ACTIEONDERZOEK PILOTS JEUGDBESCHERMING ZORG VOOR DE JEUGD

Experimenteren met maatschappelijke impact
Uw pilot is onderdeel van het programma Zorg voor de Jeugd, actielijn 5: ‘Jeugdigen beter beschermen
als hun ontwikkeling gevaar loopt’. In de pilots wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van
het organiseren van de jeugdbescherming, gericht op vereenvoudiging en betere samenwerking en
uiteindelijk op een effectievere jeugdbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil graag
dat de geselecteerde pilots worden gemonitord en geëvalueerd en middels dit informatieblad willen
wij, het onderzoeksteam dat deze opdracht uitvoert, u graag op de hoogte stellen van ons onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
In pilots wordt geëxperimenteerd. Pilots mogen mislukken en ze kunnen hele mooie resultaten
opleveren. In beide gevallen is het belangrijk om iets te kunnen zeggen over: waarom noemen we een
pilot mislukt? Wat maakt dat een pilot iets moois oplevert en waarin zit dat dan precies? Om over
deze facetten gefundeerd iets te kunnen zeggen, is onderzoek noodzakelijk. Niet door een
effectmeting achteraf (dat is gezien de complexiteit van de opgave en de korte doorlooptijd niet
mogelijk), maar door tijdens de uitvoering van de pilots gezamenlijk te reflecteren op de meerwaarde
van de pilots; wat zijn werkzame bestanddelen? En wat voor veranderingen vergt de implementatie
hiervan in het huidig jeugdbeschermingsstelsel? Met het onderzoek willen we hier gezamenlijk meer
zicht op krijgen, zodat het onderzoek tegelijkertijd bijdraagt aan het leerproces van de pilots.
Met het onderzoek sluiten we aan bij de pilots, hun tijdslijn en het actie-leerproces dat de pilots zelf
al doorlopen. In een kennismakingsgesprek horen we hier graag meer over zodat we die aansluiting
goed kunnen maken. Wij dragen met het onderzoek bij aan het leerproces binnen de pilots, het
faciliteren van de uitwisseling van kennis tussen de pilots en het in kaart brengen van de bredere
lessen, randvoorwaarden en implicaties van de pilots. Het onderzoek kent vier fasen, die hieronder in
beeld zijn gebracht. We organiseren, in overleg, bij elke pilot een aantal interactieve werksessies,
bestuderen documenten, komen graag langs om te observeren bij bestaande overleggen, en houden
enkele interviews. Daarnaast organiseren we landelijke leersessies waarbij tussentijdse resultaten met
alle pilots worden uitgewisseld en lessen worden getrokken.
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Wie voert dit onderzoek uit?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het
Athena Instituut is expert op het gebied van actieonderzoek en reflectie, en heeft jarenlange ervaring
met onderzoek binnen jeugdbescherming.
Informatie en contact betrokken onderzoekers Athena Instituut:
•
•
•
•

Barbara Regeer: b.j.regeer@vu.nl
Carina Pittens: c.a.c.m.pittens@vu.nl
Elise van der Mark: elise.vander.mark@vu.nl
Jetske Erisman: j.c.erisman@vu.nl

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking waarin we samen beter zicht krijgen op wat er nodig
is voor een effectievere jeugdbescherming!

