
Voorbeeld
Het project Gezin aan Zet koppelt werkzame en 
belemmerende factoren van het werken in de Jeugd- 
(en Gezins) teams in Leiden en Den Haag terug aan de 
professionals. Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe inzichten 
en kansen voor verder onderzoek en innovatie.

Academische Werkplaats SAMEN
De Academische Werkplaats SAMEN is een kennis- 
en innovatienetwerk in de regio’s Midden Holland, 
Haaglanden en Holland Rijnland. Met partners 
willen we de zorg voor jeugdigen en gezinnen 
transformeren, zodat jeugdigen gezonder opgroeien 
en meedoen thuis, in de wijk en op school.

Hoe werkt SAMEN?
SAMEN ondersteunt bij de transformatie van de zorg voor jeugd 
door samenwerking tussen beleid, praktijk, onderzoek, onderwijs 
en gezinnen. SAMEN verbindt nationale en internationale kennis 
tussen instellingen, praktijkprofessionals, Hogescholen en 
gemeenten en is daarmee kennismakelaar op het gebied van 
zorg voor jeugd.

Meer weten?
Wil je meer weten over SAMEN?
www.werkplaatsenjeugd.nl/samen

Inspireren

Voorbeeld
SAMEN organiseert met partners 
regelmatig workshops, symposia en 
congressen over een actueel thema 
binnen de werkplaats. Resultaten 
van lopende onderzoeken en 
praktijkkwesties staan hierbij 
centraal. Bijvoorbeeld: ‘leren van 
ervaringsdeskundigen’ en 
‘kwalitatief onderzoek, wanneer en 
hoe doe je dat.’

Professionals werken 
met elkaar rondom 
prangende 
vraagstukken.
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Voorbeeld
Zorgprofessionals uit beleid, 
praktijk, onderzoek en onderwijs 
werken met elkaar en 
ervaringsdeskundigen samen in de 
themagroep ‘voorkomen van 
kindermishandeling’. Hoe kan 
sluitende zorg voor kinderen in de 
knel verder verbeterd worden?

SAMEN is een netwerkorganisatie 
van gezinnen en 26 partners die 
professionals werkzaam in beleid, 
praktijk, onderzoek en onderwijs 
verbindt en inspireert.

SAMEN zorgt ervoor dat resultaten uit 
projecten en themagroepen toepasbaar zijn 
in de praktijk.
 

SAMEN bestaat uit 8 projecten 
waarin samen leren en innoveren 
centraal staat.
 

Voorbeeld
In het project Lerend Transformeren werken 
vijftien praktijkorganisaties aan een nieuwe 
werkstijl om de transformatiedoelen invulling 
te geven. Men toetst ondersteuningsaanbod 
(zowel uitvoerend als in beleid) en maakt 
deze overdraagbaar.
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280.000

Aantal jongeren in Hollands 
Midden, Holland Rijnland en 
Haaglanden. 18% hiervan maakt 
gebruik van jeugdhulp.
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