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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de AWTJ SoS.                                                             

Deze zijn ook te lezen op https://samenopschool.org   

 

Zeven branches uit jeugdwerk, jeugdhulp en jeugdzorg spraken met 

elkaar over samenwerking jeugdhulp, zorg en onderwijs 

Onlangs begaf Sharon Stellaard zich in het gezelschap van zo’n 50 

personen uit de achterbannen van Actiz, GGZ, VGN, JN, GGDGHOR, 

VOBC en Sociaal Werk Nederland.  

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Schirmbeck werd gesproken het rapport ‘Met andere ogen’ van 

kwartiermaker René Peeters. Met als doel de samenwerking tussen de partijen te verbeteren als het 

gaat om de hulp en zorg aan het kind en zijn ouders in en rond de school. De brede coalitie vormt 

een onderdeel van het VWS-programma Zorg voor de Jeugd en wordt ook ondersteund door de 

ministeries van OCW en VWS. Lees HIER meer. 

 

Opbrengsten Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en doorkijk naar vervolgprogramma 

Op donderdag 10 januari 2019 kwamen coördinatoren, betrokkenen uit diverse gemeenten en 

opdrachtgevers VWS en ZonMw bij elkaar om de opbrengsten van de samenwerking binnen de 

Academische Werkplaatsen te delen met elkaar.  

Ervaringen vanuit de Academische werkplaats C4Youth (Groningen) en de Academische Werkplaats 

Utrecht werden gepresenteerd. Uitwisseling over vragen zoals ‘Wat zijn belangrijke bevorderende 

factoren voor een goedwerkende regionale kennisinfrastructuur?‘ was volop mogelijk. 

Na een korte pauze werd het Transformatiefonds en de 

Ondersteuningsagenda 2019 gelieerd aan 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gepresenteerd. 

Deze doelen worden aan een vervolgprogramma voor de 

Academische Werkplaatsen Transformatie jeugd 

gekoppeld. Samen wisselden we aanbevelingen uit voor 

het vervolgprogramma.  

Mooi, die verhalen van de betrokkenen van Academische 

Werkplaatsen die al 10 jaar onderweg zijn! We hebben in 

onze regio de afgelopen drie jaar een mooie basis 

neergezet. En concrete resultaten neergezet. Daar 

kunnen we trots op zijn! 

 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.org/2019/02/19/zeven-branches-uit-jeugdwerk-jeugdhulp-en-jeugdzorg-spreken-met-elkaar-over-samenwerking-jeugdhulp-zorg-en-onderwijs/
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Jeugdimpressie ZonMw 

Door met onderzoeksprogramma’s te werken aan vraagstukken van professionals, 

gemeenten, ouders en jeugd kon ZonMw in 2018 bijdragen aan het verbeteren we 

de kwaliteit van (preventieve) jeugdhulp. Als Academische werkplaats ‘Samen op 

School’ droegen ook wij hier een steentje aan bij. ZonMw liet een prachtige terugblik 

maken op enkele hoogtepunten uit 2018 en kijkt alvast vooruit naar wat dit jaar 

(2019) brengt.  

Bekijk HIER de mooi vormgegeven Jeugdimpressie 2018 | 2019 van ZonMw 

 

SAVE THE DATE: 9 oktober 2019 van 12:00 – 17:30 uur (eind)congres  

We starten binnenkort met de voorbereidingen voor een AWTJ Samen op School 

(eind)congres. Een uitnodiging volgt nog, maar zet deze datum alvast in je agenda! 

Ook zijn de voorbereidingen gestart voor een jongeren Lab-dag! Daarover in een 

volgend nieuwsbericht meer. 

 

Bekijk op onze website meer (landelijk en regionaal) nieuws! 

 

EINDE VAN DIT 34e BERICHT 
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