeenschap. Stoll en collega’s (2006) verwijzen in dit verband naar 

een (te ontwikkelen) gedeelde visie en gedeelde waarden van de deelnemende partijen op de centrale 

bedoeling van de leergemeenschap. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle partijen een collectieve 

verantwoordelijkheid voor de leergemeenschap nemen (zie ook Bielaczyc & Collins, 1999; Heemskerk & 

Wallner, 2018). Leergemeenschappen werken over het algemeen beter, als er sprake is van een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten, en wanneer partijen op meerdere manieren aandacht besteden aan communicatie 

over deze activiteiten en ruimte organiseren voor sociale interactie. Dit wordt bevestigd in ander onderzoek, 

waarbij geconstateerd wordt dat maximale participatie van deelnemers en openheid rondom het stellen van 

vragen bijdraagt aan een positief resultaat van de leergemeenschap (Heemskerk & Wallner, 2018; Long et 

al., 2015). Baronner en Wallner (2016) noemen enkele organisatorische randvoorwaarden hierbij, namelijk 

support en facilitering in tijd en gelegenheid, en financiële middelen om de activiteiten in de 

leergemeenschap vorm te kunnen geven (bv. ontwikkeling van producten en tools, communicatiemiddelen). 

 

Een werkzame leergemeenschap dient daarnaast te rusten op de pijler van een duurzame samenwerking 

tussen onderwijs en praktijk (Baronner & Wallner, 2016). De betrokkenheid van zowel onderwijs als 

praktijkinstellingen bevordert het oogsten van de opbrengsten, door ontwikkeling van bijvoorbeeld bruikbare 

tools en producten voor onderwijs en/of praktijk en door inbedding van kennis in handelen. 

 

Om met de beoogde doelen aan het werk te gaan en de gewenste situatie (opbrengst) te bereiken zijn 

enkele relationele aspecten binnen een leergemeenschap van groot belang. Zo worden positieve relaties en 

ervaren collegialiteit als werkzame factor vermeld, waarbij onderlinge veiligheid, vertrouwen en respect in de 

samenwerking benadrukt worden (Stoll et al., 2006). Daarnaast wordt verwacht dat de deelnemers open 

staan om van en met elkaar te leren (Baronner & Wallner, 2016; Stoll et al., 2006). Onderlinge betrokkenheid 

tussen hulpverleners, onderzoekers, docenten, studenten en het management is een stimulerende factor 

hierin (Bielaczyc & Collins, 1999). Om te komen tot een duurzame samenwerking binnen een 

leergemeenschap is ook het geven en ontvangen van feedback belangrijk, zowel onderling binnen de 

leergemeenschap als aan en van het management (Baronner & Wallner, 2016). De feedback kan op 

meerdere aspecten gegeven worden, zoals op de aanpak in de LG, de inbreng van deelnemers, op 

processen en op de resultaten of opbrengsten.  
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Boundary crossing 

In een LG participeren deelnemers vanuit verschillende praktijken en organisaties. Zij maken daarom 

allemaal deel uit van verschillende systemen (Engeström, 2001). Een systeem refereert aan personen die 

met elkaar een groep vormen of in een bepaalde praktijk werken. Bijvoorbeeld vormen docenten een groep 

in de onderwijspraktijk en hulpverleners een groep in de praktijk van de jeugdhulpverlening. Iedere groep, 

iedere praktijk, oftewel ieder systeem, kent hierbij zijn eigen cultuur, activiteiten en interacties, een eigen 

taal, en heeft wellicht ook een eigen doel voor ogen. De verschillen tussen deze systemen worden in het 

concept boundary crossing ‘grenzen’ genoemd (Akkermans & Bakker, 2011). Deze grenzen refereren naar 

sociale of culturele verschillen tussen praktijken en tussen groepen die kunnen leiden tot problemen en 

misverstanden in de interactie met andere praktijken en groepen. Wanneer deze verschillen daadwerkelijk 

leiden tot problemen wordt dit discontinuïteit genoemd.  

In een leergemeenschap vindt interactie plaats tussen verschillende deelnemers uit verschillende systemen 

als een heen en weer beweging tussen verschillende praktijken. Hoewel over grenzen heen samenwerken 

veelal als een uitdaging wordt ervaren doordat personen uit verschillende systemen elkaar moeten leren 

kennen en begrijpen en elkaars perspectieven moeten leren zien, is het juist dat het overbruggen van deze 

grenzen leidt tot groot leerpotentieel (Engeström, 2001; Wenger, 1998). Binnen de leergemeenschap wordt 

dus gesproken over het leren over grenzen heen (Wenger, 1998). Hierbij kan boundary crossing worden 

gezien als het opheffen van de discontinuïteit door het creëren van verbindingen tussen verschillende 

praktijken en organisaties en het vinden van een manier om constructief samen te werken en te 

communiceren (Akkermans & Bakker, 2012).  

 

1.2 Waarde van leren in communities - een conceptueel raamwerk 

Het inzichtelijk maken van de meerwaarde en opbrengsten van een LG is in de praktijk niet altijd 

gemakkelijk. “De interacties en activiteiten in een LG kunnen veel waarde creëren voor de deelnemers, 

zowel individueel als collectief. De vraag is echter hoe bewust zijn deelnemers van een LG zich van deze 

waarde en hoe kan deze zichtbaar worden gemaakt?” (Wallner, persoonlijke communicatie, 10 juli 2019). 

Wenger, Trayner en de Laat (2011) hebben een conceptueel raamwerk ontwikkeld om de toegevoegde 

waarde van leren in netwerken en communities te verzamelen en te waarderen. Ze onderscheiden vijf typen 

waarde van het leren die ontstaat door activiteiten in een LG. Aan de hand van deze vijf typen van waarde 

kan de opbrengst van een LG bepaald worden. We lichten ze hieronder toe.  

1. De onmiddellijke waarde; activiteiten en interacties binnen de LG kunnen op zichzelf direct van waarde 

zijn voor deelnemers. Ze kunnen leuk en inspirerend zijn, iemand kan hulp krijgen bij een actuele casus 

waarmee iemand worstelt, een goede tip die je meteen in een eerstvolgende les kunt toepassen, een 

oplossing voor een urgent probleem of een document dat je ontvangt en dat direct input geeft voor een 

klus waarmee je bezig bent. 

2. De potentiele waarde; niet alle waarde die ontstaat in een LG wordt direct gerealiseerd. Deze waarde ligt 

dus in de potentie om het later te benutten. De potentiele waarde wordt onderverdeeld in vijf soorten 

kapitaal:  

- Menselijk kapitaal: nieuwe vaardigheden en kennis, nieuw perspectief, nieuwe ideeën, 

inspiratie, (zelf)vertrouwen en status; 
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- Sociaal kapitaal: relaties en connecties, de mogelijkheid om vragen te stellen, iemands 

reputatie; 

- Tastbaar kapitaal: toegang tot informatie, documenten, tools en procedures, etc.; 

- Reputatie kapitaal: de reputatie van de community, de status van een beroep, herkenning 

van de strategische waarde van een domein; 

- Leer kapitaal: leervermogen en het zien van andere manieren om te leren. 

3. De toegepaste waarde; het gaat hierbij om het gebruiken en toepassen van de potentiele waarde in de 

praktijk. Dat betekent dat veranderingen (in handelen) in de praktijk zichtbaar zijn. Te denken valt aan 

het uitvoeren van nieuwe procedures of ideeën, een procedure anders dan voorheen uitvoeren, of een 

tip daadwerkelijk uitproberen in de praktijk.  

4. De gerealiseerde waarde; hierbij gaat het om de verbetering van prestaties en de reflectie op wat het 

effect hiervan is, oftewel de waarde die in de praktijk gerealiseerd is. De activiteiten en veranderingen 

die toegepast zijn in de praktijk leiden namelijk niet vanzelfsprekend tot het realiseren van datgene wat 

hiermee beoogd was. Het is daarom van belang om bij veranderingen van handelen of veranderingen 

van procedures in de praktijk te beoordelen welk effect dit heeft gehad, bv. in de begeleiding van 

gezinnen.   

5. De transformatieve waarde; het gaat hierbij om de meerwaarde die ontstaan is door transformatie in 

leervermogen en bijvoorbeeld het herdefiniëren van succes (Wenger-Trayner, Wenger-Trayner, 

Cameron, Eryigit-Madzwamuse, & Hart, 2017). Wanneer toegepaste activiteiten en veranderingen in de 

praktijk geleid hebben tot een positief effect en dus een gerealiseerde waarde hebben, kan dit leiden tot 

andere criteria voor succes. Doordat een effect is gerealiseerd kan men anders gaan nadenken over wat 

een gewenst resultaat eigenlijk is. Bij deze waarde kunnen personen bijvoorbeeld inzicht hebben 

gekregen in de eigen manier van werken, een andere kijk hebben gekregen op wat leren inhoudt of een 

andere kijk hebben gekregen op wat de essentie is waar het om gaat in de praktijk. 

Deze vijf typen van waarde beschouwen Wenger en collega’s (2011) niet als hiërarchisch; hoewel ze deels 

volgordelijk zijn en inhoudelijk overlappen, hoeven ze niet lineair te verlopen. Leren is immers een 

dynamisch proces wat niet volgens een vaste volgorde verloopt. Evenmin is het noodzakelijk dat alle vijf de 

typen aanwezig moeten zijn wil een LG succesvol zijn. Het raamwerk kan worden gezien als een kijkkader 

om de opbrengsten van een LG vanuit een breed perspectief en in zijn volledige rijkheid zichtbaar te kunnen 

maken. 

 

1.3 Doel en vraagstelling 

In de voorgaande paragrafen hebben we aan de hand van de literatuur een beeld geschetst over de 

betekenis van een LG en over werkzame elementen die bijdragen aan de vormgeving van een LG. Ook is 

een raamwerk gepresenteerd bestaande uit vijf typen, waarmee opbrengsten van LG’s in beeld gebracht 

kunnen worden.  

 

De AWTJ heeft sinds september 2018 gewerkt aan de vormgeving en inrichting van een LG SWAG, gericht 

op het optimaliseren van het vermogen van (toekomstige) hulpverleners om positieve samenwerkingsrelaties 

te realiseren met jeugdigen, hun ouders, het sociale netwerk van het gezin en met collega-hulpverleners in 
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de context van ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen. Met behulp van een procesevaluatie willen we 

meer zicht krijgen op de vormgeving, werkzaamheid en opbrengsten van deze LG, om vanuit meervoudig 

perspectief na te gaan in hoeverre een LG een bijdrage kan leveren aan verbetering van samenwerking in 

de hulpverlening aan gezinssystemen en in hoeverre een LG bij kan dragen aan duurzame verbetering van 

de beroepspraktijk en onderwijspraktijk.   

 

In deze procesevaluatie worden de volgende vragen beantwoord: 

1. Hoe is de LG SWAG vormgegeven? 

2. Wat zijn de opbrengsten van de LG SWAG? 

3. Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de LG SWAG?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

2. METHODE VAN ONDERZOEK 
 

2.1 Design 

Om de drie onderzoeksvragen te beantwoorden is een procesevaluatie vormgegeven. Dit is een vorm van 

mixed methods onderzoek, waarbij een invoering van een interventie of innovatie, in dit geval de LG, 

meestal in een kleinschalige context, zoveel mogelijk op de voet wordt gevolgd (Swanborn, 2007). Via 

herhaalde ondervraging (schriftelijk en mondeling) en observatie voeren we een explorerend onderzoek uit 

met een flexibel karakter waarbij we ons zo veel mogelijk laten leiden door de data en tussentijdse resultaten 

benutten bij de vervolgstappen in de verdere vormgeving van de LG.  

 

2.2 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de deelnemers aan de LG SWAG. Het betreft hier hulpverleners, 

vertegenwoordigers, docenten, bachelor studenten en onderzoekers van de volgende netwerkpartners uit de 

AWTJ: 

- Zorgbelang Inclusief 

- JongerenNetwerk 

- Gemeente Nijmegen 

- Jeugdzorginstelling entrea lindenhout 

- Jeugdzorginstelling Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie 

- Jeugdzorginstelling Pluryn 

- Radboud Universiteit 

- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 

2.3 Dataverzameling 

Voor het beantwoorden van de vragen zijn meerdere vormen van data verzameling gehanteerd. Zo is 

gebruik gemaakt van gestructureerde en semigestructureerde vragenlijsten, semigestructureerde 

observaties en focusgroepbijeenkomsten. Ook zijn door de onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens 

bijeenkomsten en gesprekken, en is een journaal bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te 

houden. 

 

Beschrijving vormgeving leergemeenschap 

Bij beantwoording van de eerste onderzoeksvraag zijn vooral de organisatiestructuur van de LG en de 

bijbehorende participanten in beeld gebracht en is gefocust op een beschrijving van de activiteiten die 

binnen de LG hebben plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande documenten, presentaties 

van bijeenkomsten, gesprekken met de projectleider en zijn aantekeningen van bijeenkomsten benut. Tot 

slot wordt op basis van de observaties, aantekeningen en gesprekken een beschouwing op het 

vormgevingsproces beschreven.   
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Opbrengst leergemeenschap 

Voor beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, wordt aangesloten bij het conceptueel raamwerk van 

Wenger en collega’s (2011), bestaande uit de vijf typen van waarde.  

 

In het voorjaar van 2020 heeft deze evaluatie plaatsgevonden onder hulpverleners en vertegenwoordigers 

van de betrokken organisaties. Voor het in beeld brengen van de opbrengst zijn open vragen geformuleerd 

en schriftelijk voorgelegd aan de betreffende deelnemers van de LG (zie bijlage 6 “Voorbeeld 

opdrachtenboekje voor IAG hulpverleners”). Daarnaast zijn de vragen voorgelegd aan de 

vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in een tweede tussentijds evaluatiemoment. Tenslotte 

zijn in juni, juli, augustus en september 2020 vier semigestructureerde focusgroepbijeenkomsten 

georganiseerd, één met de werkgroepleden, één met de projectgroepleden, één met twee hulpverleners uit 

de IAG mixgroep en één met de docenten van de HAN, om dieper in te gaan op de eerder gevonden 

opbrengsten uit de ingevulde opdrachtenboekjes, zie bijlage 7 voor de topics en vragen die centraal stonden 

tijdens deze focusgroepgesprekken.  

 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de vijf kernconcepten (Wenger et al., 2011) waarmee we de 

opbrengsten in beeld hebben gebracht:  

 

1. Onmiddellijke waarde; de mate waarin activiteiten en interacties binnen de LG direct van waarde zijn 

voor een deelnemer. Dit concept is geoperationaliseerd in twee indicatoren: ‘activiteiten’ en 

‘interacties’. Bij activiteiten gaat het om de ervaring van de belangrijkste gebeurtenissen die van 

waarde waren en wat daarin is gebeurd, de interactie gaat over de waardering van de 

bijeenkomsten en de kwaliteit van de interacties. In het opdrachtenboekje wordt aan de deelnemers 

de open vraag gesteld of zij de samenwerkingsactiviteiten belangrijk en relevant vinden en of zij 

kunnen beschrijven wat daarbij precies is gebeurd.  

 

2. Potentiele waarde; het gaat hierbij om de waarde die niet direct, maar pas later gerealiseerd kan 

woorden. Uitgegaan is van vijf indicatoren die de verschillende soorten kapitaal omvatten: ‘menselijk 

kapitaal’, ‘sociaal kapitaal’, ‘tastbaar kapitaal’, ‘reputatie kapitaal’ en ‘leer kapitaal’. In het 

opdrachtenboekje wordt gevraagd hoe het samenwerken in de leergemeenschap deelnemers heeft 

veranderd. Te denken valt aan wat de samenwerkingsactiviteiten deelnemers hebben opgebracht 

aan inzichten, kennis, vaardigheden, nieuwe sociale relaties, inspiratie en perspectief.  

 
3. Toegepaste waarde; de mate waarin volgens deelnemers aan de LG de activiteiten in de LG hebben 

bijgedragen aan ander handelen in de praktijk. Dit concept is geoperationaliseerd in drie indicatoren. 

De indicator ‘procedures, documenten en producten’ verwijst naar het inzetten van informatie en 

ervaringen in de praktijk opgedaan in de leefgemeenschap. De tweede indicator ‘nieuwe 

vaardigheden’ omvat de toepassing van nieuwe vaardigheden in de praktijk en de laatste indicator 

‘nieuwe connecties’ refereert naar het benutten van andere deelnemers uit de leergemeenschap in 

de praktijk of het doorgeven van nieuwe kennis en vaardigheden aan andere collega’s. In het 
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opdrachtenboekje wordt gevraagd of en hoe de deelnemers de potentiele waarde die ze hebben 

opgedaan in de LG hebben toegepast in de praktijk.  

 
4. Gerealiseerde waarde; het gaat hier om de mate waarin effecten van het ander handelen zichtbaar 

zijn geworden in de praktijk. De gerealiseerde waarde is geoperationaliseerd in de indicator ‘reflectie 

op effect’. Te denken valt aan of een deelnemer bijvoorbeeld nieuwe dingen heeft bereikt, 

succesvoller op het werk is geworden, tijd heeft bespaard of andere dingen heeft bereikt bij cliënten 

of collega’s. In het opdrachtenboekje wordt bevraagd welke aspecten in het werk zijn beïnvloed door 

wat is opgedaan in de leergemeenschap.  

 
5. Transformatieve waarde; de mate waarin de toegepaste activiteiten in de praktijk, en het effect 

daarvan, eraan hebben bijgedragen dat er anders over succes of het gewenst resultaat in de praktijk 

wordt gedacht. Te denken valt of deelnemers bijvoorbeeld een andere kijk hebben gekregen op 

waar het daadwerkelijk om gaat in de praktijk en of zij anders naar zichzelf zijn gaan kijken in hun rol 

of functie door deelname aan de LG. Dit concept wordt in de indicator ‘nieuwe definitie van 

begrip/belang’ geoperationaliseerd. In het opdrachtenboekje wordt dit concept gemeten door te 

vragen of deelnemers anders naar henzelf zijn gaan kijken in hun rol als professional.  

 

Werkzame factoren leergemeenschap 

Om de werkzame en belemmerende factoren van onderzoeksvraag drie in beeld te brengen, hebben we ons 

gericht op de volgende acht kernconcepten: 1) participatie, 2) waardering, 3) interactie, 4) betrokkenheid, 5) 

vertrouwen, 6) verantwoordelijkheid, 7) gezamenlijkheid, en 8) organisatorische randvoorwaarden. 

Hierna worden de concepten kort toegelicht, alsmede de wijze waarop de data verzameld is. Zie hiervoor 

eveneens tabel 1 In bijlage 1 “Verbinding theoretische concepten, indicatoren, participanten en methode van 

data-verzameling”. 

 

1. Participatie; de actieve deelname van lerenden in de LG (Heemskerk & Wallner, 2018). Enerzijds is dit 

gemeten door de ‘opkomst’ van deelnemers in beeld te brengen aan de hand van presentielijsten, 

ingevuld tijdens bijeenkomsten van de LG, waarbij nagegaan wordt wie wanneer aanwezig is en ook 

weer terugkomt naar een bijeenkomst. Anderzijds wordt de activiteit van de aanwezigen in kaart 

gebracht, waarmee bedoeld wordt de mate waarin deelnemers ervaren actief mee te doen aan de leer- 

en samenwerkingsactiviteiten. In de gestructureerde vragenlijst over de samenwerkingsactiviteiten (zie 

bijlage 2 “Vragenlijst samenwerkingsactiviteiten”). is de stelling ‘deelnemers doen actief mee aan de 

samenwerkingsactiviteiten’ voorgelegd aan de deelnemers. Dit werd gemeten op een 6-punts 

Likertschaal waarbij 1 = helemaal oneens, 2 = oneens, 3 = een beetje oneens, 4 = een beetje mee eens, 

5 = mee eens en 6 = helemaal mee eens. Naast afname van de vragenlijst wordt tijdens de 

bijeenkomsten ook semigestructureerd geobserveerd waarbij veldnotities zijn gemaakt (zie bijlage 3 

“Observatieformat”). Tot slot is dit concept in twee tussenevaluaties aan de orde gekomen met leden van 

de werkgroep en projectgroep. De eerste tussenevaluatie was semigestructureerd waarbij een lijst met 

onderwerpen is opgesteld zodat op een informele manier de verschillende topics met de leden van de 

werkgroep en projectgroep besproken konden worden (zie bijlage 4 “Tussenevaluatie 1”). Voor de 
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tweede tussenevaluatie is gebruik gemaakt van een op organisatiecontext aangepaste 

semigestructureerde vragenlijst (zie bijlage 5 “Voorbeeld tussenopbrengsten verzamelen SWAG voor 

praktijkorganisaties”). Leden van de werkgroep werden gevraagd om antwoorden op de vragen te 

verzamelen binnen de eigen organisatie bij verschillende personen die betrokken zijn bij SWAG. Tot slot 

hebben de werkgroep leden in de projectgroep de uitkomsten uit de verschillende organisaties 

gepresenteerd. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens 

bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te 

houden. 

 

2. Waardering; de mate waarin deelnemers de participatie in de bijeenkomsten waardevol en van 

betekenis vinden (Heemskerk & Wallner, 2018; Long et al., 2015). Waardering is geoperationaliseerd in 

de indicator ‘plezier’ en ‘inhoudelijke waardering’. Deze indicatoren worden gemeten aan de hand van 

de ervaring van de deelnemers die bevraagd wordt in vier items in de gestructureerde vragenlijst en 

daarnaast zijn deze indicatoren onderdeel van de topiclijst van de open observaties en tussenevaluaties. 

Plezier wordt onder andere gemeten door de stelling ‘tijdens de samenwerkingsactiviteiten wordt 

gelachen’ in de vragenlijst en de inhoudelijke waardering wordt in kaart gebracht door te meten hoe 

deelnemers zich uitspreken over de inhoudelijke waarde van de bijeenkomsten, positief of negatief. 

Hiertoe is onder andere de stelling ‘ik ervaar de activiteiten waar samenwerking plaatsvindt als positief’ 

en ‘als ik niet kan participeren in een samenwerkingsactiviteit, heb ik het gevoel dat ik echt iets mis’ 

voorgelegd, waarbij de deelnemers antwoord geven op de 6-punt Likertschaal. De vier items behorende 

bij het concept waardering zijn samengevoegd tot één schaal met een Cronbach’s alpha van .56. Dit 

betekent dat bij de interpretatie van deze schaal voorzichtig omgegaan moet worden, waarbij ook 

gekeken wordt naar de scores op item niveau. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker 

aantekeningen gemaakt tijdens bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal bijgehouden om 

inzichten en opvallendheden bij te houden. 

 

3. Interactie; kwaliteitsvolle interactie tussen deelnemers vanuit verschillende expertisegebieden, 

kennisdomeinen en subculturen is een werkzame factor voor een leergemeenschap (Stoll et al., 2006). 

Deze interactie is geoperationaliseerd in de indicatoren ‘inbreng’, ‘dialoog en discussie’, ‘vragen stellen’, 

‘feedback’, ‘reflectie’ en ‘verbindingen creëren’. Nagegaan wordt in hoeverre deelnemers praktijksituaties 

inbrengen vanuit een probleem, een vraag of een opgedane ervaring. Dialoog en discussie wordt 

gemeten door te bekijken of er dialoog plaatsvindt om te komen tot een gezamenlijke uitkomst en of er 

wordt uitgedaagd tot het uitspreken van veronderstellingen of om te horen wat de ander te zeggen heeft. 

De indicator vragen stellen gaat over of deelnemers elkaar op constructieve en effectieve wijze vragen 

stellen. De mate van feedback wordt inzichtelijk gemaakt door te meten of deelnemers elkaar op 

positieve en effectieve wijze feedback geven op bijvoorbeeld de kwaliteit van de gestelde vragen en 

daaropvolgende reacties. Reflectie wordt gemeten door te onderzoeken of deelnemers de mogelijkheid 

voelen om open met elkaar te reflecteren op de samenwerking in het licht van het beoogde resultaat. Tot 

slot wordt door de indicator verbindingen creëren gemeten of deelnemers interacteren met elkaar over 

hun doelgroep heen en of zij door deze interactie elkaars praktijken uitwisselen en verbindingen weten 
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te leggen hiertussen. Deze indicator heeft betrekking op het begrip boundary crossing, dit is de mate 

waarin deelnemers er in slagen om vanuit verschillende expertisegebieden, kennisdomeinen en 

subculturen verbindingen te creëren en samen te werken (Engeström, 2001; Wenger, 1998). 

Deze zes indicatoren worden onder andere gemeten in 9 stellingen in de gestructureerde vragenlijst 

waarbij de deelnemers antwoord geven op de 6-punt Likertschaal. Drie voorbeelden van stellingen zijn: 

‘tijdens de samenwerkingsactiviteiten vindt dialoog plaats om te komen tot een gezamenlijke uitkomst’, 

‘deelnemers stellen elkaar tijdens de samenwerking op effectieve wijze vragen’ en ‘tijdens de 

samenwerking wisselen wij elkaars praktijken uit met elkaar (bv. hulpverlening, ervaringsdeskundigheid, 

onderwijs, onderzoek)’. De negen items behorende bij het concept interactie zijn samengevoegd tot één 

schaal met een Cronbach’s alpha van .82. Naast de te meten items uit de vragenlijst, is het concept 

interactie ook onderdeel van de topiclijst van de tussenevaluaties en het semigestructureerde 

focusgroep gesprek met een afvaardiging van de professionals. Ook zijn voor dit concept door de 

onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal 

bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te houden.  

 

4. Betrokkenheid; de mate waarin deelnemers een onderlinge verbinding ervaren en zich betrokken voelen 

op elkaar en het thema van de LG (zie ook Bielaczyc & Collins, 1999; Heemskerk & Wallner, 2018). Dit 

concept is geoperationaliseerd in de indicatoren ‘gevoel van betrokkenheid’ en ‘verbinding’. Gemeten 

wordt of deelnemers aangeven zich betrokken te voelen in de bijeenkomsten en of zij de gesprekken 

tijdens de bijeenkomsten bijvoorbeeld als intens ervaren. Daarnaast wordt de verbinding onderverdeeld 

in sympathie en empathie. Gemeten wordt of de deelnemers zich met elkaar identificeren en of zij 

nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en motieven. Deze twee indicatoren worden gemeten met 

vier stellingen in de gestructureerde vragenlijst met de 6-punts Likertschaal. Voorbeelden van stellingen 

zijn: ‘bij de samenwerkingsactiviteiten voel ik mij betrokken’ en ‘deelnemers zijn tijdens de 

samenwerkingsactiviteiten nieuwsgierig naar elkaars standpunten en motieven’. De vier items 

behorende bij het concept betrokkenheid zijn samengevoegd tot één schaal met een Cronbach’s alpha 

van .70. Naast de te meten items uit de vragenlijst, is het concept betrokkenheid ook onderdeel van de 

topiclijst van de tussenevaluaties. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker aantekeningen 

gemaakt tijdens bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal bijgehouden om inzichten en 

opvallendheden bij te houden. 

 

5. Vertrouwen; de mate waarin deelnemers binnen een LG vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen 

(Stoll et al., 2006). Dit concept wordt geoperationaliseerd in de indicatoren ‘erkenning’ en ‘veiligheid’. Bij 

het meten van erkenning wordt nagegaan of deelnemers zich geaccepteerd voelen door anderen, zich 

erkend voelen wanneer zij praktijksituaties inbrengen en zij wederzijds begrip van elkaar ervaren. 

Veiligheid wordt gemeten door inzichtelijk te maken of deelnemers de bijeenkomsten ervaren als een 

plek waar je open met elkaar kunt communiceren, waar nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden en 

waar geleerd mag worden, daarnaast is het belangrijk dat deelnemers ruimte ervaren om lastige 

problemen of gemaakte fouten in te brengen. Deze indicatoren worden als topics besproken in de 

tussenevaluaties en in zeven stellingen gemeten in de gestructureerde vragenlijst met 6-punts 
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Likertschaal. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘tijdens de samenwerking wordt mijn mening 

gerespecteerd door de andere deelnemers’ en ‘ik voel mij ontspannen en comfortabel tijdens de 

samenwerkingsactiviteiten’. De zeven items behorende bij het concept betrokkenheid zijn 

samengevoegd tot één schaal met een Cronbach’s alpha van .64. Dit betekent dat bij de interpretatie 

van deze schaal voorzichtig omgegaan moet worden, waarbij ook gekeken wordt naar de scores op item 

niveau. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens bijeenkomsten en 

gesprekken en is een journaal bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te houden. 

 

6. Collectieve verantwoordelijkheid: de mate waarin deelnemers van de LG een gedeelde 

verantwoordelijkheid en een gevoel van eenheid ervaren (Stoll et al., 2006). Het concept collectieve 

verantwoordelijkheid wordt geoperationaliseerd in de indicatoren ‘verantwoordelijkheid’ en ‘eenheid’. 

Middels drie stellingen in de gestructureerde vragenlijst en als topic van de semigestructureerde 

focusgroep gesprekken wordt gemeten of deelnemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen 

tijdens de bijeenkomsten en of zij zich verbonden voelen door gemeenschappelijkheid, gemotiveerd zijn 

met elkaar samen te werken en of zij een gedeelde urgentie en onderlinge afhankelijkheid ten aanzien 

van de leergemeenschap voelen. Een voorbeeld stelling van de vragenlijst is: ‘alle deelnemers dragen 

samen de verantwoordelijkheid om de samenwerkingsactiviteit tot een succes te brengen’. Door de lage 

Cronbach’s alpha (α = .39) zijn de drie items niet samengevoegd tot één schaal. Eind juni 2020 vindt er 

een semigestructureerd focusgroep gesprek plaats met leden van de werkgroep en in augustus 2020 is 

er een semigestructureerd focusgroep gesprek met enkele IAG hulpverleners en een met de betrokken 

docenten van de HAN. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens 

bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te 

houden. 

 

7. Gezamenlijkheid; met het concept gezamenlijkheid wordt verwezen naar een gedeelde visie, gedeelde 

waarden, een gezamenlijk doel en werkwijze (Stoll et al, 2006). De indicatoren ‘visie’, ‘doel’ en 

‘werkwijze’ worden gemeten in vijf stellingen van de gestructureerde vragenlijst en worden als topic 

besproken in de semigestructureerde focusgroep gesprekken. Gemeten wordt of deelnemers een 

gedeelde visie hebben over wat zij willen bereiken in de bijeenkomsten en met de leergemeenschap, of 

zij hetzelfde doel voor ogen hebben en of zij de werkwijze belangrijk vinden in het licht van het beoogde 

resultaat en zich verantwoordelijk voelen voor het uitdragen van deze werkwijze. Een voorbeeld stelling 

van de vragenlijst is: ‘wij hebben een eenduidig beeld met elkaar over wat wij willen bereiken in de 

activiteiten waar samenwerking plaatsvindt’. De vijf items behorende bij het concept gezamenlijkheid zijn 

samengevoegd tot één schaal met een Cronbach’s alpha van .85. Ook zijn voor dit concept door de 

onderzoeker aantekeningen gemaakt tijdens bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal 

bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij te houden. 

 

8. Organisatorische randvoorwaarden; de mate waarin deelnemers in de LG support en facilitering in tijd, 

gelegenheid en financiële middelen hebben en ervaren (Baronner en Wallner, 2016). Deze twee 

indicatoren worden gemeten in twee stellingen van de gestructureerde vragenlijst en worden als topic 
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besproken in de semigestructureerde focusgroep gesprekken. De indicator ‘support’ gaat over of 

deelnemers support voelen van het (hoger) management om deel te nemen aan de leergemeenschap 

en of zij het gevoel hebben dat zij hierin actief gestimuleerd worden. De indicator ‘gelegenheid’ refereert 

naar of de deelnemers gefaciliteerd worden in tijd om deel te nemen aan de leergemeenschap en of zij 

ondersteund worden in (financiële) middelen. Een voorbeeld stelling is: ‘ik krijg tijd van de organisatie om 

deel te nemen aan de bijeenkomsten’. Door de lage Cronbach’s alpha (α = .36) zijn de twee items niet 

samengevoegd tot één schaal. Ook zijn voor dit concept door de onderzoeker aantekeningen gemaakt 

tijdens bijeenkomsten en gesprekken en is een journaal bijgehouden om inzichten en opvallendheden bij 

te houden. 

 

2.4 Logistieke planning 

De looptijd van het SWAG project is van september 2018 tot november 2020. Voor de tijdsplanning van de 

verschillende onderzoeksactiviteiten wordt verwezen naar tabel 2.  

 

Tabel 2 

Tijdsplanning van de onderzoeksactiviteiten 

Onderzoeksactiviteit Participanten Wanneer 

Observaties, aantekeningen en 

gesprekken 

 

- Hulpverleners  

- Bachelor studenten 

- Cliënt(vertegenwoordigers) 

- Vertegenwoordigers vanuit 

Zorgbelang Inclusief, 

Jongerennetwerk, Karakter, entrea 

lindenhout, Pluryn, Gemeente 

Nijmegen en de HAN die deelnemen 

aan de werkgroep en de 

projectgroep 

 

Tijdens 3 IAG bijeenkomsten van 

mix groep 1 in de periode van mei 2019 

tot maart 2020. 

 

Tijdens 2 IAG bijeenkomsten van mix 

groep 2 in de periode van oktober 2019 

tot maart 2020. 

 

Tijdens de 8 werkgroep bijeenkomsten in 

de periode van februari 2019 tot oktober 

2020. 

 

Tijdens de 5 projectgroep bijeenkomsten 

in de periode van oktober 2018 tot juni 

2020.  

 

Tussenevaluatie 1 - Vertegenwoordigers vanuit 

Zorgbelang Inclusief, 

Jongerennetwerk, Karakter, entrea 

lindenhout, Pluryn, Gemeente 

Nijmegen en de HAN die deelnemen 

aan de werkgroep en de 

projectgroep 

  

Juni 2019 

Juli 2019 

 

Tussenevaluatie 2    - Vertegenwoordigers vanuit 

Zorgbelang Inclusief, 

Jongerennetwerk, Karakter, entrea 

lindenhout, Pluryn, Gemeente 

Nijmegen en de HAN die deelnemen 

November 2019 - Januari 2020 

 

 



 

15 

 

aan de werkgroep en de 

projectgroep 

 

Vragenlijst samenwerkingsactiviteiten  - Hulpverleners 

- Cliënt(vertegenwoordigers) 

- Bachelor studenten 

 

November 2019  

  

Opdrachtenboekje - Hulpverleners eerste mix groep  

- Bachelor studenten gekoppeld aan 

tweede mix groep 

- Vertegenwoordigers vanuit 

Zorgbelang Inclusief, 

Jongerennetwerk, Karakter, entrea 

lindenhout, Pluryn, Gemeente 

Nijmegen en de HAN die deelnemen 

aan de werkgroep 

- Hulpverleners tweede mix groep 

- Bachelor studenten gekoppeld aan 

tweede mix groep 

 

Februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

 

Focusgroep gesprek (FG) - FG1: Leden van de werkgroep  

- FG2 :Leden van de projectgroep 

- FG3: Hulpverleners eerste mix groep 

- FG4: Docenten van de HAN 

Juni 2020 

Juli 2020 

Augustus 2020 

September 2020 

 

2.5 Data analyse 

Kwantitatieve analyses 

De data uit de gestructureerde vragenlijst over de samenwerkingsactiviteiten zijn kwantitatief geanalyseerd 

in SPSS Statistics. Wanneer de Cronbach’s Alpha’s het toelieten zijn voor de acht kernconcepten de 

afzonderlijke items samengevoegd tot een schaal (zie paragraaf 2.3 Dataverzameling). Zowel voor de 

afzonderlijke items als de schalen zijn vervolgens beschrijvende statistieken berekend, gemiddelden en 

standaard deviaties, om de kernconcepten te beschrijven. 

 

Kwalitatieve analyses 

De analyse van de ingevulde opdrachtenboekjes is gebeurd in Excel. Hierbij zijn de antwoorden van de 

respondenten eerst geanonimiseerd en vervolgens in het codeerschema onderverdeeld in de vijf typen van 

waardecreatie van Wenger en collega’s (2011) waarna middels fragmenteren en open coderen codes 

toegekend zijn aan de antwoorden per waardecreatie type, zie bijlage 8 voor de codelijst.   

De data uit de observaties zijn thematisch geordend voor de kernconcepten participatie, waardering en 

interactie en onderverdeeld onder de verschillende indicatoren die als illustratie is gebruikt bij beschrijving 

van de resultaten (zie bijlage 3 voor de topiclijst met indicatoren van de observaties).  

Voor de twee tussenevaluaties zijn positieve en belemmerende factoren geordend op thema, aansluitend bij 

de acht kernconcepten en de vijf typen waardecreatie, waarbij quotes zijn toegevoegd die de bevinding meer 

kracht bij zetten. 
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De aantekeningen die zijn gemaakt tijdens de focusgroep gesprekken zijn als basis genomen voor een 

gespreksverslag. Ter aanvulling en controle is de opname van de focusgroep beluisterd en is het verslag 

vervolgens aangevuld. Niet essentiële informatie is hierbij niet uitgeschreven. Vervolgens zijn aan de 

beschreven informatie uit het gespreksverslag thema’s gekoppeld waarbij aandacht is besteed aan 

tegenstellingen tussen de focusgroepleden of dat er sprake is van consensus. Hierna is voor elk thema een 

korte paragraaf beschreven die samenvat wat vervat zat in de antwoorden van de respondenten, waarbij 

quotes zijn toegevoegd die de bevinding meer kracht bij zetten.  
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IAG opleiding 

3. RESULTATEN 
De resultaten van de procesevaluatie worden beschreven aan de hand van de drie onderzoeksvragen die 

centraal staan in de evaluatie. 

 

3.1 Hoe is de leergemeenschap SWAG vormgegeven?  

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de structuur en organisatie van de LG SWAG haar vorm heeft 

gekregen, wie er aan heeft deelgenomen, en welke activiteiten binnen de LG hebben plaatsgevonden. We 

sluiten de paragraaf af met een beschouwing op het vormgevingsproces. 

 

3.1.1 Organisaties en structuur leergemeenschap SWAG 

Begonnen is de LG SWAG door aansluiting te zoeken bij een bestaande leerinfrastructuur in de regio, 

waarin hulpverleners en docenten elkaar reeds ontmoetten. Dat is de opleiding Intensieve Ambulante 

Gezinsbehandeling (IAG) van de HAN, een post initiële opleiding, gericht op ambulant hulpverleners die 

(gaan) werken met gezinnen waar meervoudige en complexe problemen spelen. Kernthema’s van deze 

opleiding is het werken met de methodiek van IAG, gekoppeld aan systemisch interveniëren en 

interprofessioneel werken. De reden om bij deze opleiding aan te sluiten was dat uitvoerend hulpverleners 

over het algemeen moeizaam tijd vrij kunnen maken voor andere activiteiten zoals een LG en dat de 

betreffende organisaties deze training van belang vinden voor professionalisering van de hulpverleners. 

Door de LG om deze opleiding op te bouwen waren we verzekerd van de deelname van hulpverleners en 

docenten en van een commitment van het management van verschillende organisaties in het werkveld en 

van het onderwijs. 

De overkoepelende bedoeling van de LG is dat het aantal jeugdigen in de ambulante hulpverlening dat 

tussen het wal en schip valt afneemt en dat jeugdigen en gezinnen zich beter behandeld voelen, dat het 

normaler wordt passende hulp sneller te ontvangen en dat zodoende verergering van de problematiek 

voorkomen wordt (zie figuur 1).   

 

 

 

Figuur 1. Schematische weergave bedoeling SWAG leergemeenschap. 

 

Vanuit de IAG opleiding is een LG opgebouwd door in de training deelnemende hulpverleners een 

onderwijsopdracht te laten uitvoeren met jongeren en gezinnen, waarvan een video-opname werd gemaakt, 

die vervolgens door bachelor studenten van de afdeling pedagogie van de HAN, in het kader van hun 

Bewustwording 

Continue kennisdeling

Kennisontwikkeling

Vertaling naar handelen in 
de praktijk, het onderwijs 

en onderzoek

Betere samenwerking 
tussen professionals, 
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docenten en studenten 
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opleiding en onder leiding van onderzoekers van het lectoraat, werden geanalyseerd. Zodoende ontstonden 

twee groepen van hulpverleners, jongeren met ervaringskennis, docenten, studenten, vertegenwoordigers 

van praktijkinstellingen en onderzoekers, die elkaar in meerdere activiteiten ontmoetten, waarin kennisdeling 

en -ontwikkeling over samenwerkingsrelaties met jeugdigen en gezinnen, en over samenwerking tussen 

hulpverleners onderling plaatsvond. Zo werden de deelnemers uitgedaagd om wetenschappelijke kennis, 

praktijkkennis en ervaringskennis over samenwerkingskwesties met elkaar te delen en om te zetten in het 

handelen in de praktijk. 

 

3.1.2 Participanten aan de leergemeenschap SWAG 

De participanten aan de LG SWAG zijn te verdelen in drie groepen: deelnemers, leden van de werkgroep en 

leden die zitting hebben in de projectgroep. Hieronder worden de drie groepen toegelicht.  

 

Deelnemers 

Zoals gesteld is voor de LG SWAG de IAG opleiding als basis genomen. Concreet betekent dit dat rondom 

twee groepen hulpverleners (n = 33) de LG is opgebouwd en meerdere activiteiten zijn ondernomen. Van 

deze 33 hulpverleners waren 16 afkomstig uit de jeugd- en opvoedhulp en 17 afkomstig uit kinder- en 

jeugdpsychiatrie. Daarnaast hebben drie jongeren, die in het verleden ervaring hebben opgedaan met 

jeugdzorg, in de rol van cliënt(vertegenwoordigers) geparticipeerd in de LG. Ook hebben in totaal 24 

vierdejaars bachelor studenten geparticipeerd in de LG (11 SPH, 12 pedagogiek, 1 MWD). In totaal hebben 

twaalf docenten en vier onderzoekers vanuit de HAN deelgenomen aan één of meer activiteiten van de LG. 

 

Werkgroep 

Leden van de werkgroep dragen met elkaar zorg voor de concrete voorbereiding en uitwerking, voortgang 

en uitvoering van de activiteiten die in de SWAG LG ondernomen worden. De werkgroep bestaat uit een 

beleidsadviseur opleidingen van entrea lindenhout, een adviseur leren en ontwikkelen van de Karakter 

Academie, een vertegenwoordiger van het Jongerennetwerk, een vertegenwoordiger van Zorgbelang 

Inclusief, coördinatoren en docenten van de IAG opleiding van HAN VDO (4), docenten van de bachelor 

opleidingen Pedagogiek (2), één docent van de bachelor social work jeugd van de HAN, en een docent uit 

de master Social Work van de HAN, de projectleider van SWAG, één onderzoeker en de lector van het 

lectoraat WFJO.  

 

Projectgroep 

De projectgroep bewaakt de koers van het traject op grote lijnen en draagt zorg voor de randvoorwaarden 

voor een optimale uitvoering van het traject en de implementatie en verspreiding van projectresultaten bij de 

partners in de AWTJ. Daarnaast draagt de projectgroep zorg voor een strategie met betrekking tot duurzame 

inbedding van de regionale LG na afloop van de subsidie. Leden van de projectgroep zijn de voorzitter van 

de AWTJ, een senior beleidsadviseurs bij de Gemeente Nijmegen, een adviseur Raad van Bestuur bij entrea 

lindenhout, hoofd opleider bij Karakter, hoofd van afdeling Innovatie bij de Karakter Academie, hoofd van 

Research & Development bij Pluryn, een senior adviseur bij Zorgbelang Inclusief, een afgevaardigde van het 
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JongerenNetwerk, de projectleider van de LG SWAG, de penvoerder van SWAG en een onderzoeker van 

het lectoraat WFJO.  

 

3.1.3 Activiteiten  

Gedurende de looptijd van het SWAG project zijn meerdere activiteiten uitgevoerd om enerzijds de 

samenwerking tussen hulpverleners, jongeren met ervaringskennis, onderzoekers, docenten en studenten te 

verbeteren en anderzijds het op samenwerking gerichte handelen van (toekomstig) hulpverleners te 

bevorderen. Hieronder volgt een beschrijving van deze activiteiten. We onderscheiden deze activiteiten in 

vier onderdelen: 1) herziening IAG opleiding, 2) professionaliseringsactiviteiten en onderwijsproducten, 3) 

onderzoeksactiviteiten en -producten en 4) communicatie activiteiten. 

 

Herziening IAG opleiding 

1. Samenstelling gemixte groepen; waar voorheen de IAG opleiding per organisatie werd aangeboden, 

is in het kader van verbetering van onderlinge samenwerking en uitwisseling van expertise in de LG 

besloten om hulpverleners in gemixte groepen samen te brengen. Zo is in mei 2019 een eerste 

combinatiegroep van start gegaan, gevolgd door een tweede gemixte groep in oktober 2019 van de 

betreffende organisaties. De intentie voor het starten van een derde gemixte groep in september 

2020 is uitgesproken door de IAG coördinatie, entrea lindenhout en Karakter, de opleiding zal 

starten met 16 hulpverleners, waren 8 afkomstig van entrea lindenhout en 8 afkomstig van Karakter.  

 

2. Inzet ervaringsdeskundigheid in lessen; de laatste tien jaar heeft ervaringsdeskundigheid zich 

ontwikkeld tot een complementaire deskundigheid; het gaat om persoonlijke ervaringen, die 

professioneel gebruikt kunnen worden (bv. Weerman, 2016). Ook in de LG is vorm gegeven aan de 

inzet van deze kennis. Hiertoe zijn vertegenwoordigers van Zorgbelang Inclusief en het 

JongerenNetwerk gevraagd mee na te denken over de wijze waarop in de IAG opleiding het 

perspectief van jongeren en/of hun ouders op samenwerking meer in de lessen aan de orde gesteld 

kan worden. Dit heeft er toe geleid dat drie jongeren met ervaringskennis in de rol van 

ervaringsdeskundigen hebben deelgenomen aan de IAG bijeenkomsten.  

 

3. Nieuwe vormgeving Praktijkopdracht ‘Samenwerken met gezin en netwerk’; gezien de toenemende 

evidence over de kracht van de samenwerkingsrelatie, ook in de samenwerking met gezinnen met 

meervoudige en complexe problemen (o.a. Friedlander, Escudero, & Heatherington, 2011; Welmers 

– v.d. Poll, e.a., 2017) is de kennis over samenwerken met meerdere gezinsleden, hun netwerk en 

met meerdere betrokken hulpverleners vertaald naar een nieuwe opdracht. Het doel van deze 

opdracht is om tot bewustwording te komen van de wijze waarop hulpverleners rondom een casus 

met elkaar samenwerken. De hulpverleners maken als opdracht voor hun portfolio een 

beeldopname van een gesprek met een gezin (en het netwerk) waarbij complexe problematiek 

speelt. Deze beeldopnames worden enerzijds door de hulpverleners zelf globaal beoordeeld met 

betrekking tot de wijze waarop zij de samenwerking met de gezinsleden vormgeven en besproken in 

de intervisiebijeenkomsten. Anderzijds analyseren bachelor studenten van de HAN in het kader van 
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hun afstudeeronderzoek, de beeldopnames op gedragsniveau van een individuele hulpverlener en 

geven zij de hulpverlener feedback in een feedbackgesprek en in de vorm van een op maat 

geschreven adviesrapportage. De analyse van de bevindingen op groepsniveau worden 

teruggekoppeld aan de hulpverleners tijdens een leerbijeenkomst. 

 

4. Vernieuwde intervisiebijeenkomsten; in de intervisiebijeenkomsten bekijken de IAG hulpverleners 

samen met de intervisor fragmenten van de beeldopnames om met elkaar te reflecteren op de 

kracht van hun samenwerkingsrelaties. 

 

5. Herziening inhoud IAG lesdag; het thema ‘samenwerken’ staat centraal in lesdag 12 van de IAG 

opleiding. De inhoud van deze lesdag is aan de hand van bestaande kennis over het aangaan van 

meervoudige allianties aangepast. Zo hebben docenten de nieuwste literatuur ter voorbereiding van 

deze lesdag, wordt de les meer vormgegeven aan de hand van beschikbare observatie- en 

reflectiekaders over meervoudig alliëren, en is de les met deze inhoud aangepast. In verband met 

de Corona perikelen zijn bovendien een tweetal kennisclips ontwikkeld over het belang van alliantie, 

het alliëren met meerdere gezinsleden en met meerdere hulpverleners. Deze kennisclips kunnen 

hulpverleners ter voorbereiding bekijken en gebruiken bij het ontwikkelen van hun portfolio. 

 

Professionaliseringsactiviteiten en onderwijsproducten  

1. Video materiaal geschikt voor onderwijs; op basis van de hierboven genoemde herziening van de 

praktijkopdracht (3) en de vernieuwde intervisie aan de hand van beeldmateriaal (4) is zichtbaar en 

bespreekbaar geworden waar hulpverleners mee worstelen en welke dilemma’s zij ervaren met 

betrekking tot meervoudig alliëren en/of interprofessioneel samenwerken. Om toekomstig 

hulpverleners in het bachelor en master onderwijs beter toe te rusten op dilemma’s uit de praktijk, 

worden exemplarische fragmenten in scripts uitgewerkt en met acteurs nagespeeld, zodat dit 

materiaal gebruikt kan worden in de lessen. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden in samenwerking 

met Zorgbelang Inclusief. 

 

2. ‘Levende Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking’; voor opleidingen in het hoger onderwijs is het 

ontwerpen en bijhouden van een samenhangend curriculum met een logische opbouw van kennis 

en vaardigheden van groot belang. Dit krijgt veelal vorm in een zogenaamde leerlijn, waarin 

beschikbare kennis en tools geordend naar opleidingsniveau, maar in samenhang, uitgewerkt wordt 

en bijdraagt aan een cumulatieve opbouw van kennis en vaardigheden bij studenten.  

Binnen alle sociale opleidingsprogramma’s is het realiseren van krachtige samenwerkingsrelatie een 

kernelement of kerncompetentie. In veel opleidingsprogramma’s staat inmiddels beschreven dat 

aankomende professionals competenties ontwikkelen om goed te kunnen samenwerken, werkrelatie 

op te bouwen etc. Hoe deze vorm te geven en uit te bouwen in complexiteit, en hoe daarbij 

beschikbare kennis en tools te benutten, is een vraag van docenten en onderwijsontwikkelaars.  

In het project SWAG is daarom een eerste prototype van een leerlijn samenwerking vormgegeven. 

Opleidingen gebruiken deze leerlijn bij het vormgeven van het curriculum. Deze leerlijn wordt levend 
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gehouden, door een jaarlijkse actualisering. Ambassadeurs zijn de docenten die bij de LG SWAG 

zijn aangesloten. Op deze wijze dragen we bij aan duurzame kenniscirculatie rondom het thema 

samenwerking.  

 

Onderzoeksactiviteiten en -producten 

1. Training met bijbehorende trainingshandleidingen; bachelor studenten van de HAN analyseren op 

gedragsniveau in het kader van hun afstuderen de beeldopnames van de IAG hulpverleners met 

behulp van een speciaal ontwikkeld meetinstrument: de SOFTA (System for Observing Family 

Therapy Alliances) (Friedlander, Escudero, & Heatherington, 2006). Met dit systeem geeft de 

student een beoordeling van de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener en/of de 

bijdrage van de hulpverlener aan de totstandkoming van deze relatie vanuit concrete gedragingen 

van zowel de hulpverlener als de cliënt. Om de bachelor studenten te leren werken met de SOFTA 

is vanuit het lectoraat WFJO een training ontwikkeld voor deze studenten met een bijbehorende 

trainingshandleiding voor de trainers. De studenten worden getraind in het gebruik van de SOFTA bij 

het coderen van het beeldmateriaal en getraind in het geven van constructieve feedback. Tot slot 

ontvangt namelijk iedere IAG hulpverlener de resultaten van de analyse van hun beeldmateriaal in 

een persoonlijk gesprek en in een op maat aangeleverde rapportage, die zij vervolgens kunnen 

gebruiken bij het leertraject van hun IAG opleiding. 

 

2. Factsheet over handelingsvragen en leerdoelen van hulpverleners; de ingevulde 

competentieprofielen van de hulpverleners uit de LG zijn door onderzoekers van het lectoraat WFJO 

geanalyseerd. Concrete competenties en handelingsvragen met betrekking tot samenwerken met 

gezinssystemen en tussen hulpverleners onderling zijn hierbij, voor hulpverleners van de eerste mix 

groep, in kaart gebracht in de vorm van een factsheet. Inzichtelijk is geworden wat de IAG 

hulpverleners op het gebied van samenwerken met gezinssystemen goed vinden gaan en waar zij 

nog uitdagingen zien. Voorbeelden van wat volgens de hulpverleners goed gaat is het betrekken van 

het netwerk van de cliënt bij ambulante gezinsbehandeling, het positief en respectvol benaderen van 

de cliënt en gezin, en in samenwerking met andere hulpverleners bijdragen aan besluitvorming 

rondom de behandeling van een gezin. Uitdagingen die naar voren zijn gekomen naar aanleiding 

van de analyse van de competentieprofielen zijn bijvoorbeeld het herkennen van relatietypes in de 

praktijk, ‘engageren’ met het gezin en met het gezin samen zoeken naar maatschappelijke 

voorzieningen die aansluiten bij hun wensen.  

 

3. Clientperspectief op samenwerking in kaart; werkzame en belemmerende factoren met betrekking 

tot samenwerking vanuit cliëntperspectief zijn in kaart gebracht als het gaat om de samenwerking in 

de ambulante hulp volgens jongeren met ervaringskennis die hebben deelgenomen aan de LG 

SWAG. Voorbeelden wat de jongeren vanuit hun ervaring belangrijk vinden in de samenwerking met 

de hulpverlener, is bijvoorbeeld het voelen van een ‘klik’ met de hulpverlener. Daarnaast benoemen 

zij dat de mate van de motivatie van de cliënt om te willen veranderen van grote invloed is op het 

realiseren van een positieve alliantie met de hulpverlener. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de 
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hulpverlener op de hoogte is van wat (psychiatrische) problemen voor een cliënt betekent en vinden 

zij het belangrijk dat de hulpverlener ‘een menselijke kant’ laat zien gedurende het 

hulpverleningsproces.  

 

Communicatie activiteiten 

Buiten de LG SWAG zijn betrokkenen actief bezig geweest met het uitdragen van de opgedane kennis over 

samenwerken, maar ook over het ontwikkelen van een LG. Op deze manier is getracht kennis over te 

dragen aan externen met als doel het project meer zichtbaar te maken. Dit is gedaan door verschillende 

activiteiten:  

1. Gastcolleges; binnen de HAN zijn gastcolleges verzorgd over het thema meervoudig alliëren en 

interprofessioneel samenwerken bij de bachelor opleidingen pedagogiek en Social Work Jeugd en 

de master opleiding Social Work.  

2. Lezingen; bij door ZonMw georganiseerde uitwisselingsbijeenkomsten met de vier landelijke 

regionale leernetwerken zijn lezingen verzorgd over de ontwikkeling van de LG SWAG. Daarnaast 

zijn ook binnen de HAN lezingen verzorgd over de ontwikkeling van de LG SWAG; binnen 

kenniskringbijeenkomsten van het lectoraat WFJO, tijdens lunchbijeenkomsten van het 

kenniscentrum HAN SOCIAAL en tijdens bijeenkomsten met docenten van de bachelor opleidingen 

pedagogiek en Social Work Jeugd; 

3. Workshop; op het jaarcongres van de Stichting Innovatie Alliantie in 2019 is door de LG SWAG in 

samenwerking met onderzoekers van de Regionale leernetwerken Transformatie Jeugd een 

workshop verzorgd, daarnaast is tijdens Voor de Jeugd Dag in 2020 ook een korte digitale workshop 

verzorgd; 

4. Intervisiebijeenkomsten; de LG SWAG heeft twee keer een intervisiebijeenkomst gehad met het 

leernetwerk van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is vanuit de LG SWAG deelgenomen aan zes 

intervisie- en uitwisselingsbijeenkomsten voor alle landelijke regionale leernetwerken, georganiseerd 

vanuit ZonMw. 

5. Nieuwsberichten; informatie over de LG SWAG is verspreid via verschillende nieuwsbrieven: in 

interne en externe nieuwsbrieven van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Inside 

Out’, kenniscentrum HAN SOCIAAL en de opleiding Pedagogiek; 

6. Netwerk HAN Intern; gedurende het gehele traject zijn één keer in de twee à drie maanden 

betrokken docenten en onderzoekers van de LG SWAG bij elkaar gekomen. Tijdens deze HAN 

Intern bijeenkomsten stond de samenwerking, verbinding en inbedding van kennis opgedaan in de 

LG SWG in het bachelor en master onderwijs van de HAN centraal. Besproken werd hoe de 

betrokkenheid van het onderwijs kan bijdragen aan het oogsten van de opbrengsten uit de LG, door 

ontwikkeling van bijvoorbeeld bruikbare tools en producten voor onderwijs. 

 

3.1.4 Reflectie op het vormgevingsproces leergemeenschap SWAG 

Terugkijkend op het proces waarin de LG zich heeft ontwikkeld, valt vanuit de observaties een interessant 

punt op. Aanvankelijk is binnen de werkgroep en binnen het team van de HAN veelvuldig gesproken en 

nagedacht over wat een LG precies is. Ook met de hulpverleners en de jongeren met ervaringskennis is 
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gesproken over dat er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een LG in de regio. Echter was voor 

hulpverleners die aan de IAG opleiding begonnen, de ontwikkeling van een LG SWAG een verrassing. Zij 

waren van mening dat ze een IAG opleiding gingen doorlopen en dat dit iets heel anders is dan deelname 

aan een LG. De onduidelijkheid over wat een LG dan concreet is, leidde tot onrust onder de hulpverleners. 

Deze onrust werd bevestigd door onder andere betrokken docenten bij de IAG training, die ook niet (goed) 

op de hoogte leken te zijn van de bedoeling van de LG. Aanvankelijk lijkt de beeldvorming over de 

ontwikkeling van de LG SWAG dan ook meer negatief dan positief. Zo zien we in de tweede tussenevaluatie 

dat hulpverleners uiten dat hen iets werd opgelegd waarbij ze het belang en nut van de 

samenwerkingsactiviteiten amper tot niet voor zich zagen. Ze hebben het gevoel dat ze investeren in de 

“onderzoeksactiviteiten voor de HAN” en dat het hen weinig oplevert, aldus de hulpverleners. 

Deze beeldvorming is gedurende het traject met kleine stapjes veranderd. Vanuit de projectleiding is de 

nadruk op het zijn van een LG meer losgelaten dan daarvoor. Men is zich meer gaan focussen op dat wat 

bijdraagt aan het inbedden van kennis en verbeteren van samenwerking, het inhoudelijke doel waardoor dit 

project gestart is. Zo is bijvoorbeeld vanuit de projectleiding in gesprekken met de hulpverleners, 

vertegenwoordigers van de praktijkorganisaties en van de hogeschool, toelichting gegeven op de bedoeling 

van het traject. De geboden ruimte tijdens deze gesprekken voor feedback van hulpverleners aan docenten, 

onderzoekers en vertegenwoordigers van praktijkorganisaties, droeg bij aan meer begrip over en weer. Door 

hulpverleners meer te betrekken bij de ontwikkeling van samenwerkingsactiviteiten en te betrekken in een 

bijeenkomst van de werkgroep, hebben meerdere hulpverleners inzicht gekregen in de wijze waarop deze 

activiteiten meer ten dienste kunnen staan voor hun ontwikkeling en wat dit kan opleveren voor verbetering 

van hun samenwerking met gezinnen. De omslag die – met horten en stoten – heeft plaatsgevonden, en 

mogelijk nog verder moet plaatsvinden, is terug te lezen in enkele portfolio’s van de hulpverleners aan het 

eind van hun traject. In de focusgroep werd in dit kader nog genoemd dat men zich is gaan realiseren hoe 

bijvoorbeeld het praktijkonderzoek door bachelor studenten dienstbaar kan zijn aan ieders ontwikkeling. Men 

adviseert wel om dit nut sterker toe te lichten in nieuwe groepen. Bij de start van de derde mix groep gaat de 

IAG coördinatie dan ook een startbijeenkomst organiseren waarbij zowel de hulpverleners als hun 

praktijkbegeleiders, docenten, onderzoekers en studenten samenkomen, de activiteiten toelichten en 

verwachtingen verhelderen. Hulpverleners uit de eerste mix groep hebben aangegeven bij de start van de 

nieuwe groepen hun ervaringen te willen delen en het belang van de vernieuwde manier van samen leren 

tijdens de lesdagen te willen toelichten.  

 

3.2 Wat zijn de opbrengsten van de leergemeenschap SWAG? 

In deze paragraaf beschrijven we de opbrengsten die zijn ontstaan door samen te werken in de LG SWAG. 

De resultaten zijn gebaseerd op een schriftelijke, semi-gestructureerde vragenlijst, ingevuld door de 

werkgroep (n = 8) en door hulpverleners (n = 17) en op vier focusgroep gesprekken waar we de bevindingen 

valideren en aanvullen met leden van de werkgroep, projectgroep, hulpverleners en docenten. Daarnaast 

zijn de opbrengsten gebaseerd op gemaakte veldnotities tijdens de afgelopen 2 jaar.  
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3.2.1 Onmiddellijke waarde 

De activiteiten in de LG SWAG hebben volgens deelnemers bijgedragen aan nieuwe, waardevolle 

ontmoetingen. Zo noemen hulpverleners bijvoorbeeld dat het samen volgen van de IAG opleiding in een 

gemixte groep leidt tot meer uitwisseling van perspectieven op casuïstiek. Hulpverleners van Karakter horen 

meer over opvoedperspectief, terwijl hulpverleners van entrea lindenhout meer leren over de ggz. Ook de 

aanwezigheid van jongeren die zelf hulpverleningservaring hebben in de leerbijeenkomsten, versterkt de 

aandacht voor meerdere perspectieven en ervaringen in de uitwisseling.  

 

De hulpverleners benoemen dat de aanwezigheid van meerdere perspectieven in bijeenkomsten bijdraagt 

aan het verminderen van een tunnelvisie; de verleiding vooral vanuit het eigen perspectief naar een casus te 

kijken is sterk. Bovendien hebben ze meer inzicht verkregen in kennis vanuit andere werkvelden. Dit inzicht 

nemen zij weer mee in hun hulpverlening. Hulpverleners die werken met dezelfde doelgroep en in dezelfde 

regio, benoemen dat zij meer op de hoogte zijn van elkaars hulpaanbod. 

 

Naast dat hulpverleners positief zijn over het leren in een gemixte groep, is de samenstelling van de gemixte 

groep een punt van aandacht. Daar waar het verschil in voorkennis over intensieve ambulante 

gezinsbehandeling te groot wordt, wordt dit soms als een belemmering ervaren. Bovendien ervaren 

hulpverleners, werkzaam in de klinische (groeps)setting, minder in te kunnen brengen en bij te kunnen 

dragen aan het leren in vergelijking met hulpverleners die werkzaam zijn in de ambulante setting.  

Vanuit de werkgroep is hierbij een kritische kanttekening geplaatst. De vraag is namelijk in hoeverre hiervoor 

voldoende aandacht is geweest in de IAG bijeenkomsten. Zo wordt geopperd dat met de inzet van gerichte 

opdrachten en werkvormen, docenten de hulpverleners, jongeren en andere deelnemers aan de 

bijeenkomsten meer kunnen stimuleren gezamenlijk een vraagstuk te tackelen, waardoor de 

verscheidenheid in perspectieven ook beter benut kunnen worden. Juist omdat voor meervoudig alliëren het 

werken met meerdere perspectieven een belangrijk element is, zou het oefenen hiermee in een vrijplaats als 

de LG, meerwaarde kunnen creëren.  

 

De werkgroepleden ervaren dat de LG SWAG bijgedragen heeft aan kortere lijnen. Mensen weten elkaar 

gemakkelijker te vinden, docenten hebben bijvoorbeeld onderzoekers benaderd om mee te denken over de 

invulling van enkele workshops over meervoudig alliëren. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld, door nauwere 

samenwerking in de LG, achterhaald welke docent expertise heeft op het analyseren van data en deze 

expertise benut bij het maken van een overkoepelende analyse.  

 

Tenslotte zijn tussentijds een aantal beschrijvende analyses uitgevoerd door de verkregen studentanalyses 

op n=1 niveau te aggregeren naar groepsniveau (n = 13). Het gaat hier om gegevens over de samenwerking 

met cliënten en hun netwerk, zoals gemeten met de System for Observing Family Therapy Alliances 

(SOFTA-o) (Friedlander, Escudero, Horvath, & Heatherington, 2006). Een eerste analyse toonde aan dat de 

hulpverleners vooral activiteiten ontplooien om de emotionele band met de diverse betrokkenen op te 

bouwen en te onderhouden. Daarnaast zien we dat zij betrokkenen stimuleren in het hulpverleningsproces 

deel te nemen. Hierbij lijkt winst geboekt te kunnen worden in het samen beslissen. Waar relatief weinig 
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activiteiten op ondernomen worden zijn indicatoren die te maken hebben met het werken aan veiligheid in 

het hulpverleningssysteem en het creëren van een gezamenlijke doelperceptie (within-family-alliance). Deze 

resultaten zijn vervolgens weer in lesdag 12 teruggekoppeld aan en besproken met de hulpverleners. 

 

3.2.2 Potentiële waarde 

Door de activiteiten die zijn ingezet om de samenwerking te stimuleren, geven alle betrokkenen aan dat het 

persoonlijke netwerk hierdoor is uitgebreid (sociaal kapitaal). Dit biedt mensen de mogelijkheid in de 

toekomst om elkaar bij vragen te benaderen, de drempel lijkt verlaagd.  

 

Binnen de HAN weten collega’s elkaar eerder te vinden en zijn er kortere lijntjes ontstaan met de 

praktijkorganisaties waardoor de contacten in de regio zijn vergroot. Door het project is een sterkere 

verbinding tot stand gekomen tussen onderzoekers, docenten van de IAG opleiding, Pedagogiek, Social 

Work Jeugd en de masteropleiding Social Work. Het thema betekenisvolle samenwerking en meervoudig 

alliëren zijn door de toename van contacten meer onderwerp van gesprek binnen de Academie Mens en 

Maatschappij van de HAN.  

 

Ook op het niveau van de hulpverleners in de praktijk ervaart men een vergroting van het netwerk. Een 

concreet voorbeeld hiervan is dat via LinkedIn nieuwe connecties tot stand zijn gekomen tussen 

hulpverleners van de twee verschillende praktijkorganisaties.  

 

Een andere opbrengst van deze samenwerking is dat kennis is gedeeld en vergroot (menselijk kapitaal) wat 

heeft geleid tot nieuwe en waardevolle perspectieven, ideeën en inspiratie. Leden van de werkgroep 

noemen dat door de samenwerking kennis is vergroot over concrete mogelijkheden om onderzoek, 

onderwijs en praktijk aan elkaar te verbinden. Het samen activiteiten ontwikkelen en reflecteren op de LG 

werkt verbindend. Ook wordt benoemd dat door de ontwikkeling van praktijkopdracht ‘Samenwerken met 

gezin en netwerk’ geleerd is over het thema samenwerken. Hulpverleners, docenten en studenten zijn 

bewust bezig geweest met het thema meervoudig alliëren en interpersoonlijke samenwerking en hebben 

meer inzicht verkregen in wat de werkzame factoren zijn om goede samenwerking te bevorderen in de 

praktijk.  

 

Daarnaast hebben alle betrokkenen geleerd over wat het maken van beeldopnames betekent voor het 

borgen van privacy. Hierbij is bijvoorbeeld de ethische adviescommissie van de HAN geconsulteerd en heeft 

er veel overleg plaatsgevonden met AVG consulenten van Karakter en entrea lindenhout. Niet alleen is er 

geleerd over de criteria en voorwaarden voor het werken met beeld, maar ook is er geleerd wat dit voor 

effect heeft op hulpverleners. Ondanks het borgen van de privacy, het ondertekenen van een informed 

consent en geheimhoudingsverklaringen, bleken er (zeker bij de eerste mixgroep) bezwaren bij het maken 

van beeldopnames. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden om deze 

bezwaren te begrijpen en na te gaan hoe hulpverleners meer meegenomen kunnen worden bij de 

besluitvorming. Een voor docenten leerzaam proces, gezien het parallelle proces dat hier zichtbaar werd met 

de samenwerkingskwesties in de hulpverlening. 
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Op het niveau van de samenwerking met de getrainde bachelor studenten wordt onder andere door de 

studenten en onderzoekers aangegeven dat de kennis van studenten vergroot is. De bachelor studenten 

hebben onder andere kennis opgedaan over het op een onderbouwde manier verzorgen van individuele 

feedback, over het thema samenwerken met gezinnen en over gericht observeren. Interessant hierbij is dat 

door deze observatie opdracht enkele docenten ervaren hebben dat zij ‘achter lopen in hun kennis over 

meervoudig alliëren’ bij deze studenten. Deze ervaring leidt tot een gevoelde noodzaak om ook in de 

toekomst aan structurele deskundigheidsbevordering voor docenten te werken. 

 

Door de hulpverleners wordt benoemd dat kennisdeling met bachelorstudenten heeft plaatsgevonden over 

onder andere het belang van meervoudige alliantie. Hiernaast verwoorden de hulpverleners dat zij door de 

samenwerking met jongeren met ervaring in de IAG bijeenkomsten nieuwe inzichten hebben gekregen. Een 

voorbeeld hiervan is inzicht over het type vragen dat je stelt en wat die doen met jongeren. Jongeren 

confronteerden hulpverleners namelijk met de opmerking dat in bijna ieder contact hen de vraag ‘Hoe voel je 

je hierbij?’ werd gesteld. Op basis hiervan ontstond er een gesprek over wat het effect van dit soort vragen is 

op de jongeren, wat de bedoeling van deze vraag is vanuit de hulpverleners en hoe dit eventueel anders 

kan. Hulpverleners vinden het waardevol om te horen wat cliënten gewaardeerd of juist niet gewaardeerd 

hebben in een hulpverleningstraject, dit geeft hen inspiratie en ideeën voor het samenwerken met cliënten in 

de praktijk. 

 

Een belangrijk leerpunt is wat de inzet van jongeren met ervaring in hulpverlening vraagt aan voorbereiding, 

begeleiding en aan deskundigheid. De inzet in de LG heeft verschillende reacties opgeroepen. Enerzijds is 

geconstateerd dat de verhalen van de jongeren een spiegel kunnen vormen, dat het gesprekken scherper 

maakt. Vanuit de jongeren zelf zijn geluiden terug gehoord als de helende werking om over hun ervaringen 

te praten met hulpverleners en dat zij zich gehoord voelden. Anderzijds lijken docenten zoekende in de wijze 

waarop ervaringskennis goed tot z’n recht kan komen in de bijeenkomsten en hoe gerichte opdrachten en 

werkvormen hierbij kunnen helpen. Ook twijfelen sommige hulpverleners aan de geschiktheid van de inzet 

van ervaringskennis in deze vorm; in sommige gevallen missen de jongeren “een helicopterview”. Bovendien 

werd opgemerkt dat niet alle jongeren met ervaringskennis ook ervaringsdeskundig zijn. Enkele 

hulpverleners misten enige distantie van de jongeren t.a.v. hun eigen verhaal en waren van mening dat 

jongeren zich in het perspectief van de hulpverlener moeten kunnen plaatsen als een ervaringsdeskundige.  

 

Enkele hulpverleners benoemen dat door de praktijkopdracht ‘Samenwerken met gezin en netwerk’ het 

zelfvertrouwen is vergroot (menselijk kapitaal). De feedback van studenten en mede cursisten gaf hen 

vertrouwen in het eigen handelen in gesprekken. De bevestiging op het eigen handelen is hierbij helpend om 

het zelfvertrouwen te vergroten. Naast het vergroten van het zelfvertrouwen, zijn enkele hulpverleners zich 

bewuster geworden van hun non-verbale houding in gesprekken met cliënten. Hier benoemen de 

hulpverleners dat zij door deze bewustwording nieuwe kansen zien om te leren en willen hier meer op gaan 

letten tijdens hun werk in de praktijk (leer kapitaal). Ook wordt door enkele hulpverleners verwoord dat ze 

een meer open houding willen aannemen in hun werk met cliënten uit een andere cultuur (leer kapitaal).  
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Bij de start van de LG zijn competenties, handelingsvragen en leerdoelen van hulpverleners met betrekking 

tot samenwerking in kaart gebracht. Hulpverleners hebben een inschatting gemaakt van hun kwaliteiten in 

het samenwerken met cliënten, het netwerkgericht werken en het interprofessioneel samenwerken. Een 

analyse van deze zelfpercepties door docent-onderzoekers en bespreking hiervan met de hulpverleners 

heeft aangescherpt waar de krachten en de worstelingen zitten volgens hulpverleners zelf. Docenten hebben 

in een factsheet deze bevindingen zichtbaar gemaakt voor de hulpverleners (tastbaar kapitaal). 

De leden van de werkgroep geven aan dat door dit project hun kijk op leren positief is veranderd (leer 

kapitaal). Er wordt benoemd dat mensen leren door buiten hun comfortzone te treden en dat bijvoorbeeld het 

maken van een video opname hieraan bijdraagt.  

 

De leden van de werkgroep bespreken in bijeenkomsten met elkaar wie wat oppakt en hoe er gezorgd wordt 

voor afstemming en communicatie over het project in elke organisatie. Meerdere werkgroepleden zijn ook 

kritisch m.b.t. de communicatie; hoe blijf je de activiteiten in de LG met elkaar uitdragen? Men erkent dat dit 

in de volgende trajecten beter vormgegeven zou moeten worden (menselijk en leer kapitaal). Ook is 

gaandeweg gebleken dat in de werkgroep de evaluatie van de samenwerking tussentijds vaker 

bespreekbaar gemaakt mag worden; “zitten we nog op koers, zijn we het nog eens over wat we aan het 

doen zijn en hoe we dit te doen, gaan we moeilijke situaties niet uit de weg, wat is er nodig om met elkaar in 

een goede samenwerking te blijven?” Men vindt het van belang hier met elkaar een passende vorm in te 

vinden. 

 

Hierboven zijn concrete en - volgens betrokkenen - waardevolle opbrengsten beschreven die van potentiele 

waarde zijn voor het werken in de praktijk. Zoals te zien betreffen het vooral elementen die geordend kunnen 

worden naar menselijk, sociaal, leer- en tastbaar kapitaal. We hebben tot nu toe nog geen opbrengsten 

gevonden, die vallen onder reputatiekapitaal.  

 

3.2.3 Toegepaste waarde 

Zowel hulpverleners als docenten geven aan dat de kennis over het thema samenwerken weer up to date is 

doordat zij zich bewust hebben verdiept in dit thema. Men is zich steeds meer bewust van hoe belangrijk 

samenwerking is, maar ook hoe complex het is om goede en werkzame samenwerking te realiseren, niet 

alleen met gezinnen, maar ook met collega’s uit de eigen of andere organisaties. De hulpverleners 

benoemen als opbrengst van de activiteiten in de LG dat zij zich bewuster zijn geworden over het belang van 

de alliantie met cliënten en dat zij hierdoor meer handelingen gericht op de samenwerking uitvoeren. Ze 

realiseren zich dat het zinvol is om de samenwerking met cliënten vaker bespreekbaar te maken. In 

hoeverre deze bewustwording ook tot ander gedrag leidt, is in de vragenlijsten niet in beeld gebracht. Wel 

was dit onderdeel van het focusgroep gesprek met twee hulpverleners. Eén hulpverlener gaf een voorbeeld 

van verandering in haar gedrag voortkomend uit haar verdieping in het thema meervoudige alliantie 

gedurende de LG SWAG. Wanneer een nieuwe patiënt op de afdeling komt, neemt zij als hulpverlener een 

andere positie in als vertrekpunt dan twee jaar geleden. Ze vertelt dat ze vanaf het eerste contact veel 

bewuster het systeem rondom de patiënt in kaart brengt, in plaats van zich alleen op het individu te richten. 
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Ze stelt zichzelf vragen als: “wie zijn er bij deze patiënt betrokken en wat is de invloed van de betrokkenen 

op deze patiënt?” (FG3, hulpverlener 1).   

 

Hoewel niet grootschalig gecheckt, noemen deze twee hulpverleners na afronding van de IAG opleiding 

geen contact meer te hebben gehad met de hulpverleners van de andere praktijkorganisatie. “Het leren 

kennen van elkaar maakt soms dat de lijntjes korter worden” (FG3, hulpverlener 1), aldus een hulpverlener, 

maar in de praktijk blijkt nu nog weinig tot geen contact te zijn tussen de verschillende hulpverleners, ze 

hebben andere deelnemers van de LG nog niet benut in de praktijk. Ze geven hierbij aan dat dit mogelijk 

komt door de verscheidenheid in doelgroep waardoor ze elkaar in de praktijk niet ‘zomaar’ tegenkomen. 

Interessant is dan wel dat zij tijdens de LG bijeenkomsten aangaven, waar ze elkaar juist wel tegenkomen, 

plenair aan uitwisseling te doen over hun werkzaamheden, maar dat bij het maken van concrete opdrachten 

men in de samenwerking eerder teruggreep op de collega’s uit de eigen organisatie i.p.v. het meervoudig 

perspectief op te zoeken nu het in de buurt was.  

Op de vraag wat nodig is om dit meer te stimuleren, geven de hulpverleners aan dat met didactische 

werkvormen meer sturing gegeven moet worden. Daarnaast zou ook het stimuleren buiten de 

opleidingsdagen om, bijvoorbeeld door veldbezoeken bij elkaar, elkaars context nog beter doorgrond kunnen 

worden.  

 

Ook de leden van de werkgroep bevestigen het belang om, niet alleen tijdens de opleidingsdagen, maar ook 

daaromheen m.b.t. lopende casuïstiek hulpverleners te stimuleren juist over organisatiegrenzen heen met 

elkaar te laten oefenen. De werkgroep ziet dat hulpverleners in de praktijk snel terugschieten “naar de waan 

van de dag” en op oude routines doorgaan. Het vraagt volgens de werkgroep enerzijds sturing van docenten 

en de inzet van didactische werkvormen om hulpverleners van verschillende organisaties meer structureel 

met elkaar te laten samenwerken. Anderzijds wordt genoemd dat de staf van organisaties, maar ook 

medewerkers zelf, meer ruimte hiervoor zouden moeten creëren. Men benoemt dat er dan sprake moet zijn 

van een veilig en open leerklimaat. “Binnen een team kunnen voorwaarden gecreëerd worden zodat deze 

ruimte ontstaat waarbij managers de randvoorwaarden zullen moeten waarborgen” (FG1, werkgroep lid 7).  

 

Om nieuw gedrag rondom samenwerking in de praktijk in te trainen, wordt daarnaast het belang om met 

enige regelmaat vanuit het perspectief van meervoudig alliëren naar bijvoorbeeld beeldopnames van 

gesprekken te kijken benoemd. Hierdoor ontstaat een leertraject en wordt het toepassen van nieuwe 

inzichten en kennis omtrent dit thema gerichter gestimuleerd bij de hulpverleners. Tijdens het focusgroep 

gesprek met leden van de projectgroep wordt dit onderschreven, lange en systematische meetmomenten 

zijn nodig om uiteindelijk een meer structurele verandering in het hanteren van meervoudige perspectieven 

door de hulpverleners in de praktijk teweeg te brengen.  

 

Volgens docenten en werkgroepleden is de manier van samenwerken en leren binnen de LG nieuw voor 

hen. Door de tussentijdse evaluaties zijn, volgens de docenten, de inzichten steeds gebruikt voor verbetering 

van het gedeelte van het curriculum van de IAG opleiding, dat gericht is op samenwerking. Als voorbeeld 

valt hierbij te denken aan de aanpassing van praktijkopdracht ‘Samenwerken met gezin en netwerk’. Nadat 



 

29 

 

deze opdracht in de eerste mixgroep hulpverleners is uitgezet, is aan de hand van de evaluatie een 

aanscherping op onderdelen gemaakt voor de start van de tweede gecombineerde IAG groep hulpverleners. 

Zo zijn, naar aanleiding van uitgesproken twijfels van de hulpverleners over de randvoorwaarden voor het 

borgen van de privacy bij het verzamelen en benutten van het beeldmateriaal, verschillende gesprekken 

gevoerd waarin over en weer aan elkaar uitleg is gegeven. Deze hebben geleid tot wederzijds begrip en 

aanscherpingen van het materiaal voor de tweede mix groep hulpverleners. Ook is het eerste prototype 

handleiding voor de training van bachelor studenten na een eerste cohort aangescherpt met behulp van 

deze evaluaties.   

Naast aanscherping en verandering in het onderwijs rondom het thema samenwerken voor de tweede IAG 

mix groep, wordt door de IAG coördinatoren tijdens het focusgroep gesprek benoemd dat ingrediënten van 

de LG SWAG, door henzelf benoemd als het “SWAG sausje” (FG4, docent 3), toegepast gaan worden in alle 

aankomende IAG opleidingen. Het traditioneel leren wat centraal stond in deze post-hbo opleiding, heeft 

plaatsgemaakt voor het “netwerk denken” (FG4, docent 3). Denk hierbij onder andere aan de samenwerking 

tussen onderzoekers, studenten, ervaringsdeskundigen, docenten en professionals tijdens de lesdagen en 

de herziene inhoud (met gebruik van kennisclips en artikelen vanuit het lectoraat WFJO) van de lesdagen 

rondom samenwerking. Niet alleen is deze vernieuwing op dit moment zichtbaar in het onderwijs aan de 

twee mix groepen betrokken bij de LG, maar ook wordt deze herziene inhoud van het IAG programma al in 

twee andere IAG opleidingen gebruikt en ingezet.  

 

Een andere opbrengst is dat bachelor studenten in het kader van hun afstudeeronderzoek een tastbaar 

leermiddel over het thema non-verbale communicatie in meervoudige alliantie hebben ontwikkeld wat ook 

gebruikt kan worden in de vernieuwde IAG opleiding.   

 

De werkgroep leden benoemen, naast de zichtbare opbrengsten voor de IAG opleiding, ook specifiek enkele 

activiteiten waarbij voorzichtig een stap wordt gezet om met de nieuwe ideeën aan de slag te gaan in het 

bachelor en master onderwijs van de HAN. Als voorbeeld valt hierbij te denken aan het ontwikkelen van 

videomateriaal over hulpverleningsgesprekken dat gebruikt kan worden in zowel het hbo bachelor als het 

post-hbo onderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat de vertaling van kennis vanuit onderzoek naar concrete 

werkzame onderwijsproducten voor het bachelor en master onderwijs geen vanzelfsprekendheid is. 

Concreet is er op dit moment voor het onderwijs (bachelor/master) een eerste versie van de doorlopende 

‘Levende Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking’ ontwikkeld. Hierbij werken onderzoekers samen met 

docenten aan de inhoudelijke vormgeving waarbij kennis vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk, mede 

opgehaald in deze LG, wordt ingezet in de ontwikkeling van een prototype leerlijn.  

 

In het focusgroep gesprek met betrokken docenten bij de LG vanuit zowel het bachelor- als het 

masteronderwijs, wordt opgemerkt dat SWAG een impuls heeft gegeven aan het thema alliantie binnen de 

opleidingen. Binnen de hogeschool is ‘betekenisvolle samenwerking’ al langer een kernthema, maar dit 

thema was nog niet volledig geïntegreerd binnen de bachelor opleidingen Pedagogiek en Social Work 

Jeugd. Echter worden n.a.v. de activiteiten vanuit SWAG, veranderingen in deze onderwijspraktijken 

langzaam zichtbaar. Kennisclips, onderzoeks- en overzichtsartikelen zijn bijvoorbeeld als basis genomen 
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voor de kennislijn in het derde leerjaar van Social Work Jeugd. Daarnaast is het thema alliantie onderdeel 

van de vernieuwde koers van Pedagogiek waarbij deze materialen ook gebruikt worden in het herziene 

onderwijs. Kennis over samenwerking begint dus te circuleren binnen deze opleidingen. Voorheen was het 

afhankelijk van de docent of hij/zij affiniteit had met het thema en/of contact had met onderzoekers van het 

lectoraat. Hier lijkt een verschuiving in te zijn. Doordat verschillende sleutelpersonen (denk aan inhoudelijk 

coördinatoren van de bachelor opleidingen) onderdeel waren van de LG SWAG, en zij vanuit hun functie 

binnen de eigen opleiding verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke lijn van het onderwijs, lijkt de kennis en 

ervaring vanuit het SWAG project meer zichtbaar te worden in het onderwijs. Daarnaast fungeren deze 

sleutelpersonen als ‘aanjagers’ binnen de opleidingen waardoor ook andere collega’s meer op de hoogte zijn 

van de kennis en expertise rondom het thema alliantie. Al met al hebben de connecties en sterkere 

verbindingen tussen o.a. sleutelpersonen uit opleidingen en onderzoekers gedurende het SWAG project, 

gezorgd dat kennis vanuit onderzoek verspreid is en gebruikt wordt in het bachelor onderwijs. “Er is een start 

gemaakt, beweging is zichtbaar, maar we zijn er nog niet” (FG4, docent 5).  

 

Binnen de master Social Work heeft het SWAG project minder concrete opbrengsten. Een mogelijke 

oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de betrokken docent vanuit de master, geen onderdeel is van het 

kernteam en hierdoor minder invloed heeft binnen de master. Wel ziet zij mogelijkheden om ook het master 

onderwijs te verbeteren door de kennis opgedaan binnen de LG, maar de verbetering en aanpassing van het 

onderwijs is nu nog afhankelijk van bepaalde docenten die zich al dan niet betrokken voelen bij het thema. 

 

Tijdens de focusgroep met leden van de projectgroep werd duidelijk dat een netwerk gecreëerd is waar 

waardevolle uitwisseling plaatsvindt en dat er voorzichtig een stap wordt gemaakt met het toepassen van 

nieuwe inzichten en kennis in de praktijk. Echter delen partners het gevoel dat de LG SWAG eigenlijk net na 

de opstartfase zit. Er is een beweging in het circuleren van kennis in gang gezet, maar om daadwerkelijk te 

komen tot het structureel toepassen en daarna het realiseren van waarde in de praktijk van de hulpverlening 

en het onderwijs, is een doorontwikkeling van het netwerk noodzakelijk; “goede start, maar we zijn er nog 

niet” (FG2, projectgroep lid 9). 

 

Tot slot zijn leden van de werkgroep buiten de werkgroep actief bezig geweest met het uitdragen van de 

opgedane kennis over samenwerken, maar ook over het ontwikkelen van een LG. Als voorbeeld noemen 

we: 

- het verzorgen van gastcolleges over meervoudig alliëren;  

- lezingen en intervisiebijeenkomsten met de vier landelijke regionale leernetwerken georganiseerd 

door ZonMw; 

- workshop op het jaarcongres van de Stichting Innovatie Alliantie in 2019. 

Daarnaast zijn de LG SWAG en de activiteiten die hierin hebben plaatsgevonden, onderwerp van discussie 

en reflectie geweest binnen teamvergaderingen van de bachelor opleidingen Pedagogiek en Social Work 

Jeugd, binnen kenniskringbijeenkomsten die vanuit het lectoraat zijn georganiseerd, en in 

lunchbijeenkomsten van HAN SOCIAAL. Informatie over de LG is verspreid via nieuwsbrieven van de AWTJ 

‘Inside Out’, kenniscentrum HAN SOCIAAL en de opleiding Pedagogiek.  
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3.2.4 Gerealiseerde waarde 

De LG SWAG en het gesprek over de verscheidene activiteiten hebben er binnen de opleidingen toe geleid 

dat meer docenten zich er bewust van zijn geworden, dat samenwerking niet vanzelf gaat, dat 

samenwerking meer behelst dan het hebben van een ‘klik’, en dat docenten hun samenwerking met 

studenten, met elkaar en met de werkveldpartners ook nog kunnen optimaliseren. Als effect hierop is 

onlangs een vraag geformuleerd; namelijk om hier een deskundigheidsbevorderingstraject voor docenten op 

te ontwikkelen. Ook wordt door de leden van de werkgroep geconstateerd dat de ingezette activiteiten de 

IAG opleiding heeft verrijkt en dat het gedeelte van het curriculum gericht op het thema samenwerking van 

de IAG opleiding hierdoor positief is verbeterd. Wat de exacte effecten zullen zijn in de praktijk van de 

hulpverleners, is nog onbekend.  

Tot slot zijn als gevolg van de samenwerking binnen de LG SWAG meerdere nieuwe initiatieven en 

samenwerkingen gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking rondom een promotietraject waar 

het hanteren van meervoudige perspectieven in het basisonderwijs centraal staat, de ontwikkeling van een 

onderzoekstraject in de regio Rijk van Nijmegen naar verbetering van de samenwerking met het netwerk van 

een jongere en het gezin (met inzet van een JIM), maar ook de samenwerking binnen het hoger 

beroepsonderwijs gericht op doorontwikkeling van het prototype ‘levende leerlijn betekenisvolle 

samenwerking’. Met het regionaal leernetwerk verbonden aan de Hogeschool Utrecht is een doorgaande 

intervisie afspraak gemaakt, met het doel vanuit beide leernetwerken uit te wisselen en te leren over hobbels 

en werkzame factoren voor het realiseren van een succesvol leernetwerk. 

 

3.2.5 Transformatieve waarde 

In hoeverre hebben de activiteiten in de LG SWAG eraan bijgedragen dat er een transformatie in de 

gedachte over bijvoorbeeld succesvol leren en over succesvolle samenwerking ontstaat? Enkele 

opmerkingen lijken op een eerste aanzet hiertoe te wijzen; met name vanuit de coördinatie en docenten van 

de IAG opleiding wordt benoemd dat de visie van succesvol opleiden gaandeweg het traject is veranderd en 

opnieuw is gedefinieerd. Opleiden en onderzoek zouden volgens deze deelnemers “altijd samen moeten 

gaan” en “niet los van elkaar moeten staan” (FG4, docent 3). De wijze waarop bijvoorbeeld met een 

observatie instrument systematisch naar handelen is gekeken, waarna niet alleen een terugkoppeling op  

n = 1 niveau is verzorgd, maar ook op groepsniveau analyses zijn uitgevoerd, laat niet alleen de individuele 

hulpverlener leren over zijn handelen, maar biedt ook de groep als geheel input, inclusief de docenten. Men 

streeft er naar in de toekomst bij post initiële opleidingen meer op zoek te gaan naar een manier waarop 

onderzoek ondersteunend kan zijn aan leren van kwesties waar hulpverleners mee te maken hebben. 

Van enkele hulpverleners hebben we tijdens het focusgroep gesprek terug gehoord dat zij nu anders kijken 

naar de nut om samen te werken binnen een LG dan aan de start van de IAG opleiding. Zij staan nu 

positiever tegenover het leren in een LG in plaats van een klassieke opleiding, echter benoemen zij hier wel 

enkele organisatorische randvoorwaarden die hierbij belangrijk zijn, zoals een heldere communicatie en 

helderheid in de rode draad en verbinding tussen alle activiteiten. Maar het van en met elkaar leren en 

“kijkjes nemen in verschillende keukens” (FG3, hulpverlener 1) wordt als prettig ervaren en als een 

meerwaarde gezien.  
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3.3 Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de leergemeenschap 

SWAG? 

In deze paragraaf stellen we aan de orde in hoeverre in de LG SWAG aangesloten is bij werkzame en 

belemmerende factoren voor het realiseren van een LG. Hierbij maken we onder andere gebruik van 

informatie die we verzameld hebben bij hulpverleners, studenten en jongeren met ervaringskennis, door 

middel van een gestructureerde vragenlijst. De vragenlijst is eenmaal ingevuld door 18 participanten van de 

eerste IAG mix groep. Deze groep bestond uit tien ambulant hulpverleners, vier sociotherapeuten, één 

jongere met ervaring, twee bachelor studenten en één onbekend. Hiervan zijn acht hulpverleners werkzaam 

bij entrea lindenhout en zes hulpverleners bij Karakter, gemiddeld zijn zij vier jaar werkzaam in de huidige 

functie (M = 4.14, SD = 3.23). Daarnaast zijn de bevindingen gebaseerd op semi-gestructureerde 

observaties van bijeenkomsten en op veldnotities die tijdens en naar aanleiding van gesprekken en 

bijeenkomsten gemaakt zijn. Ook is een analyse gemaakt van presentielijsten van de bijeenkomsten met de 

mixgroepen, presentielijsten van de werkgroep en van bijeenkomsten van de projectgroep. Tot slot zijn deze 

bevindingen gevalideerd en aangevuld tijdens vier focusgroep met leden van de werkgroep, projectgroep, 

hulpverleners en docenten. 

 

Hieronder ordenen we de bevindingen aan de hand van de acht werkzame elementen voor een LG die uit 

het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen. 

 

3.3.1 Participatie 

Een belangrijke werkzame factor voor een LG is de opkomst van deelnemers bij bijeenkomsten en 

activiteiten. 

  

Ten eerste kunnen we constateren dat alle partijen die betrokken zijn geweest bij de opbouw van het plan en 

de uitwerking van de ambitie ook daadwerkelijk hebben geparticipeerd in de LG SWAG. Eén uitzondering 

moet hierop gemaakt worden; Pluryn heeft, ondanks actieve participatie in de opbouwfase, niet kunnen 

participeren in de uitwerking van de verschillende activiteiten binnen de LG. Door enkele hulpverleners, 

maar ook door sommige leden van de werkgroep, is dit als een gemis ervaren. Met name is expertise gemist 

die de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners rondom de cases kan helpen optimaliseren. Ook in de 

werkgroep is geconstateerd dat een vertegenwoordiger de samenwerking in de regio en in de LG mee helpt 

optimaliseren.  

 

Op basis van bestudering en analyse van de presentielijsten zien we dat hulpverleners stabiel aanwezig zijn 

geweest bij de bijeenkomsten van de LG. Echter zijn door de uitbraak van Corona verschuivingen zichtbaar, 

daar waar delen van de IAG bijeenkomsten digitaal werden georganiseerd waren niet alle hulpverleners 

aanwezig. Daarnaast is te zien dat, wanneer zij uitgenodigd waren voor deelname, drie jongeren met 

ervaringskennis geregeld en structureel hebben geparticipeerd in de bijeenkomsten van de LG.  

Echter, zoals te lezen bij de beschrijving van de potentiele waarde in 3.2.2, is naar voren gekomen de inzet 

van de jongeren met ervaringskennis in de LG verschillende reacties heeft opgeroepen vanuit de 

hulpverleners en dat sommige hulpverleners twijfelden aan de geschiktheid van de inzet van de drie 
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jongeren met ervaringskennis in deze vorm; in sommige gevallen missen de jongeren “een helicopterview” 

en wordt opgemerkt dat niet alle jongeren met ervaringskennis ook ervaringsdeskundig zijn. Hierdoor is de 

participatie van de jongeren met ervaringskennis in de eerste mix groep vanaf januari 2020 gestagneerd en 

is de inzet van deze jongeren in de tweede mix groep niet gestart.  

De werkgroep geeft een redelijk stabiel beeld van de opkomst (en terugkomst) van vertegenwoordigers. Eén 

docent vanuit de hogeschool is vanwege het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd opgevolgd door 

een nieuwe docent. Binnen de projectgroep valt iets minder stabiliteit in opkomst te bespeuren; de meeste 

partners in de LG zijn structureel aanwezig geweest of hebben het merendeel van de bijeenkomsten 

bijgewoond. Eén partner is na de opstartfase (vanaf 3e bijeenkomst) gaan deelnemen, één netwerkpartner is 

bij één bijeenkomst als vertegenwoordiger aanwezig geweest. 

 

Op basis van de resultaten uit de vragenlijst kan geconstateerd worden dat dertien respondenten (72%) een 

actieve deelname van de aanwezigen aan de samenwerkingsactiviteiten die in de mixgroepen van de LG 

SWAG hebben plaatsgenomen ervaren. Een actieve deelname gaat over de mate waarin deelnemers tijdens 

bijeenkomsten van de LG SWAG ruimte nemen/voelen om vragen te stellen, samen zoeken naar 

antwoorden, de mate waarin iemand ervaart zelf inbreng te kunnen hebben en de mate waarin iemand 

feedback geeft. 

 

3.3.2 Waardering 

Wanneer we nagaan in hoeverre de activiteiten waardevol en van betekenis zijn geweest voor deelnemers, 

dan zien we het volgende beeld.  

 

Bij de start van de activiteiten in de eerste mixgroep valt op te merken dat de deelnemers (hulpverleners, 

jongeren met ervaringskennis, docenten, studenten) het geheel aan activiteiten over het algemeen als 

voldoende positief ervaren (M = 4.0, SD = .58). De samenwerkingsactiviteiten werden door 83% positief 

beoordeeld. En 95% van de deelnemers geeft aan dat er tijdens de samenwerkingsactiviteiten ook wordt 

gelachen. Toch geeft 44% aan niet het gevoel te hebben iets te missen, wanneer ze niet kunnen 

participeren. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als dat er nog wat te verbeteren valt.  

 

De twee tussenevaluaties met de werkgroep laten het beeld zien dat de werkgroep leden de sfeer in deze 

bijeenkomsten als prettig en positief ervaren. Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid en 

betrouwbaarheid, daarnaast wordt expliciet genoemd dat er wordt gelachen. Als het gaat om waardering van 

de activiteiten die in de LG hebben plaatsgevonden, dan valt met name op dat het aanbieden van 

leersessies in de gemixte groepen, en het gebruik van beeldmateriaal in de leersessies, meermaals positief 

gewaardeerd worden. Het benutten van het beeldmateriaal in de intervisie wordt positief gewaardeerd door 

de hulpverleners. De jongeren met ervaringskennis die geregeld deelgenomen hebben aan de LG 

bijeenkomsten waarderen de samenwerkingsactiviteiten ook positief en benoemen hun deelname relevant 

en leerzaam. Vanuit het perspectief van het onderwijs en onderzoek wordt de inzet van bachelor studenten 

bij de systematische analyse van het beeldmateriaal en een gepersonaliseerde terugkoppeling van 

bevindingen aan individuele hulpverleners als positief gewaardeerd.  



 

34 

 

Ook wordt in de eerste tussenevaluatie met de projectgroep benoemd dat er een goede sfeer is tijdens de 

bijeenkomsten. De waardering voor de opbrengsten bleek voor de projectgroep echter lastig in te schatten, 

aangezien men niet een goed beeld had van de activiteiten en de opbrengsten.  

 

3.3.3 Interactie 

De deelnemers aan de activiteiten van de eerste mixgroep ervaren de interacties en de uitwisseling van 

expertise (over de grenzen van de eigen functie en organisatie) als ruim voldoende positief (M = 4.64,  

SD = .59). Zo’n 89% ervaart uitwisseling over praktijksituaties waarmee zij of anderen worstelen. Daarnaast 

ervaart 78% dat vraagstukken of kwesties vanuit meerdere perspectieven bestudeerd kunnen worden in de 

bijeenkomsten, om zo tot een optimale oplossing te komen. Ook ervaart 78% dat gezamenlijke dialoog wordt 

gevoerd in de bijeenkomsten. Wanneer gevraagd wordt of deelnemers elkaar feedback geven op de manier 

van samenwerken, geeft de helft aan dat zij dit doen, ook geeft de helft aan dat zij de mogelijkheid voelen 

om open met elkaar te reflecteren op de samenwerking.  

De deelnemers van de mixgroepen spreken zich positief uit over de ontmoetingen tussen hulpverleners van 

entrea lindenhout en Karakter, dit heeft voor hen geleid tot waardevolle interacties, uitwisseling van 

perspectieven, casuïstiek en inzichten in andere werkvelden. Door sommige hulpverleners werd de 

onderlinge aansluiting echter als enigszins problematisch ervaren. De vormgeving van het samenwerken 

met het gezinssysteem was volgens hen in hun dagelijkse praktijk (want werkzaam in een klinische setting in 

de crisisopvang) heel anders dan bij hulpverleners in de ambulante setting. Men ervaarde hier een te groot 

‘verschil in organisatiesysteem’. Praktijken worden dan wel uitgewisseld, maar hulpverleners geven aan dat 

de verbindingen niet altijd gelegd kunnen worden. Dit zou het leren van elkaar volgens hen kunnen 

belemmeren. Tijdens het focusgroep gesprek gaven de hulpverleners aan dat zij tijdens de LG 

bijeenkomsten een gemis hebben ervaren in gerichte opdrachten en didactische werkvormen waarbij 

samenwerking en verbinding werd gestimuleerd tussen de verschillende praktijken. Wanneer meer aandacht 

besteed zou worden aan de relevantie voor beide contexten en uitwisseling en verbinding nog meer en 

directer gestimuleerd zou worden, zou dit het leren van elkaar wellicht bevorderen.  

 

In de tussentijdse checks die gedaan zijn in werkgroep bijeenkomsten, maar ook op basis van de 

observaties en veldnotities, lijkt een beeld te ontstaan dat er sprake is van interactie tussen de werkgroep 

leden waar actief is uitgewisseld over de activiteiten en de voortgang in het traject en steeds meer ruimte 

wordt ervaren om feedback te geven. 

 

Echter ontbrak het wel aan eenduidige communicatie over de werkwijze in de herziene opdracht; waar in de 

werkgroep was afgesproken om beeldmateriaal te gebruiken voor het leerproces van hulpverleners, maar 

ook voor het leerproces van bachelor studenten en docenten, en om hiervan niet alleen op individueel 

niveau, maar ook op het niveau van de groep van te leren, is deze wijze van onderzoek vanuit de werkgroep 

te weinig gecommuniceerd naar andere betrokkenen uit de organisaties. Wel zijn hier uiteindelijk 

gezamenlijk slagen in gemaakt in de wijze waarop onderzoek meer ten dienste kan komen te staan voor 

praktijkverbetering van de hulpverlening. 
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3.3.4 Betrokkenheid 

In deze paragraaf bespreken we de resultaten over de ervaren onderlinge verbinding en de verbinding met 

het thema van de LG. Op basis van de vragenlijst zien we dat deelnemers van de eerste mix groep een ruim 

voldoende betrokkenheid ervaren (M = 4.71, SD = .46). Een wat verdergaande beschouwing van de 

gegevens laat zien dat 89% aangeeft zichzelf betrokken te voelen bij de samenwerkingsactiviteiten. 

Daarentegen ervaart 45% betrokkenheid bij de andere deelnemers in de activiteiten. Zo’n 78% van de 

respondenten zien dat deelnemers nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en motieven, en 61% ervaart 

dat deelnemers actief en intens in gesprek gaan met elkaar. 

 

Bij een tussenevaluatie, uitgevoerd door vertegenwoordigers uit de werkgroep bij ieders eigen achterban, 

wordt vanuit enkele hulpverleners genoemd dat de betrokkenheid vanuit de organisatie, het (hoger) 

management, minder gevoeld wordt. Signalen dat de structuur van de LG te top-down is vormgegeven met 

inrichting van een project- en werkgroep zijn hierbij gemeld. Hulpverleners benoemen dat de LG vanaf de 

start te ver weg staat van hun dagelijks handelen op de werkvloer. Dit heeft mogelijk (zeker bij de eerste 

mixgroep) gevolgen gehad voor het draagvlak. Hulpverleners geven aan zich wel voldoende betrokken te 

voelen bij de samenwerkingsactiviteiten tijdens de bijeenkomsten, maar bij de ontwikkeling van deze 

activiteiten en het grotere geheel hebben zij het gevoel niet betrokken te worden. Het beeld dat de 

betrokkenheid vanuit het (hoger) management van de organisaties door de hulpverleners als minder wordt 

ervaren, werd gedeeltelijk bevestigd tijdens het focusgroep gesprek met leden van de projectgroep. In dit 

gesprek kwam naar voren dat enkele partners te ver weg stonden van de LG en niet goed op de hoogte 

waren van de activiteiten die ondernomen werden, aldus leden van de projectgroep. Gebrek aan 

communicatie tussen werkgroep en projectgroep zou hieraan ten grondslag kunnen liggen, volgens 

sommigen. Betere communicatie richting de projectgroep zou dan tot een grotere betrokkenheid kunnen 

leiden. In het gesprek werd daarnaast een ander perspectief ingebracht, namelijk de organisatiestructuur 

waarvoor gekozen is; is een projectgroep en werkgroep wel passend voor samenwerking in een LG? Hier 

wordt later ook onder de noemer van verantwoordelijkheid (3.3.6) op terug gekomen. 

 

Vertegenwoordigers van cliënten ervaren wel meer betrokkenheid. Ook de jongeren met ervaringskennis die 

deelgenomen hebben aan bijeenkomsten zijn positief over de wijze waarop zij in de bijeenkomsten 

betrokken zijn. Ze geven aan dat hulpverleners nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de jongeren en dat 

zij actief met elkaar in gesprek zijn gegaan gedurende de activiteiten waar samenwerking plaatsvond. Echter 

geven ook de jongeren, evenals de hulpverleners, aan bij de ontwikkeling van deze activiteiten niet 

betrokken te zijn.   

 

3.3.5 Vertrouwen 

Deelnemers ervaren ruim voldoende vertrouwen tijdens de samenwerkingsactiviteiten van de bijeenkomsten 

van de eerste mix groep (M = 4.7, SD = .30). Het merendeel (94%) van de participanten geeft aan dat tijdens 

de samenwerking hun mening wordt gerespecteerd door andere deelnemers en 78% ervaart tijdens de 

samenwerking wederzijds begrip van elkaar. Toch geeft ook een derde aan zich niet ontspannen en 

comfortabel te voelen in de bijeenkomsten.  
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Wanneer gevraagd wordt of de participanten ruimte voelen om voor hen lastige en gevoelige problemen in te 

brengen, geeft de helft aan deze ruimte te voelen. En ook geeft iets meer dan de helft (56%) aan dat zij 

ruimte voelen om fouten die door henzelf gemaakt zijn in de praktijk te bespreken. 

 

Zoals te lezen is bij de beschrijving van de potentiele waarde in 3.2.2 en de participatie in 3.3.1, is naar 

voren gekomen dat de participatie van de jongeren met ervaringskennis in de eerste mix groep vanaf januari 

2020 gestagneerd is en de inzet van deze jongeren in de tweede mix groep niet gestart is. Hierbij hebben de 

jongeren geen vertrouwen gevoelt. Jongeren delen niet de twijfels van de hulpverleners beschreven bij 3.2.2 

en vinden het een gemis dat de hulpverleners hierover niet met hen in gesprek zijn gegaan. De jongeren 

hebben mede hierdoor geen openheid en gezamenlijkheid gevoelt als het gaat om wederzijds vertrouwen en 

veiligheid. Dit lijkt het beeld te geven dat hulpverleners en jongeren met ervaring zich nog niet voldoende 

vertrouwd en veilig hebben gevoeld om elkaar ook aan te spreken wanneer zaken minder goed verlopen of 

wanneer het schuurt in de samenwerking.  

Vanuit de tussenevaluaties met de partners komt naar voren dat de leden van de werkgroep zich veilig 

voelen tijdens de werkgroep bijeenkomsten, ze hebben het gevoel dat ieders inbreng meetelt en er sprake is 

van gelijkwaardigheid en korte lijntjes tussen de leden van de werkgroep. Gedurende het traject is het 

vertrouwen tussen de werkgroep leden vergroot en werd elkaars deskundigheid en expertise steeds meer 

aangesproken en benut.  

 

3.3.6 Verantwoordelijkheid 

De helft van de deelnemers voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de groep om de 

samenwerkingsactiviteiten tot een succes te brengen. Ook geeft precies de helft aan dat ze het gevoel 

hebben dat tijdens ze tijdens de samenwerking er als groep samen voor gaan. Deze resultaten lijken te 

bevestigen wat er onder 3.3.4 geconstateerd is m.b.t. draagvlak en de betrokkenheid van hulpverleners bij 

de start van de LG. Zo’n 83% benadrukt gemotiveerd te zijn om met elkaar samen te werken tijdens de 

activiteiten.  

 

Vanuit de tussenevaluaties met alle partners komt naar voren dat gedurende het project soms zoeken was 

naar welke partij welke verantwoordelijkheid had en of er sprake was van een gezamenlijke en gedragen 

verantwoordelijkheid. De constructie lijkt binnen dit traject op een projectstructuur (top-down), waarbij de 

vraag is of dit de juiste structuur is voor een leernetwerkstructuur. De HAN is gedurende het traject 

kartrekker geweest en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de LG. Hierdoor lijken 

sommige partners de LG als een HAN project te zien. Ook vanuit de hogeschool wordt dit ervaren en leidt dit 

tot de vraag of dit wel gewenst is voor de constructie van een leergemeenschap. Een te grote 

verantwoordelijkheid voor één van de partners kan er mogelijk aan bijdragen dat gedeelde ambities in de 

uitwerking te snel de kleur van deze partner krijgen en ambities van anderen te weinig in beeld blijven.  

In de focusgroepen is dit thema verder uitgediept. Niet alleen in de werkgroep, maar ook in de projectgroep, 

wordt getwijfeld of de huidige vorm van indeling in projectgroep, werkgroep en IAG bijeenkomsten helpend is 

voor het realiseren van een werkzame LG. Of zoals “sluit netwerkdenken aan op een traditioneel project- en 

werkgroepmodel?” (FG2, projectgroep lid 8). Als alternatief voor de huidige projectstructuur en gelaagdheid 
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in de LG, werd door sommigen uit de werkgroep voorgesteld om één basisgroep samen te stellen, 

bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende partners en ook hulpverleners, 

ervaringsdeskundigen en studenten hierbij te betrekken. Dit vraagt echter nog wel verdere doordenking over 

thema’s als regievoering en manier waarop je met verantwoordelijkheid omgaat. Daarnaast vraagt het 

eveneens overdenking van de wijze waarop de verbinding met een subsidieverstrekker dan gestalte zou 

moeten krijgen. Ook werd in de projectgroep geopperd om m.b.t. deze kwestie terug te grijpen op 

beschikbare literatuur over bv. netwerkorganisaties. 

 

3.3.7 Gezamenlijkheid 

Hulpverleners van de eerste mixgroep ervaren een gezamenlijkheid in visie, doel en werkwijze tijdens de 

samenwerkingsactiviteiten over het algemeen als voldoende positief (M = 4.29, SD = .78). Toch vindt maar 

zo’n 44% dat deelnemers een eenduidig beeld hebben over wat ze willen bereiken in de activiteiten waar 

samenwerking plaatsvindt, 6% is het hiermee geheel oneens. Tweeëntwintig procent ervaart dat in 

discussies tegenstrijdige belangen, die niet constructief zijn voor de samenwerking, naar voren komen. In 

het focusgroep gesprek werd dit beeld bevestigd en kwam naar voren dat gedurende de IAG opleiding de 

koers, het doel en de gezamenlijke ambitie van de LG voor de hulpverleners niet altijd duidelijk was, aldus 

de twee gesproken hulpverleners. Hoewel niet op grotenschaal gecheckt, kijken deze hulpverleners positief 

aan tegen het leren in een leergemeenschap in plaats van het leren in een klassieke en traditionele 

opleiding. Maar als voorwaarde benoemden deze hulpverleners dat de rode draad van de opleiding en de 

verbinding tussen alle samenwerkingsactiviteiten en de personen die aansluiten helder moet zijn; “als dit 

wankel is, en er veel mensen in en uitkomen, verliest men het overzicht” (FG3, hulpverlener 2). Daarbij leken 

er vanuit het perspectief van de hulpverleners verschillende belangen te zijn bij de LG betrokken 

organisaties (HAN, Karakter, entrea lindenhout, Zorgbelang Inclusief, JongerenNetwerk, Gemeente 

Nijmegen). Hulpverleners benadrukten het belang dat om de LG tot een succes te brengen, de belangen 

duidelijk moeten waarbij een transparante communicatie essentieel is.   

Zo’n 39% vindt dat deelnemers elkaar helpen om doelen te bereiken en in het licht van dit beoogde resultaat 

vindt 56% de samenwerkingsactiviteiten in de LG hiervoor belangrijk. Tot slot ervaart het merendeel van de 

participanten dat zij invloed hebben op de werkwijze tijdens de samenwerkingsactiviteiten (72%), zo’n 6% 

van de participanten ervaart dit niet.   

 

Vanuit de tussenevaluaties en focusgroep gesprekken met alle partners komt naar voren dat ook het thema 

gezamenlijkheid gedurende het project soms zoeken was. Ondanks dat één van de partnerinstellingen 

uiteindelijk niet participeerde in de activiteiten, ervaarde men aanvankelijk een gevoel van een gezamenlijke 

ambitie. Gaandeweg leken de beelden over wat nodig is om de gezamenlijke ambitie te realiseren (of in 

ieder geval een stap richting die ambitie te zetten), zelden onderwerp van gesprek in bijeenkomsten. 

Werkgroepleden herkennen dit; hoewel zij wel ervaren dat ze elkaar steeds meer scherp hebben gehouden 

op de gezamenlijke ambitie, ervaren ze ook dat de werkwijze om tot die ambitie te komen nauwelijks aan 

bod is geweest tijdens de gesprekken. Taken, rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn weinig 

aan de orde gesteld. Het samen kritisch zijn op de werkwijze, met elkaar meedenken, rollen en 
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verwachtingen verhelderen, feedback vragen aan elkaar, maar ook feedback geven zijn aspecten die weinig 

zijn geobserveerd in de bijeenkomsten.  

 

Daarnaast lag gedurende het project de regie bij de projectleider en onderzoekers van de HAN. Doordat 

deze regie bij één partner lag, kregen de andere partners (Zorgbelang Inclusief, JongerenNetwerk, entrea 

lindenhout, Karakter, Gemeente Nijmegen) het gevoel dat het ‘een project van de HAN’ was en benoemden 

zich hierdoor minder gelijkwaardig te voelen aan elkaar en ontstond er een gevoel van minder 

gecommitteerd te zijn en minder betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de LG. Hierdoor benoemde men 

dat zij zich niet altijd voldoende toegerust voelden, en het dus niet geheel helder was voor hen, over op 

welke wijze zij over de LG konden communiceren met collegae.   

 

Met elkaar heeft de werkgroep, en ook de projectgroep, geleerd hoe de samenwerking tussen de 

verschillende partijen in de toekomst verbeterd kan worden. Denk aan; continue aandacht voor wie wat 

oppakt, afstemming en communicatie, evalueren van de voortgang, evalueren van de onderlinge 

samenwerking, het blijven bespreken van of we nog op koers zitten m.b.t. het gezamenlijke doel van de LG 

en elkaar hier scherp op houden. Tijdens de focusgroep met de leden van de werkgroep wordt toegevoegd 

dat gaandeweg het project te weinig oog is gehouden voor de verschillende belangen. Het is noodzaak om 

een gezamenlijk actieperspectief met elkaar te formuleren hoe we dit willen realiseren, en tussentijds te 

blijven checken of we nog op koers zitten. “Daar ontstaat gezamenlijkheid” (FG1, werkgroep lid 4). Ook 

wordt dit bevestigd door leden van de projectgroep. Het is belangrijk om vanaf het begin duidelijker te 

bespreken wie waarvoor verantwoordelijk is en wat ieders belang in het project is, en daarnaast ook 

aandacht houden voor de gemeenschappelijke belangen en de borging van deze belangen tijdens het 

project. “Dit moeten we samen dragen en vraagt iets van ons allemaal” (FG2, projectgroep lid 7).  

 

3.3.8 Organisatorische randvoorwaarden 

Meer dan de helft van de participanten geeft aan dat ze van de organisatie tijd krijgen om deel te nemen aan 

de IAG bijeenkomsten (56%), een kwart ervaart amper tot geen tijd te krijgen voor het leren in de 

bijeenkomsten. Wanneer gevraagd wordt of deelnemers vanuit de instelling of het (hoger) management 

gestimuleerd worden om deel te nemen aan de bijeenkomsten en de bijbehorende 

samenwerkingsactiviteiten, geeft ongeveer een kwart aan dat zij dit ervaren (28%), maar zo’n 45% zegt dit 

niet te ervaren. Tot slot ervaart de meerderheid (72%) dat hun aanwezigheid bij de IAG bijeenkomsten niet 

als een verplichting voelt vanuit hun organisatie.  

 

De betrokken docenten zien de LG als een experiment waarin gepionierd kan worden met activiteiten en 

vormen van leren die meer dan voorheen in verbinding staan met het werk in de praktijkinstellingen. Het 

beleid van de hogeschool benadrukt al enige jaren het belang van de samenhang tussen het onderwijs, 

onderzoek en praktijkinstellingen, en stimuleert het leren met elkaar ‘in de driehoek’. Docenten zagen 

deelname aan de LG dan ook als een kans om ervaring op te doen met het leren ‘in de driehoek’. De 

concrete operationalisatie van dit werken in de driehoek bleek voor docenten lastig. Volle takenpakketten, 

onbekendheid met projectmatig werken, de geneigdheid om het onderwijs te prioriteren, maakt dat het 
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realiseren van afgesproken activiteiten voor het vertalen van beschikbare kennis naar concrete 

onderwijseenheden in de beschikbare tijd niet voor iedereen haalbaar bleek. De uitbraak van Corona en de 

bijkomende omslag naar digitalisering van het onderwijs in de slotfase van het project had een extra effect 

op de realisatie.  
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4. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
 

In deze procesevaluatie is de opbouw en ontwikkeling van de LG SWAG gevolgd. De volgende drie vragen 

stonden daarom in deze procesevaluatie centraal:   

1. Hoe is de LG SWAG vormgegeven? 

2. Wat zijn de opbrengsten van de LG SWAG? 

3. Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de LG SWAG?  

Hierna volgen enkele conclusies met betrekking tot de vormgeving, opbrengsten, werkzame en 

belemmerende factoren van de LG SWAG. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele discussiepunten en 

aanbevelingen.  

 

4.1 Conclusie 

De vormgeving van de leergemeenschap SWAG  

Samenvattend is bij de vormgeving gekozen voor de opbouw van een leergemeenschap uitgaande van een 

bestaande leerinfrastructuur in de regio: de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling van 

de HAN. Twee groepen hulpverleners, aangesloten bij twee verschillende IAG opleidingen, hebben tijdens 

hun opleiding samengewerkt met jongeren met ervaringskennis, docenten, studenten, vertegenwoordigers 

van praktijkinstellingen en onderzoekers. De deelnemers zijn met verschillende activiteiten uitgedaagd om 

wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis over samenwerkingskwesties met elkaar te 

delen en om te zetten in het handelen in de praktijk.  

 

De gemengde samenstelling van de onderwijsgroepen uit ambulante hulpverleners uit verschillende 

instellingen en praktijken is een succesfactor gebleken. Dat betreft vooral de uitwisseling die daardoor heeft 

kunnen plaatsvinden tussen expertise in de jeugd- en opvoedhulp met expertise uit de kinder- en 

jeugdpsychiatrie. Helaas is het niet gelukt deze uitwisseling te verbreden met deskundigheid betreffende de 

hulp aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. 

Een belangrijk tweede succesfactor voor de samenwerking in een leergemeenschap was de inbedding van 

kennis in het onderwijs en werkveld door middel van het vormgeven van de praktijkopdracht ‘Samenwerken 

met gezin en netwerk’. Deze opdracht heeft ertoe geleid, met de intensivering van de samenwerking tussen 

de IAG hulpverleners en bachelor studenten van de HAN, dat het belang van de samenhang tussen 

onderwijs en onderzoek veel zichtbaarder is geworden. Onderzoek is hierbij ten dienste komen te staan voor 

het leerproces van individuele hulpverleners, maar ook van bachelor studenten. Het belang van 

systematische gedragsobservatie van cliënten en hulpverleners en de analyse van beeldopnames door 

studenten is als leermiddel zeer doeltreffend; studenten krijgen zo inzicht in kennis over werkzame 

elementen in samenwerking, leren met deze kennis nauwgezet naar beeld te kijken, waardoor ze de kennis 

zelf ook verinnerlijken. De terugkoppeling aan professionals draagt bovendien bij aan inbedding van de 

handelingskennis over samenwerking in diens dagelijkse gesprekspraktijk. De aanvankelijk geplande 
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betrokkenheid van cliënten zelf, of van ervaringsdeskundigen, bij de beeldanalyses door studenten en de 

terugkoppeling naar hulpverleners is daarbij nog niet van de grond gekomen. 

Een derde succesfactor met betrekking tot de vormgeving van de samenwerking binnen een LG is dat de 

kennis hierover is gearticuleerd met overdracht aan externen door leden van de werkgroep welke als doel 

had het project zichtbaarder te maken. Dit is onder andere gedaan door het verzorgen van gastcolleges 

binnen bacheloropleidingen van de HAN, lezingen tijdens georganiseerde ZonMw 

uitwisselingsbijeenkomsten, workshop op het SIA jaarcongres en het schrijven van nieuwsberichten die 

verspreid werden door onder andere het kenniscentrum HAN SOCIAAL en de Academische Werkplaats 

Transformatie Jeugd ‘Inside Out’. De reflecties van niet-direct betrokkenen die tijdens de overdracht aan de 

orde komen, dragen bij aan het verhelderen van de kracht en meerwaarde van de LG.     

 

Belangrijk is de conclusie dat gedurende het proces een omslag zichtbaar is geworden, waarbij in de LG de 

aandacht voor “wat is nu precies een LG” verschoof naar wat het gezamenlijke doel is van de LG, namelijk 

het inbedden van kennis over samenwerkingsvraagstukken en het verbeteren van de samenwerking met 

jeugdigen en gezinnen in de praktijk. Eerder is verwezen naar Baronner en Wallner (2016), die stellen dat 

het leren in een LG vooral een middel moet zijn voor praktijkverbetering en niet een doel op zich. Het lijkt er 

op dat de LG aanvankelijk te sterk als een doel op zich werd benaderd, hetgeen mogelijk remmend gewerkt 

heeft op het daadwerkelijk realiseren van opbrengsten. 

 

Tenslotte constateren we dat het ontwikkelen van een regionale leergemeenschap rondom 

samenwerkingskwesties een zoektocht is, die niet volgens vaste lijnen verloopt. Dit is ook zichtbaar 

geworden in de ontstane discussie rondom de organisatiestructuur; waar het aanvankelijk logisch leek om 

de LG als een project te benaderen met een organisatiestructuur van projectgroep, werkgroep en 

trainingsgroepen, is in de eindfase geconcludeerd dat deze structuur niet optimaal is voor een LG. Hoe dan 

wel regie gevoerd moet worden in een gezamenlijk leerproces in een complexe 

hulpverlening/onderwijspraktijk blijft een urgente vraag.  

 

De opbrengsten van de leergemeenschap SWAG 

In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat kennis over meervoudige allianties in het samenwerken 

rondom gezinnen met meervoudige en complexe vraagstukken, sterker is verspreid en ingebed door de 

activiteiten van de LG. Daarbij is ook de aandacht voor meerdere perspectieven op de casuïstiek vergroot en 

daarmee is de relevantie van het samenwerken met meerdere gezinsleden en met voor het gezin belangrijke 

personen voor het resultaat van hulpverlening over het voetlicht gebracht.  

 

Verschillende activiteiten die ondernomen zijn om de LG SWAG vorm te geven hebben ontmoetingen 

gefaciliteerd tussen partijen en disciplines in de regio en bijgedragen aan uitbreiding van persoonlijke 

netwerken. Deelnemers kregen meer inzicht in kennis vanuit andere werkvelden (onmiddellijke waarde). Ook 

lijkt op het eerste gezicht de drempel verlaagd om elkaar in de toekomst bij vragen te benaderen en elkaars 

expertise op te zoeken (potentiële waarde). Dit geldt niet alleen voor de hulpverleners, maar ook voor 

docenten, jongeren en onderzoekers. In hoeverre deze potentiele waarde daadwerkelijk in de praktijk wordt 
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benut, waardoor veranderingen (in handelen) zichtbaar worden (toegepaste waarde), blijft nog de vraag. 

Hoewel door meerdere deelnemers genoemd is dat men zich beter is gaan realiseren wat het belang is van 

een goede en werkzame samenwerking, is nog weinig concreet naar voren gekomen wat deelnemers in hun 

praktijk of onderwijs anders doen in vergelijking met de periode vóór de start van de LG. Het gevaar bestaat 

dat bij stopzetten van de LG, snel teruggekeerd wordt ‘naar de waan van de dag’ en de oude routines. Met 

andere woorden, de eerste stappen in boundary crossing (Akkermans & Bakker, 2012) zijn gezet. Maar 

voortgaande oefening in een vervolg van dit project en nader onderzoek naar hoe groepen (afdelingen, 

teams, organisaties) over de eigen (organisatie)grenzen blijven samenwerken rondom casuïstiek is 

noodzakelijk.  

 

Gevolg van het LG-project voor de post-hbo IAG opleiding is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden 

van traditioneel leren naar een nieuwe vorm van leren. Een nieuwe vorm waarin sprake is van een nauwere 

samenwerking tussen docenten, praktijkprofessionals, experts, ervaringsdeskundigen en onderzoekers. 

Waarin onderzoek dienstverlenend is aan de hulpverleningspraktijk, waar docenten, studenten en 

professionals leren van gesprekssituaties op beeld, waarbij gerichte feedback gegeven wordt op basis van 

systematische analyse van deze opnames, en waarin expertise uit het regionaal netwerk in een training 

benut wordt. Inzichten opgedaan gedurende dit traject, zijn gebruikt voor verbetering van dat gedeelte van 

het curriculum dat gericht is op het thema samenwerking. Deze aanpassingen blijven in de training 

verankerd worden de komende jaren verder doorontwikkeld.  

 

Wat gedurende dit traject minder vanzelfsprekend verliep, is de vertaling van kennis en inzichten verworven 

in de LG naar concrete onderwijsproducten ten behoeve van het bachelor- en masteronderwijs van de 

hogeschool. Deze concretisering was wel een ambitie waarmee het traject gestart is, en daarnaast is het ook 

een ontwerpcriterium van een LG dat de opbrengsten in de vorm van kennisconstructie omgezet dienen te 

worden in haalbare producten voor het onderwijs (Baronner & Wallner, 2016). We kunnen constateren dat 

SWAG een impuls gegeven heeft aan het belang van het thema alliantie voor de bacheloropleidingen 

Pedagogiek en Social Work. Ook heeft SWAG de complexiteit van samenwerken met meerdere partijen en 

het hanteren van meervoudig perspectief sterk belicht. Er is een beweging in het circuleren van kennis over 

samenwerking binnen het hoger beroepsonderwijs in gang gezet. Twee concrete onderwijsproducten zijn 

naar aanleiding van dit traject ontwikkeld: een eerste prototype van de Levende Leerlijn Betekenisvolle 

Samenwerking en videomateriaal over dilemma’s rondom samenwerking in de praktijk, te gebruiken in 

onderwijseenheden. Daarnaast zien we dat in de diverse opleidingen binnen het jeugddomein sprake is van 

benutting van actuele onderzoeksliteratuur over samenwerken in meerdere onderwijseenheden. De 

betrokkenheid van sleutelpersonen uit het bachelor onderwijs bij de LG SWAG heeft daar een rol in gehad. 

Het overheersende gevoel in het onderwijs is dat met de LG SWAG eerste stappen gezet zijn en meer 

waarde te realiseren is door structurele doorontwikkeling van de LG. Het initiatief voor een vervolgaanvraag 

(Comeniusbeurs), toont het belang wat het onderwijs hecht aan deze doorontwikkeling.  

 

Wanneer gekeken wordt naar opbrengsten in de cyclus van gerealiseerde en transformatieve waarde 

(Wenger et al., 2011; Wenger-Trayner et al., 2017), kan geconcludeerd worden dat de LG een begin 
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gemaakt heeft om het belang van de samenwerking tussen het werkveld met opleidingen en onderzoekers 

ten behoeve van de professionalisering van hulpverleners op de kaart te zetten. Dat blijkt al uit de 

constatering van de deelnemende professionals, studenten en docenten dat ze zich meer dan voorheen 

bewust zijn geworden van het belang van samenwerking. Een eerste aanzet tot het leren van succesvol 

samenwerken begint met dat men zich realiseert dat samenwerking meer behelst dan het hebben van een 

‘klik’ met de ander. Werken met meervoudige perspectieven in de hulpverlening en het combineren van 

leren en onderzoeken in de onderwijsopdrachten en de daartoe noodzakelijke samenwerking tussen 

gezinnen, hulpverleners, opleiders en onderzoekers heeft meer aandacht gekregen.  

Om enerzijds studenten beter voor te bereiden op het samenwerken in systemen met meerdere partners, en 

om anderzijds zelf ook de samenwerking met studenten, met elkaar en met de werkveldpartners te 

optimaliseren, is vanuit docenten een vraag geformuleerd om een deskundigheidsbevorderingstraject te 

ontwikkelen.  

 

Werkzame en belemmerende factoren van de leergemeenschap SWAG  

Hierboven hebben wij al enkele succesfactoren met betrekking tot de vormgeving van een leergemeenschap 

genoemd. Gedurende dit traject is ook gebleken hoe lastig het blijkt te zijn om deelnemers te stimuleren over 

hun eigen organisatiegrenzen heen samen te werken (boundary crossen). Terugkijkend op de ontwikkeling 

van de LG hadden de verscheidenheid in perspectieven, aanwezig tijdens de LG-bijeenkomsten actiever en 

gerichter benut kunnen worden. 

Het gevoel van gezamenlijkheid in ambities aan het begin van dit traject bleek een werkzame factor te zijn 

voor de ontwikkeling van de LG. Daar waar deze ambitie aanvankelijk met enige regelmaat aan de orde 

kwam, is tijdens de ontwikkeling van de LG de aandacht hiervoor enigszins verslapt. Daarbij constateren we 

dat het eigenaarschap, de regie en de eindverantwoordelijkheid voor het traject teveel bij de hogeschool 

heeft gelegen. Met als effect dat de ontwikkeling van deze LG geregeld als een ‘HAN project’ werd gezien. 

We constateren, in navolging van Stoll en collega’s (2006) niet alleen dat een gedeelde visie en gedeelde 

waarden van de deelnemende partijen op de centrale bedoeling van een LG essentieel is voor een 

succesvolle LG. Ook blijvende reflectie op deze gezamenlijke ambitie, op de visie en strategie waarmee die 

ambitie gerealiseerd kan worden en explicitering van verwachtingen die men daarbij van elkaar heeft, 

dragen bij aan blijvend draagvlak en aan succesvol partnerschap (Van Hattum et al., 2019).  

 

4.2 Discussie 

In deze procesevaluatie is de opbouw en ontwikkeling van de LG SWAG gevolgd middels verschillende 

kwantitatieve en kwalitatieve vormen van data verzameling. Zo is o.a. gebruik gemaakt van meerdere 

vragenlijsten, observaties en focusgroep bijeenkomsten. We hebben dus vanuit meervoudige perspectieven 

herhaaldelijk data verzameld waardoor we een zo gevarieerd mogelijk beeld hebben gekregen van zowel de 

werkzame en belemmerende factoren als de opbrengsten van de LG. Daarnaast was het mixed methods 

design van deze procesevaluatie flexibel, wat eraan heeft bijgedragen dat tussentijdse resultaten vanuit 

meerdere tussenevaluaties benut zijn bij vervolgstappen in de verdere vormgeving van de LG. 
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Aanvankelijk was het plan om de vragenlijsten over de samenwerkingsactiviteiten herhaaldelijk te laten 

invullen om zo de ontwikkeling in kaart te brengen, echter is gaandeweg ervoor gekozen deze vragenlijst 

slechts éénmaal in te laten vullen. Dit omdat hulpverleners het gevoel kregen verplicht mee te moeten doen 

aan onderzoek en wij hen hierdoor niet te vaak wilden ‘lastig vallen’ met herhaaldelijke 

onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de procesevaluatie. Hierdoor is ontwikkeling over tijd in de acht 

kernconcepten kwantitatief minder goed in beeld gebracht, wel hebben wij de ontwikkeling getracht zichtbaar 

te maken met aanvullende focusgroep bijeenkomsten en herhaaldelijke observaties.  

 

Het feit dat de onderzoekers die de evaluatie uitvoerden, net als alle andere partners en deelnemers, 

onderdeel waren van de LG en meegegaan zijn in het experiment, kan een beperking zijn voor het 

objectieve karakter van een evaluatie. De onderzoekers hebben vanuit hun ervaring en vanuit de 

kernconcepten uit de literatuur, een journaal bijgehouden met inzichten en opvallendheden. Hierdoor kan 

gesteld worden dat de onderzoekers niet volledig onafhankelijk waren waardoor de evaluatie een subjectief 

karakter kan hebben gekregen. De onderzoekers waren zich hiervan bewust en hebben gedurende de 

procesevaluatie onderling uitgewisseld om te komen tot consensus, wat bijdraagt aan de mate van 

intersubjectieve overeenstemming. Daarnaast hebben de onderzoekers op meerdere momenten tijdens 

bijeenkomsten met de leden van de werkgroep en projectgroep de tussentijdse resultaten besproken en 

gecheckt. Hierdoor kunnen misverstanden in observatie en interpretatie grotendeels uitgesloten worden.  

 

Een andere beperking houdt verband met het feit dat in deze evaluatie de meerwaarde van de activiteiten 

binnen de LG in beeld is gebracht, maar dat de daadwerkelijke effecten hiervan niet onderzocht zijn. Om 

uitspraak te kunnen doen over de effecten zal vervolgonderzoek nodig zijn.  

Tot slot heeft de uitbraak van Corona en de bijkomende omslag naar digitalisering van het onderwijs in de 

slotfase van dit project een aantal veranderingen met zich meegebracht. Enerzijds heeft de uitbraak van 

Corona ertoe geleid dat activiteiten van de LG en van de procesevaluatie niet meer geheel zoals planning 

konden plaatsvinden. Anderzijds heeft de bijkomende digitalisering van de LG bijeenkomsten er wel aan 

bijgedragen dat het contact tussen de hulpverleners niet is gestagneerd en dat ook de activiteiten van de 

procesevaluatie zijn doorgegaan. De focusgroepgesprekken met alle betrokkenen hebben we bijvoorbeeld 

digitaal vormgegeven. Wel was er een minder grote opkomst bij het focusgroep met de hulpverleners. 

Hulpverleners hadden in korte tijd in hun praktijk natuurlijk ook met veranderingen en te maken. Hierdoor 

waren wellicht minder hulpverleners in de slotfase van de procesevaluatie in de gelegenheid om aan te 

sluiten, dit heeft het gevolg dat de resultaten van de verschillende evaluatie activiteiten niet op grote schaal 

gecheckt zijn bij de hulpverleners.  

 

4.3 Aanbevelingen 

Na twee jaar geëxperimenteerd te hebben met de ontwikkeling van de LG SWAG zien we dat deelnemers 

overwegend enthousiast zijn over het leren in een netwerkvorm, maar ook nog lerend zijn. Op basis van 

enerzijds de conclusies van de procesevaluatie en anders de evidence dat professionele 

leergemeenschappen veelbelovend lijken te zijn om het leren, de kennisontwikkeling en  
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-deling en een duurzame verbetering in de beroepspraktijk te bevorderen (zie bijvoorbeeld de 

literatuurreview van Stoll et al., 2006), wordt allereerst aanbevolen de LG SWAG voort te zetten en daarmee 

via de LG door te bouwen aan optimalisering van samenwerkingsrelaties rondom en met jongeren en hun 

ouders. Daarnaast noemen we enkele specifiekere aanbevelingen: 

 

Organisatiestructuur rondom de LG 

Partners dienen in gezamenlijkheid een keuze te maken in de vormgeving van de organisatie rondom de LG, 

aanbevolen wordt de organisatiestructuur te veranderen en hierbij de projectstructuur los te laten. Het is van 

belang om hulpverleners en ervaringsdeskundigen een stevigere rol te geven in de ontwikkeling van de LG. 

Dit kan bevorderd worden door niet meer te werken met een project- en werkgroep, maar één kernteam te 

formeren waarin vanuit alle partners en deelnemers vertegenwoordigers een rol krijgen.   

 

Partnerschap 

Partners dienen met elkaar samen te werken, in verbinding te staan met elkaar en elkaar regelmatig en 

structureel te ontmoeten om gezamenlijk te reflecteren en het proces en resultaten rondom de LG te 

evalueren. Daarin zijn de volgende vier samenhangende punten essentieel:  

1. Stel de gezamenlijke ambitie met regelmaat aan de orde en spreek verschillende belangen uit; 

2. Spreek met elkaar uit wat de stip op de horizon is en stel deze regelmatig aan de orde; waar willen 

we over een X aantal jaar zijn met deze LG? Realiseren we die ook?; 

3. Maak een heldere taakverdeling, en formuleer hierbij afspraken, verantwoordelijkheden en 

verwachtingen die met enige regelmaat met alle partners geëvalueerd worden; 

4. Oefen bewust met het uitspreken en vragen van feedback op alle niveaus. 

 

Boundary crossing  

Geconcludeerd wordt dat men zich beter is gaan realiseren wat het belang is van een goede en werkzame 

samenwerking, echter is nog weinig concreet naar voren gekomen wat deelnemers in hun praktijk of 

onderwijs anders doen in vergelijking met de periode vóór de start van de LG. Met andere woorden, de 

eerste stappen in boundary crossing (Akkermans & Bakker, 2012) zijn gezet, maar voortgaande oefening is 

noodzakelijk om deelnemers te stimuleren om daadwerkelijk in de praktijk over organisatiegrenzen heen met 

elkaar te laten samenwerken.  

Ten eerste wordt aanbevolen om met alle LG docenten en coördinatoren gezamenlijk gerichte opdrachten 

en werkvormen te ontwikkelen waarbij de verscheidenheid in perspectieven aanwezig tijdens de LG 

bijeenkomsten beter en meer regelmatig benut worden. Hierdoor ontstaat binnen de LG meer ruimte voor 

oefening in samenwerking over organisatiegrenzen heen. Op dit moment worden de verschillende 

perspectieven nog vooral en alleen besproken in klassikale of groepsgesprekken, maar o.a. tijdens de 

verwerkingsopdrachten is er nog teveel ruimte voor deelnemers om samen te werken met een collega uit de 

eigen organisatie.  

Ten tweede wordt een suggestie gedaan voor vervolgonderzoek. Om namelijk tot een daadwerkelijke 

transformatie van denken en handelen in de praktijk te komen, is het allereerst nodig om diepgewortelde 

basisassumpties zichtbaar en bespreekbaar te maken die verandering van gedrag onbewust in de weg 
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kunnen staan (Boonstra, 2013; Schein, 2010). Belangrijk is dus om na te gaan wat de onderliggende 

redenen zijn waardoor men in de praktijk en onderwijs al dan niet elkaars expertise nutten en over 

(organisatie)grenzen heen samenwerken rondom casuïstiek. Wanneer de vanzelfsprekendheden en 

gewoonten in handelen zichtbaar worden, kan men in de LG beter aansluiten bij wat deelnemers nodig 

hebben om tot gedragsverandering in de praktijk en het onderwijs te komen. Volgens Boonstra (2013) vormt 

het zichtbaar maken van de diepgewortelde basisassumpties het startpunt voor vernieuwing en 

transformatie in handelen.  

 

Deskundigheidsbevorderingstrajecten 

Door betrokken docenten in de LG is geconstateerd dat zij door participatie in dit project geleerd hebben 

over het belang van een goede en werkzame samenwerking en hoe zij dit kunnen realiseren. Dit was een 

ware toevoeging op de huidige kennis omtrent samenwerking van deze docenten. Aan te bevelen is om als 

aanvulling op de Levende Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking, in de toekomst meer structureel 

deskundigheidsbevordering van docenten van o.a. de opleidingen Pedagogiek en Social Work op dit thema 

te organiseren. 

 

Het benutten van beeldopnames 

Het succes van werken met beeldopnames om de samenwerking te versterken, kan sterker benut worden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van meerdere beeldopnames van gesprekken tussen een 

hulpverlener met een gezin of met meerdere professionals over een langere periode. Het monitoren van het 

gedrag van hulpverleners en hen doelen te laten formuleren op basis van de feedback is onontbeerlijk 

gebleken. Door in de hulpverlening aan een gezin met enige regelmaat een beeldopname te laten maken en 

deze te analyseren, ontstaat een leertraject en wordt het toepassen van nieuwe inzichten en kennis gericht 

gestimuleerd. Herhaalde N=1 studies met meerdere meetmomenten lijken nodig om uiteindelijk een meer 

structurele verandering teweeg te brengen (zie ook Delsing & Van Yperen, 2017). 
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BIJLAGE 1. VERBINDING THEORETISCHE CONCEPTEN, INDICATOREN, PARTICIPANTEN 
EN METHODE VAN DATA-VERZAMELING 
In deze tabel is de nadere uitwerking te lezen van de te meten concepten in indicatoren en de verbinding met de participanten en methode van data-

verzameling. 

 

Tabel 1 

De verbinding tussen de concepten met operationalisatie, participanten en de methode van data-verzameling 

Gericht op het proces 

Dimensie 

omschrijving 

Te meten concept Indicator Omschrijving indicator Bij wie worden de 

indicatoren gemeten? 

Hoe worden de indicatoren 

gemeten? 

De community leden 

participeren tijdens 

de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten en 

waarderen deze 

participatie  

Participatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardering 

Opkomst  

 

 

 

Activiteit aanwezigen 

(verdere operationalisatie 

bij topic interactie) 

 

 

Plezier 

 

Inhoudelijke waardering 

 

Community leden zijn aanwezig 

Community leden komen terug na eerdere 

bijeenkomsten 

 

Community leden doen actief mee aan 

leeractiviteiten (vragen stellen, antwoorden 

zoeken, eigen inbreng, feedback geven, 

reageren op verbale en non-verbale wijze) 

 

Er wordt gelachen tijdens de bijeenkomsten 

 

Community leden spreken uit de bijeenkomsten 

positief te ervaren / beleven 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Presentielijsten bijeenkomsten 

(alleen indicator opkomst) 

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Observaties tijdens:  

- IAG bijeenkomsten 

- Projectgroep bijeenkomsten 

- Werkgroep bijeenkomsten  

 

Tussenevaluatie 

 

De community leden 

hebben 

kwaliteitsvolle 

interactie met elkaar 

en werken samen 

vanuit verschillende 

Interactie 

 

 

 

 

 

Inbreng 

 

 

 

 

 

Community leden brengen praktijksituaties in 

vanuit een probleem, vraag of opgedane ervaring 

Community leden onderzoeken vraagstukken 

vanuit meerdere kanten om zo tot een optimale 

oplossing te komen 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Observaties tijdens:  

- IAG bijeenkomsten 
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expertisegebieden, 

kennisdomein en 

subculturen tijdens 

de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoog en discussie 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen stellen 

 

 

Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectie 

 

 

 

 

Verbindingen creëren  

Community leden praten over voor hen 

belangrijke zaken 

Er vindt discussie en dialoog plaats om te komen 

tot een gezamenlijke uitkomst 

Er wordt uitgedaagd tot het uitspreken van 

veronderstellingen of om te horen wat de ander 

te zeggen heeft 

 

Community leden stellen elkaar op constructieve 

en effectieve wijze vragen. 

 

Community leden geven elkaar feedback op de 

kwaliteit van de gestelde vragen en daarop 

volgende reacties 

Op positieve (constructief, waarderend en 

respectvol) en effectieve wijze (helder, 

doelbewust, betekenisvol en overeenstemmend) 

vindt feedback plaats op de gestelde vragen en 

daaropvolgende reacties 

 

Community leden voelen de mogelijkheid om 

open met elkaar te reflecteren op de 

samenwerking in het licht van het beoogde 

resultaat 

 

Community leden interacteren over hun 

‘doelgroep’ heen met elkaar 

Community leden creëren verbindingen tussen 

verschillende praktijken 

Community leden wisselen elkaars praktijken uit 

met elkaar (onderwijs, onderzoek, IAG 

hulpverlening, ervaringsdeskundigheid) 

 

- Projectgroep bijeenkomsten 

- Werkgroep bijeenkomsten  

 

Tussenevaluatie 
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De community leden 

hebben of tonen 

gevoel van 

betrokkenheid met 

betrekking tot de 

SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

 

Betrokkenheid Gevoel van betrokkenheid 

 

 

 

 

Verbinding 

 

Community leden geven aan betrokken te zijn of 

zich te voelen 

Gesprekken tijdens de bijeenkomsten worden als 

intens waargenomen of beleefd 

 

Community leden identificeren zich met elkaar 

(sympathie) 

Community leden zijn nieuwgierig naar iemands 

standpunten en motieven (empathie) 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Tussenevaluatie 

 

 

De community leden 

hebben vertrouwen 

in zichzelf en de 

andere leden tijdens 

de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

 

 

Vertrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

 

 

 

 

Community leden voelen zich geaccepteerd door 

andere leden 

Community leden voelen zich erkend wanneer zij 

een praktijksituatie inbrengen 

Community leden ervaren wederzijds begrip van 

elkaar 

 

Community leden zien de bijeenkomsten als een 

plek waar je open kunt communiceren met elkaar 

Community leden hebben de verwachting nieuwe 

ervaringen op te kunnen doen en te mogen leren 

Community leden voelen zich comfortabel 

Community leden brengen lastige problemen in 

Community leden benoemen fouten die door 

henzelf gemaakt zijn in de praktijk 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Tussenevaluatie 

 

 

De community leden 

ervaren draagvlak, 

gevoel van eenheid 

en gedeelde 

verantwoordelijkheid 

onder alle 

Collectieve 

verantwoordelijk-

heid 

Verantwoordelijkheid 

 

 

Eenheid  

Community leden voelen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid tijdens de bijeenkomsten 

 

Community leden voelen zich verbonden door 

gemeenschappelijkheid 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 
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participanten in de 

SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

Community leden voelen zich gemotiveerd om 

met elkaar samen te werken tijdens de 

bijeenkomsten 

Community leden voelen een gedeelde urgentie 

en onderlinge afhankelijkheid ten aanzien van de 

bijeenkomsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 

Tussenevaluatie 

 

 

De community leden 

hebben een 

gedeelde visie en 

waarden en 

dezelfde werkwijze 

en doelen voor ogen 

in de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

 

Gezamenlijke visie 

 

 

Doelperceptie 

 

 

Werkwijze 

Visie 

 

 

Doel 

 

 

Werkwijze 

Community leden hebben een gedeelde visie 

over wat zij willen bereiken in de bijeenkomsten 

 

Community leden hebben hetzelfde doel voor 

ogen tijdens de activiteiten van de bijeenkomsten 

 

Community leden vinden de werkwijze in de 

bijeenkomsten belangrijk in het licht van het 

beoogde resultaat 

Community leden voelen verantwoordelijkheid 

voor de werkwijze tijdens de bijeenkomsten 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 

Tussenevaluatie 

 

 

De community leden 

ervaren support en 

commitment van het 

management / 

organisatie, 

waaronder 

facilitering in tijd en 

gelegenheid en 

financiële middelen 

m.b.t. de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

Randvoorwaarden Support 

 

 

 

 

 

 

Gelegenheid 

 

 

 

 

 

 

Community leden voelen support van (hoger) 

management om deel te nemen aan de 

bijeenkomsten 

Community leden voelen dat (hoger) 

management participatie in de bijeenkomsten 

stimuleert en bevordert  

 

Community leden worden gefaciliteerd in tijd om 

deel te nemen aan de bijeenkomsten  

Community leden worden in (financiële) middelen 

ondersteund om deel te nemen aan de 

bijeenkomsten 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Vragenlijst 

samenwerkingsactiviteiten 

(participantengroepen 1 t/m 3) 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 

Tussenevaluatie 
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Gericht op de opbrengsten 

 

Dimensie 

omschrijving 

Te meten concept Indicator Omschrijving indicator Bij wie worden de 

indicatoren gemeten? 

Hoe worden de indicatoren 

gemeten? 

De community leden 

voelen en 

verwoorden de 

waarde van het 

leren die ontstaat 

door de activiteiten 

in de SWAG 

leergemeenschap, 

projectgroep en 

werkgroep 

bijeenkomsten 

Onmiddellijke 

waarde 

Activiteiten 

 

 

Interacties 

 

 

 

 

Ervaring van de belangrijkste gebeurtenissen en 

wat daarin gebeurd 

 

Waardering van de bijeenkomsten (leuk, 

inspirerend, confronterend, etc.) 

Tussen wie is interactie 

Kwaliteit van de interacties 

Ontstaan van nieuwe connecties 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Tussenevaluatie 

 

Opbrengstenboekje voor 

verzamelen opbrengsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 

Potentiële waarde 

 

Menselijk kapitaal 

 

 

 

 

 

Sociaal kapitaal 

 

 

 

 

 

 

 

Tastbaar kapitaal 

 

 

 

 

 

Verwerving van nieuwe vaardigheden  

Verwerving van nieuwe kennis  

Opdoen van inspiratie 

Andere kijk naar aspecten van het werk 

Krijgen van meer zelfvertrouwen in het werk  

 

Verandering in (sociale) relaties  

Toegang tot nieuwe mensen  

Kwaliteit van de bijdragen in het leren van deze 

nieuwe mensen 

Vertrouwen in nieuwe mensen om hulp te vragen 

Gevoel van minder isolement  

Betere reputatie door deelname 

 

Toegang tot nieuwe middelen  

Beschikking van nieuwe tools, methoden en 

processen  

Toegang tot nieuwe documenten of 

informatiebronnen  

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Tussenevaluatie 

 

Opbrengstenboekje voor 

verzamelen opbrengsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 



   
 

54 

 

 

Reputatie kapitaal 

 

 

 

Leer kapitaal 

 

Verandering in status van het beroep in de 

omgeving  

Verwerven van een nieuwe ‘stem’  

 

Verandering van kijk op leren 

Het zien van nieuwe kansen voor leren 

Het zien van nieuwe mogelijkheden voor het 

opzetten van een leerwerkplaats 

 

Toegepaste 

waarde 

 

Procedures, documenten 

en producten 

 

Nieuwe vaardigheden 

 

 

Nieuwe connecties 

 

 

 

 

Het inzetten van informatie en ervaringen 

opgedaan in de leerwerkplaats in de praktijk 

 

Toepassing van nieuwe vaardigheden in de 

praktijk 

 

Het benutten van andere deelnemers uit de 

leerwerkplaats in de praktijk 

Het doorgeven van nieuwe kennis en 

vaardigheden aan andere collega’s 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Tussenevaluatie 

 

Opbrengstenboekje voor 

verzamelen opbrengsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 

 

Gerealiseerde 

waarde 

 

Reflectie op effect Beïnvloeding van aspecten in handelen en / of 

prestaties door deelname aan de leerwerkplaats 

Beïnvloeding van aspecten in de organisatie door 

deelname aan de leerwerkplaats 

Tijdsbesparing 

Het bereiken van iets nieuws  

Succesvoller zijn in het werk 

De effecten van implementatie van een idee uit 

de leerwerkplaats 

Aspecten bereikt in de organisatie vanwege 

deelname aan de leerwerkplaats 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Tussenevaluatie 

 

Opbrengstenboekje voor 

verzamelen opbrengsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 
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Transformatieve 

waarde 

 

Nieuwe definitie van 

begrip/belang 

Verandering in begrip en / of definitie van wat 

belangrijk is in de praktijk (voor deelnemer en 

voor andere stakeholders) 

Bezinning over waar het om gaat in de praktijk 

door het proces van leren in de leerwerkplaats  

Verandering in iemands anders begrip van waar 

het om gaat in de praktijk  

Vertaling van nieuwe inzichten naar 

veranderingen op organisatie / management 

niveau 

 

1. Ambulant hulpverleners 

2. Cliënt(vertegenwoordigers) 

3. Bachelor studenten 

4. Leden van de werkgroep en 

projectgroep  

 

Tussenevaluatie 

 

Opbrengstenboekje voor 

verzamelen opbrengsten 

 

Focusgroep gesprek met 

selectie participanten uit de 

vier participanten groepen 
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BIJLAGE 2. VRAGENLIJST SAMENWERKINGSACTIVITEITEN 
 

Vragenlijst Samenwerkingsactiviteiten 
Alliantie, oftewel de kracht van de samenwerkingsrelatie, bestaat uit drie kenmerken: a) de emotionele verbinding (ook wel ‘klik’) die mensen met elkaar 

hebben, b) de mate waarin mensen het eens zijn over het te bereiken doel van de hulpverlening, en c) de overeenstemming over de weg hoe dit doel te 

realiseren1. Uit onderzoek blijkt dat een sterke alliantie tussen hulpverlener en cliënten een positieve invloed heeft op de uitkomsten van de hulpverlening2. 

Ook weten we dat het bouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties met meerdere gezinsleden (jeugdigen, hun ouders / verzorgers, netwerk) 

en met meerdere betrokken hulpverleners nog niet zo gemakkelijk is3.  

Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) in Nijmegen wordt het belang van de alliantie onderschreven en bekrachtigd. Partners van 

de AWTJ, zoals Karakter en entrea lindenhout, slaan de handen ineen om een betere samenwerking tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners 

en cliënten en hun netwerk te stimuleren. Een opbrengst hiervan zijn de samenwerkingsactiviteiten tussen (ambulant) hulpverleners, jongeren met 

ervaringskennis, bachelor studenten, docenten en onderzoekers binnen de IAG training. 

Deze manier van samenwerken en leren binnen de IAG training is nieuw, daarom willen wij graag weten of deze manier van leren werkt voor jou. Zou je 

daarom deze vragenlijst willen invullen? Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren.  

De vragenlijst bestaat uit vier delen: 

- Deel 1 bestaat uit vragen die betrekking hebben op achtergrondgegevens van jezelf 

- Deel 2 bestaat uit stellingen die betrekking hebben op de activiteiten waar samenwerking plaatsvond  

- Deel 3 bestaat uit drie evaluatievragen 

- Deel 4 bestaat uit de mogelijkheid tot het geven van toelichting, het stellen van een vraag of het geven van een suggestie voor verbetering 

De gegevens uit de vragenlijsten worden geheel anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

 
1 Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-60.  
2 De Greef, M. (2019). Addressing the Alliance. The Parent-Professional Alliance in Home-Based Parenting Support: Importance and Associated Factors. Nijmegen: HAN. 
3 Van Hattum, M. (2018). Samenwerking als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Lectorale rede]. 
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Deel 1: Achtergrondgegevens 

Ik vul deze vragenlijst in tijdens: IAG dag ……… 

Ik vul deze vragenlijst in voor de: 
O   1e keer 
O   2e keer 
O   3e keer 

Bent u een man of een vrouw? O   Man 
O   Vrouw 

Wat is uw leeftijd? ……… jaar 

Wat is uw functie? 

O   Ambulant hulpverlener 
O   Sociotherapeut 
O   Ervaringsdeskundige 
O   Docent 

O   Bachelor student  
O   Onderzoeker 
O   Anders, namelijk:  
………………………………………………………………………… 

Hoe lang bent u werkzaam in uw huidige functie? ……… jaar 

Bij welke organisatie werkt u? ………………………………………………………………………………………… 

Hoe lang bent u werkzaam bij uw huidige organisatie? ……… jaar 

Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 

O   Middelbaar onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) 
O   Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 
O   Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) - bachelor 
O   Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) - master 
 

O   Wetenschappelijk Onderwijs (WO) - bachelor 
O   Wetenschappelijk Onderwijs (WO) - master 
O   Doctoraal 
O   Anders, namelijk: ………………………………………… 

 



   
 

58 

 

Deel 2: Stellingen die betrekking hebben op de activiteiten waar samenwerking plaatsvond  
Hieronder vind je een aantal stellingen, zou je willen aangeven welk antwoord het meest voor jou van toepassing is bij de stelling? Denk niet te lang na bij het 
antwoorden, de eerste indruk is vaak het beste antwoord. 
 
Onder ‘deelnemers’ worden alle deelnemers verstaan die een bijdrage leveren in de samenwerkingsactiviteiten: 

- Ambulant hulpverleners en sociotherapeuten 
- Jongeren met ervaringskennis  
- Betrokken hogeschool docenten uit de post initiële training en de bachelor- en masteropleidingen 
- Betrokken bachelor studenten die in het kader van hun afstuderen aanwezig zijn 

 

 

Helemaal 

oneens 

Oneens Een 

beetje  

oneens 

Een 

beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

Participatie en waardering 

Mijn aanwezigheid bij de IAG bijeenkomsten voelt als een verplichting vanuit 

mijn organisatie 

      

Deelnemers doen actief mee aan de samenwerkingsactiviteiten       

Tijdens de samenwerkingsactiviteiten wordt gelachen       

Ik ervaar de activiteiten waar samenwerking plaatsvindt als positief       

Als ik niet kan participeren in een samenwerkingsactiviteit, heb ik het gevoel 

dat ik echt iets mis 
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 Helemaal 
oneens 

Oneens Een 
beetje  
oneens 

Een 
beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Interactie 

Deelnemers brengen tijdens de samenwerkingsactiviteiten praktijksituaties in 

vanuit een probleem, vraag of opgedane ervaring 

      

Tijdens de samenwerkingsactiviteiten onderzoeken wij vraagstukken vanuit 

meerdere kanten om zo tot een optimale oplossing te komen 

      

Tijdens de samenwerking wisselen wij elkaars praktijken uit met elkaar (bv. 

hulpverlening, ervaringsdeskundigheid, onderwijs, onderzoek) 

      

Wij praten met elkaar over belangrijke samenwerkingsthema’s       

Tijdens de samenwerkingsactiviteiten vindt dialoog plaats om te komen tot 

een gezamenlijke uitkomst 

      

Deelnemers stellen elkaar tijdens de samenwerking op effectieve wijze vragen       

Wij geven elkaar feedback op de manier van samenwerken       

Wanneer wij elkaar feedback geven op de manier van samenwerken, 

onderbouwen wij de feedback met objectieve feiten en kennis 
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Helemaal 

oneens 
Oneens Een 

beetje  
oneens 

Een 
beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Ik voel de mogelijkheid om open met elkaar te reflecteren op de 

samenwerking  

      

Betrokkenheid 

Deelnemers laten zien dat zij betrokken zijn bij de samenwerkingsactiviteiten       

Bij de samenwerkingsactiviteiten voel ik mij betrokken        

Ik zie dat deelnemers actief en intens in gesprek gaan met elkaar tijdens de 

activiteiten waar samenwerking plaatsvindt 

      

Deelnemers zijn tijdens de samenwerkingsactiviteiten nieuwsgierig naar  

elkaars standpunten en motieven 

      

Veiligheid en (zelf)vertrouwen 

De verhouding tussen mij en de andere deelnemers tijdens de samenwerking 

is goed 

      

Tijdens de samenwerking wordt mijn mening gerespecteerd door de andere 

deelnemers 
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Helemaal 

oneens 
Oneens Een 

beetje  
oneens 

Een 
beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Tijdens de samenwerking ervaar ik wederzijds begrip van elkaar       

Ik voel ruimte om voor mij lastige en gevoelige problemen in te brengen 

tijdens de samenwerkingsactiviteiten 

      

Ik voel ruimte om fouten die door mijzelf gemaakt zijn in de praktijk, te 

bespreken tijdens de activiteiten waar samenwerking plaatsvindt 

      

Ik voel mij ontspannen en comfortabel tijdens de samenwerkingsactiviteiten       

In de samenwerkingsactiviteiten ga ik open met anderen in gesprek       

Verantwoordelijkheid 

Alle deelnemers dragen samen de verantwoordelijkheid om de 

samenwerkingsactiviteiten tot een succes te brengen 

      

Ik heb het gevoel dat wij er tijdens de samenwerking als groep samen voor 

gaan 

      

Ik voel mij gemotiveerd om met elkaar samen te werken tijdens de 

samenwerkingsactiviteiten 
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Helemaal 

oneens 
Oneens Een 

beetje  
oneens 

Een 
beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Visie, doelperceptie en werkwijze 

Wij hebben een eenduidig beeld met elkaar over wat wij willen bereiken in de 

activiteiten waar samenwerking plaatsvindt  

      

In discussies worden tegenstrijdige belangen, die niet constructief zijn voor de 

samenwerking, duidelijk 

      

Iedere deelnemer helpt de ander om door de samenwerking doelen te 

bereiken 

      

In het licht van het beoogde resultaat zijn de samenwerkingsactiviteiten 

belangrijk 

      

Wij hebben invloed op de werkwijze tijdens de samenwerkingsactiviteiten       

Randvoorwaarden 

Het (hoger) management stimuleert mij om deel te nemen aan de 

bijeenkomsten en daarbij ook de bijbehorende samenwerkingsactiviteiten 

      

Ik krijg tijd van de organisatie om deel te nemen aan de bijeenkomsten       
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Deel 3: Evaluatievragen 
 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Een 
beetje  
oneens 

Een 
beetje 

mee eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Het is goed dat de samenwerking binnen de activiteiten waar samenwerking 

plaatsvindt, onderzocht wordt 

      

De vragenlijst was makkelijk om in te vullen       

De vragen waren duidelijk       

 
 
 
Deel 4: Mogelijkheid voor het geven van een toelichting, het stellen van een vraag of het geven van een suggestie voor verbetering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen!
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BIJLAGE 3. OBSERVATIEFORMAT 
Observatieformat IAG leerwerkplaats SWAG  
Datum: 
Observatie context: de activiteiten waar samenwerking plaatsvindt tussen hulpverleners, studenten, docenten, onderzoekers en jongeren met 
ervaringskennis  
 

Schets observatie ruimte: 
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Topiclijst voor observatie 

Topic participatie 

Indicator Omschrijving indicator Veldnotities 

Activiteit 

aanwezigen 

 

 

Plezier 

 

 

Waardering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community leden doen actief mee aan leeractiviteiten 

(reageren op verbale en non-verbale wijze). 

 

 

Er wordt gelachen tijdens de bijeenkomsten. 

 

 

Community leden spreken uit de bijeenkomsten positief te 

ervaren / beleven. 
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Topic Interactie 

Indicator Omschrijving indicator Veldnotities 

Boundery crossing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbreng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is uitwisseling tussen de participanten van de verschillende 

disciplines.  

Community leden interacteren over hun ‘doelgroep’ heen met 

elkaar.  

Community leden wisselen elkaars praktijken uit met elkaar 

(onderwijs, onderzoek, IAG hulpverlening, 

ervaringsdeskundigheid)  

 

 

 

 

Community leden brengen praktijksituaties in vanuit een 

probleem, vraag of opgedane ervaring. 

Community leden brengen praktijksituaties in vanuit de 

handelingspraktijk van de IAG hulpverleners, jongeren met 

ervaringskennis, onderwijspraktijk en onderzoekspraktijk. 

Community leden onderzoeken vraagstukken vanuit meerdere 

perspectieven om zo tot een optimale oplossing te komen. 
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Dialoog en discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen stellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vindt discussie en dialoog plaats om te komen tot een 

gezamenlijke uitkomst. 

Community leden reageren op elkaar. 

Er wordt uitgedaagd tot het uitspreken van veronderstellingen 

of om te horen wat de ander te zeggen heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community leden stellen elkaar vragen.  

Community leden stellen elkaar op constructieve wijze vragen. 

Community leden stellen elkaar op effectieve wijze vragen. 

Community leden stellen elkaar open vragen. 

Community leden vragen door. 
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Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-verbaal gedrag 

 

 

 

 

Community leden geven elkaar feedback op de kwaliteit van 

de gestelde vragen en daarop volgende reacties. 

Community leden geven elkaar op positieve wijze feedback 

(constructief, waarderend en respectvol). 

Community leden geven elkaar op effectieve wijze feedback 

(helder, doelbewust, betekenisvol en overeenstemmend). 

Community leden geven elkaar complimenten. 

 

 

 

 

 

 

Community leden maken oogcontact. 

Community leden hummen. 

Community leden laten stiltes vallen. 
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BIJLAGE 4. TUSSENEVALUATIE 1 
 

 

Voor de eerste tussenevaluatie is op een open manier gevraagd naar de positieve en belemmerende 

factoren die betrokkenen ervaren. Aan de leden van de werkgroep werden de volgende vragen gesteld:  

 

1. Welk cijfer geef je de samenwerking binnen de leerwerkplaats op een schaal van 0 tot 10? Op basis 

van eigen ervaringen en wat je hebt gehoord vanuit hulpverleners. 

 

2. Wat maakt dat je de samenwerking dit cijfer hebt gegeven? Noteer 3 factoren die je positief vindt (op 

groene post-its) en noteer 3 factoren die de samenwerking belemmeren (op de roze post-its) 

 

Hierna werden de post-its geordend en besproken, waarbij de negen kernconcepten ook besproken werden: 

1) participatie, 2) waardering, 3) interactie, 4) boundary crossing, 5) betrokkenheid, 6) vertrouwen, 7) 

verantwoordelijkheid, 8) gezamenlijkheid, en 9) organisatorische randvoorwaarden. 

 

Aan de leden van de projectgroep werd eerst een ordening van de positieve en belemmerende factoren 

vanuit de werkgroep voorgelegd, waarna dezelfde twee vragen zijn gesteld en het gesprek hierover is 

gevoerd.  
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BIJLAGE 5. VOORBEELD TUSSENOPBRENGSTEN 
VERZAMELEN SWAG VOOR PRAKTIJKORGANISATIES 
 

Tussenopbrengsten verzamelen SWAG per organisatie – oktober 2019 
 

Denk bij het verzamelen van de tussenopbrengsten steeds vanuit de volgende context:  

Hebben de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van het SWAG project 

bijgedragen aan de inbedding van kennis over samenwerking? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze:  

 

• Verzamel antwoorden op de vragen binnen je organisatie bij verschillende personen die 

betrokken zijn bij de IAG leerwerkplaats SWAG. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

hulpverleners, praktijkbegeleiders, leden van de projectgroep, etc.  

• Geef de opbrengst van elke vraag met elkaar een overkoepelend cijfer op een schaal van 

0 tot 10. 

• Geef bij elke vraag een korte toelichting in de vorm van enkele voorbeelden vanuit 

verschillende betrokkenen van jouw organisatie. 

• Presenteer de uitkomsten vanuit jouw organisatie en reflecteer hierop in de projectgroep 

op 7 november van 15:00 tot 16:30 uur (maximaal 15 minuten). 

  



   
 

71 

 

1. Was er tijdens SWAG sprake van samen leren? 

 

 

 

Voorbeelden: 

 

2. Zijn er door SWAG nieuwe connecties en verbindingen ontstaan? 

 

 

 

Voorbeelden: 
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3. Zijn er door SWAG nieuwe inzichten ontstaan? 

 

 

 

Voorbeelden: 

 

 

4. Zijn er door SWAG nieuwe vaardigheden verworven?  

 

 

 

Voorbeelden: 
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5. Heeft SWAG bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling van individuen?  

 

 

 

Voorbeelden: 

 

 

6. Heeft SWAG bijgedragen aan professionele groei van individuen?  

 

 

 

Voorbeelden: 
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7. Heeft SWAG verandering teweeg gebracht in het werken met gezinnen? 

 

 

 

Voorbeelden: 

 

 

8. Heeft SWAG verandering teweeg gebracht in het samenwerken met andere hulpverleners? 

 

 

 

Voorbeelden: 
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BIJLAGE 6. VOORBEELD OPDRACHTENBOEKJE VOOR IAG 
HULPVERLENERS 
 

 

 
Opbrengsten verzamelen   

Samenwerkingsactiviteiten 
 

 
Samen Werken 

aan  
Ambulante Gezinshulp 
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 Opbrengsten verzamelen Samenwerkingsactiviteiten 
 

Alliantie, oftewel de kracht van de samenwerkingsrelatie, bestaat uit drie kenmerken: a) de emotionele 

verbinding (ook wel ‘klik’) die mensen met elkaar hebben, b) de mate waarin mensen het eens zijn over het 

te bereiken doel van de hulpverlening, en c) de overeenstemming over de weg hoe dit doel te realiseren4.  

Uit onderzoek blijkt dat een sterke alliantie tussen hulpverlener en cliënten een positieve invloed heeft op 

de uitkomsten van de hulpverlening5. Ook weten we dat het bouwen en onderhouden van goede 

samenwerkingsrelaties met meerdere gezinsleden (jeugdigen, hun ouders / verzorgers, netwerk) en met 

meerdere betrokken hulpverleners nog niet zo gemakkelijk is6.  

Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) in Nijmegen wordt het belang van de 

alliantie onderschreven en bekrachtigd. Partners van de AWTJ, zoals Karakter en entrea lindenhout, slaan de 

handen ineen om een betere samenwerking tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en 

cliënten en het netwerk te stimuleren. Een opbrengst hiervan zijn de samenwerkingsactiviteiten tussen 

(ambulant) hulpverleners, jongeren met ervaringskennis, bachelor studenten, docenten, onderzoekers en 

stafleden in de context van de IAG opleiding. 

Deze manier van samenwerken en leren binnen de IAG opleiding is nieuw, daarom willen wij graag weten 

wat deze manier van leren oplevert voor jou en of dit een goede vorm is om meer samenwerking, 

bewustwording en kennisdeling te stimuleren. Jullie antwoorden worden meegenomen in de evaluatie van 

de samenwerkingsactiviteiten binnen de IAG opleiding en worden gebruikt voor verbetering van datgene wat 

wij doen aan samenwerking binnen de opleiding. 

 

Het invullen van dit opdrachtenboekje zal ongeveer 45 minuten duren.  

Het opdrachtenboekje bestaat uit twee delen: 

- Deel 1 bestaat uit vijf vragen over de opbrengst en waarde creatie van de drie  

samenwerkingsactiviteiten 

- Deel 2 bestaat uit vijf schaalvragen 

De gegevens uit dit opdrachtenboekje worden geheel anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

 

Zou je willen aanvinken wat je functie is? 

O  Ambulant hulpverlener    O  Bachelor student 
O  Sociotherapeut     O  Onderzoeker 
O  Ervaringsdeskundige     O  Lid van de werkgroep, namelijk:   
O  Docent           …………………………………………………………….. 

 
4 Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-
60. 
5 De Greef, M. (2019). Addressing the Alliance. The Parent-Professional Alliance in Home-Based Parenting Support: Importance and Associated Factors. 
Nijmegen:  
   HAN. 
6 Van Hattum, M. (2018). Samenwerking als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Lectorale rede]. 



   
 

77 

 

Deel 1: Vragen opbrengst en waarde creatie van de samenwerkingsactiviteiten 
 
 
 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen steeds vanuit de volgende context: 

 

Wat heeft de activiteit waar samenwerking plaatsvond tussen  

hulpverleners, studenten, docenten, onderzoekers, jongeren met ervaringskennis en/of stafleden en mijn  

aandeel daarin, bijgedragen aan mijn ontwikkeling en veranderingen in mijn werk en de praktijk? 

 

 

 

 

De volgende drie samenwerkingsactiviteiten staan centraal in dit opdrachtenboekje: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Jongeren met ervaring nemen  
samen met professionals deel 

aan de IAG bijeenkomsten 

Vernieuwde praktijkopdracht 3:  
Professionals filmen een  

overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna 

de professionals feedback ontvangen van de 
(student)onderzoekers 

Professionals van Karakter en 
entrea lindenhout volgen  
samen de IAG opleiding 
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Vraag 1. Vind je de samenwerkingsactiviteit belangrijk en relevant? Wat is daarbij precies gebeurd? 
 
Denk aan:  

• Relevant voor jezelf 

• Onderlinge betrokkenheid/interactie 

• Nieuwe connecties (tussen mij en andere personen) 

• Waardering (leuk, inspirerend, confronterend, etc.) 

• Wat miste je in de samenwerkingsactiviteit waardoor de samenwerking meer gestimuleerd zou worden? Of 

welke samenwerkingsactiviteiten mis je en zou je graag willen zien in de IAG opleiding? 

 
 

Werkwijze:  
- Licht antwoorden toe met specifieke situaties of concrete voorbeelden. 
- Probeer zo compleet mogelijk te antwoorden. 
- Formuleer je antwoorden zo dat een buitenstaander begrijpt wat je bedoelt. 
- Het kan zijn dat je geen antwoord hebt op deze vraag. Dat geeft niet. Licht in dat geval toe waarom je de vraag niet kunt beantwoorden 

 

Samenwerkingsactiviteit 1: Hulpverleners van Karakter en entrea lindenhout volgen samen de IAG opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 2: Jongeren met ervaringskennis nemen samen met hulpverleners deel aan de IAG 
bijeenkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 3: Praktijkopdracht 3: Hulpverleners filmen een overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna de hulpverleners feedback ontvangen van de (student)onderzoekers 
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Vraag 2. Hoe heeft het samenwerken in de samenwerkingsactiviteit mij veranderd? 
 
Denk aan:  

• Wat hebben de samenwerkingsactiviteiten mij opgebracht? 

• Inzichten/kennis/vaardigheden 

• Nieuwe sociale relaties en toegang tot middelen 

• Perspectief op werk 

• Heb ik meer inspiratie voor werk? 

• Heb ik meer zelfvertrouwen als het gaat om mijn werk en functioneren in de praktijk?  

• Heb ik een andere kijk op leren gekregen? 

• Wat had er moeten gebeuren om verandering meer te stimuleren? 

 
 

Werkwijze:  
- Licht antwoorden toe met specifieke situaties of concrete voorbeelden. 
- Probeer zo compleet mogelijk te antwoorden. 
- Formuleer je antwoorden zo dat een buitenstaander begrijpt wat je bedoelt. 
- Het kan zijn dat je geen antwoord hebt op deze vraag. Dat geeft niet. Licht in dat geval toe waarom je de vraag niet kunt beantwoorden 

 

Samenwerkingsactiviteit 1: Hulpverleners van Karakter en entrea lindenhout volgen samen de IAG opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 2: Jongeren met ervaringskennis nemen samen met hulpverleners deel aan de IAG 
bijeenkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 3: Praktijkopdracht 3: Hulpverleners filmen een overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna de hulpverleners feedback ontvangen van de (student)onderzoekers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

80 

 

Vraag 3. Hoe heb ik de kennis/inzichten/informatie/documenten/producten/etc. die ik heb opgedaan in de 
samenwerkingsactiviteit en beschreven bij vraag 2, toegepast in de praktijk? 
 
Denk aan:  

• Andere deelnemers benut in je praktijk of buiten de bijeenkomsten 

• Informatie/documenten/producten gebruikt en/of doorgegeven aan andere collega’s 

• Collega’s op het werk beïnvloedt door nieuwe inzichten/kennis/perspectief 

• Implementatie van nieuwe inzichten/kennis/perspectief bij individu, team, de organisatie 

• Wat had er moeten gebeuren om dit meer te stimuleren?  

 

 
Werkwijze:  
- Licht antwoorden toe met specifieke situaties of concrete voorbeelden. 
- Probeer zo compleet mogelijk te antwoorden. 
- Formuleer je antwoorden zo dat een buitenstaander begrijpt wat je bedoelt. 
- Het kan zijn dat je geen antwoord hebt op deze vraag. Dat geeft niet. Licht in dat geval toe waarom je de vraag niet kunt beantwoorden 

 

Samenwerkingsactiviteit 1: Hulpverleners van Karakter en entrea lindenhout volgen samen de IAG opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 2: Jongeren met ervaringskennis nemen samen met hulpverleners deel aan de IAG 
bijeenkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 3: Praktijkopdracht 3: Hulpverleners filmen een overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna de hulpverleners feedback ontvangen van de (student)onderzoekers 
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Vraag 4. Welke aspecten in mijn werk zijn beïnvloed door wat ik heb opgedaan in de samenwerkingsactiviteit? 
 
Denk aan: 

• Tijd besparen 

• Nieuwe dingen bereiken 

• Succesvoller op werk 

• Andere dingen bereikt bij cliënten/collega’s/team/organisatie 

 
 

Werkwijze:  
- Licht antwoorden toe met specifieke situaties of concrete voorbeelden. 
- Probeer zo compleet mogelijk te antwoorden. 
- Formuleer je antwoorden zo dat een buitenstaander begrijpt wat je bedoelt. 
- Het kan zijn dat je geen antwoord hebt op deze vraag. Dat geeft niet. Licht in dat geval toe waarom je de vraag niet kunt beantwoorden 

 

Samenwerkingsactiviteit 1: Hulpverleners van Karakter en entrea lindenhout volgen samen de IAG opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 2: Jongeren met ervaringskennis nemen samen met hulpverleners deel aan de IAG 
bijeenkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 3: Praktijkopdracht 3: Hulpverleners filmen een overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna de hulpverleners feedback ontvangen van de (student)onderzoekers 
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Vraag 5. Ben ik door de samenwerkingsactiviteit anders naar mezelf gaan kijken in mijn rol als professional?  
 
Denk aan: 

• Heb ik een andere kijk op waar het daadwerkelijk om gaat in de praktijk? 

• Heb ik inzicht gekregen in mijn eigen manier van werken?  

• Ben ik anders gaan kijken naar mezelf in mijn rol/functie? 

 
 

Werkwijze:  
- Licht antwoorden toe met specifieke situaties of concrete voorbeelden. 
- Probeer zo compleet mogelijk te antwoorden. 
- Formuleer je antwoorden zo dat een buitenstaander begrijpt wat je bedoelt. 
- Het kan zijn dat je geen antwoord hebt op deze vraag. Dat geeft niet. Licht in dat geval toe waarom je de vraag niet kunt beantwoorden 

 

Samenwerkingsactiviteit 1: Hulpverleners van Karakter en entrea lindenhout volgen samen de IAG opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 2: Jongeren met ervaringskennis nemen samen met hulpverleners deel aan de IAG 
bijeenkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsactiviteit 3: Praktijkopdracht 3: Hulpverleners filmen een overleg en (student)onderzoekers analyseren 
het beeldmateriaal gestructureerd waarna de hulpverleners feedback ontvangen van de (student)onderzoekers 
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Deel 2: Schaalvragen 
 
Omcirkel het best passende cijfer op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 de laagste waardering is en 10 het 
hoogste. 
 
 
1. Hoe belangrijk vond je de drie samenwerkingsactiviteiten tijdens de IAG opleiding? 
 

 
 
 
 
2. In hoeverre heb je door samen te werken in de drie samenwerkingsactiviteiten binnen de IAG  
opleiding, nieuwe vaardigheden, connecties, middelen en/of inzichten opgedaan? 
 

 
 
 
 
3. In hoeverre heb je de kennis/inzichten/informatie/documenten/producten die je hebt verworven in de 
drie samenwerkingsactiviteiten tijdens de IAG opleiding, toegepast in je praktijk? 
 

 
 
 
 
4. In hoeverre zijn er aspecten in je handelen en/of organisatie beïnvloed door de interacties in de drie 
samenwerkingsactiviteiten tijdens de IAG opleiding? 
 

 
 
 
 
5. In hoeverre ben je door het samenwerken met anderen tijdens de drie samenwerkingsactiviteiten van de 
IAG opleiding, anders naar jezelf gaan kijken in je rol als professional? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit is het einde van het opdrachtenboekje. Hartelijk dank voor het invullen! 
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BIJLAGE 7. TOPICLIJST FOCUSGROEP GESPREKKEN 
 

Focusgroep met leden van de projectgroep 

Naar aanleiding van het lezen van de concept versie van de procesevaluatie, staan drie vragen tijdens deze 

bijeenkomst centraal:  

1. Hoe waardeer jij de ondernomen activiteiten binnen de Leergemeenschap SWAG en de daarbij 

behorende opbrengsten? 

2. Waar zit de kracht van de Leergemeenschap SWAG en wat is voor verbetering vatbaar? 

3. Wat kunnen we van deze Leergemeenschap leren in relatie tot de vormgeving van onze 

Academische Werkplaats / Regionaal Leernetwerk AWTJ in de toekomst? 

 

Focusgroep met leden van de werkgroep 

Drie topics staan centraal in deze bijeenkomst:  

 

1. Het toepassen van potentiële waarde in de eigen praktijk door de deelnemers  

Deelnemers benoemen dat zij door de samenwerkingsactiviteiten nieuwe inzichten/inspiratie/ideeën hebben 

gekregen om hun handelen in de eigen praktijk te verbeteren, maar zij geven ook aan deze potentiële 

waarde nog niet te hebben toegepast in zijn of haar praktijk (het gaat hierbij over zowel de 

jeugdhulpverleningspraktijk als het onderwijs en onderzoek).  

- Hoe kunnen wij deelnemers ondersteunen om deze nieuwe kennis en inzichten, ontstaan door de 

samenwerkingsactiviteiten, om te zetten naar concrete toepassingen in de eigen praktijk? Wat 

hebben zij hiervoor nodig? 

 

2. Partnerschap en betrokkenheid  

Het thema partnerschap was gedurende het project soms zoeken. Met elkaar heeft de werkgroep geleerd 

hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen in de toekomst verbeterd kan worden. Denk aan: 

continue aandacht voor wie wat oppakt, afstemming en communicatie, evalueren van de samenwerking, 

monitoren van gedeelde identiteit, ambitie/doel en gezamenlijkheid. 

- Hebben jullie een andere kijk op partnerschap gekregen door dit project? En wat willen wij met het 

oog op de toekomst hiervan behouden? Of wat moet er juist meer gebeuren? 

- In hoeverre ervaren de verschillende partners een gezamenlijkheid en gedeelde identiteit binnen 

SWAG?  

 

3. Zichtbaarheid SWAG  

Verschillende activiteiten zijn ondernomen om de samenwerkingsactiviteiten binnen dit project bij de eigen 

organisatie of bij andere externen onder de aandacht te brengen, denk aan: interne en externe lezingen, SIA 

congres, gastlessen, onderwerp in teamvergaderingen en nieuwsbrieven. 

- Hebben jullie hier iets van meegekregen? Wat vind je hiervan? Hebben jullie zicht op wat het 

vergroten van de zichtbaarheid heeft opgebracht? En wat kunnen we hiervan leren voor in de 

toekomst? 
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Focusgroep met docenten van de HAN 

De vraag die in deze focusgroep centraal staat is:  

- Als je terugkijkt op het SWAG project (o.a. de activiteiten die zijn uitgevoerd, de betrokkenheid van 

jullie als docenten vanuit het onderwijs), hoe heb jij de verbinding gemaakt tussen de kennis 

opgedaan in de leergemeenschap SWAG met het onderwijs, en wat heeft dit opgeleverd voor het 

onderwijs? 

 

Focusgroep met een afvaardiging van de professionals 

Twee topics staan centraal gedurende deze bijeenkomst:  

- Wat hebben professionals nodig om de nieuwe kennis en inzichten, ontstaan door de 

samenwerkingsactiviteiten, om te zetten naar concrete toepassingen in de eigen praktijk? Hebben zij 

hier al handen en voeten aan kunnen geven? Of missen ze daarvoor iets? Hoe kan de IAG opleiding 

of de organisatie hen hierin ondersteunen? 

- Hoe zijn de professionals met het thema samenwerken aan de slag gegaan in hun 

jeugdhulpverleningspraktijk? Voorbeelden? Heeft deze kennis en inzichten rondom het thema 

samenwerking geleid tot ander gedrag in de praktijk? 
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BIJLAGE 8. CODELIJST DATA-ANALYSE OPBRENGSTEN 
 

Tabel 3 

Codelijst data-analyse Opbrengsten 

Concept / waarde creatie 
cyclus 

Indicator Omschrijving indicator Code / Concrete opbrengst 
van SWAG 
 

1.  Onmiddellijke waarde Activiteiten 
 
 
 
 
 
 

Ervaring van de belangrijkste 
gebeurtenissen 
 
 
 
 
 

IAG opleiding is verbeterd 
 
Training bachelor studenten 
 
Praktijkopdracht 3 is 
aangescherpt 

 Interacties Ontstaan nieuwe connecties 
 
Kwaliteit van de interacties 
 

Ontmoeting 
 
Uitwisseling van 
verschillende perspectieven 
op casuïstiek  
 

2. Potentiële waarde Menselijk kapitaal Krijgen van meer zelfvertrouwen in het 
werk 
 
Verwerving van nieuwe kennis 
Opdoen van inspiratie 
 
 
 
 
 
 
Andere kijk naar aspecten van werk 
 

Zelfvertrouwen vergroot 
 
 
Kennis vergroot 
 
Competenties, 
handelingsvragen en 
leerdoelen professionals in 
kaart 
 
 
Belang inzien van 
cliëntperspectief  
 
 

Sociaal kapitaal Toegang tot nieuwe mensen Uitbreiding netwerk 
 

Tastbaar kapitaal   
 

Reputatie kapitaal   
 

Leer kapitaal Het zien van nieuwe kansen voor leren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verandering van kijk op leren 

Bewuster van non-verbale 
houding 
 
Omgaan met weerstand in de 
groep 
 
Open houding 
 
Inzicht in belang van 
afstemming, taal en 
communicatie 
 
 
Kijk op leren is veranderd 
 

3. Toegepaste waarde Procedures, 
documenten en 
producten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe connecties 

Het inzetten van informatie en 
ervaringen opgedaan in dit project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doorgeven van nieuwe kennis aan 
andere collega’s 
 

Vertaling kennis vanuit 
onderzoek naar concrete 
onderwijsproducten  
 
Doorlopende leerlijn 
samenwerking in onderwijs 
 
 
Zichtbaarheid activiteiten 
SWAG 
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4. Gerealiseerde waarde Reflectie op effect Beïnvloeding van aspecten in handelen 
door deelname project 

Geleerd over privacy 
 
Geleerd over het thema 
samenwerken 
 

5. Transformatieve waarde Nieuwe definitie van 
begrip/belang 
 

Verandering in begrip en/of definitie Visie verandering 
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