Samen Transformeren – Rotterdamse
Academische Werkplaats (ST-RAW)
Regio: Rijnmond
Uitdaging

Doel

Rijnmond bij de transformatie jeugd is dat zoveel

ST-RAW heeft als belangrijkste inhoudelijke doel-

De missie van de gemeenten in de regio

mogelijk kinderen kansrijk en veilig opgroeien,

hun talenten ontwikkelen en naar vermogen in
de samenleving participeren. Kort samengevat

is het motto ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, en doorpakken waar
het moet’.

Een belangrijke uitdaging is dat in deze regio

De academische werkplaats in Rotterdam

stelling om met kennis bij te dragen aan de

transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg
aan jeugdigen en gezinnen, met als centraal

uitgangspunt het stimuleren van eigen kracht
van gezinnen binnen het hele continuüm van
preventie, basishulp en specialistische hulp.

relatief veel kinderen en gezinnen zwaardere

Projecten

Zo worden bijvoorbeeld jaarlijks bijna drieduizend

verlopen werkt de academische werkplaats aan

en duurdere vormen van jeugdhulp krijgen.

jeugdigen onder toezicht gesteld en hebben

1300 jongeren te maken met jeugdreclassering.
Ook blijkt dat allochtone jeugdigen zijn onder-

Om de transformatie succesvol te laten
vijf projecten:

1	Doen we de juiste dingen? Daarbij komen

vragen aan de orde als: Hoe kunnen we als

vertegenwoordigd bij de lichtere vormen van

gemeenten en professionals de eigen kracht

hulp en oververtegenwoordigd bij zwaardere

van gezinnen stimuleren? Wat weten we

vormen.

De gemeenten willen daarom vooral meer

gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen
en gezinnen. Om deze omslag te maken is veel

nodig. Denk aan een cultuurverandering bij alle
betrokken partijen (gemeenten, professionals,

instellingen, jeugdigen, ouders, opleidingen en
vrijwilligers), een betere toe- en uitrusting van

professionals, inzicht in de effectiviteit van beleid
en interventies en meer duidelijkheid over

de mogelijkheden en grenzen van het begrip
‘eigen kracht’.

al wel, wat nog niet? En wat verstaan we er
2

precies onder?

Ruimte voor regie. Dit betreft de ontwikkeling

van instrumenten om professionals te helpen
om te beslissen of een kind of gezin al dan
niet specialistische hulp nodig heeft. Deze

instrumenten ontbreken nog. Ook zijn er nog
geen instrumenten om jongeren te onder-

steunen bij het krijgen van meer regie over
hun eigen leven.

3	De grens van eigen kracht. De ontwikkeling van
methodieken om – waar mogelijk – de eigen

kracht van kwetsbare gezinnen te bevorderen.
Het gaat hierbij vaak om gezinnen met een
lange hulpverleningsgeschiedenis, waarbij
de hulpverlening niet succesvol ingezet of
afgerond kon worden.

ST-RAW
kennis in de jeugdhulpketen

4	De kracht van preventie. Daarbij gaat het

om de mogelijkheden om (verergering van)

problemen te voorkomen door het versterken

van eigen kracht van gezinnen. De inzet van
vrijwilligers en een goed sociaal netwerk in
5

‘transformatie jeugd’, landelijke seminars,

publicaties voor verschillende doelgroepen
en een slotsymposium.

de wijk is hierbij van groot belang.

Samenwerkingspartners

meer nadruk op eigen kracht van gezinnen

Ontwikkeling en afdeling OBI, Hogeschool

Reflectieve professional. De omslag naar veel
vergt ook een andere werkwijze van professionals. Zij moeten beter worden toegerust

om de eigen mogelijkheden en de sociale netwerken van gezinnen optimaal te benutten.
Onderlinge samenwerking is in alle projecten
van groot belang. Dat geldt niet alleen voor

ouders, gemeenten, professionals en vrijwilligers,
maar ook voor (vertegenwoordigers van) jeugdigen en ouders. Daarom werkt de academische

werkplaats ook nauw samen met organisaties

als Pameijer en het Platform voor Participatie en
Burgerschap in Rotterdam en omstreken (PBR).

Opbrengsten

Naast allerlei nieuwe inzichten en werkwijzen
zal de academische werkplaats de komende

jaren een groot aantal producten opleveren zoals
evaluaties, kennisoverzichten, instrumenten voor
professionals, veelbelovende werkwijzen voor
kwetsbare groepen, trainings- en onderwijs

materiaal voor professionals en uitbreiding van
de implementatie van de interventie Ouders
in Actie.

Om kennis en resultaten te delen zet de

werkplaats een website (www.st-raw.nl) in,

nieuwsbrieven en (sociale) media (Facebook,

lokale media). Ook organiseert ST-RAW roadshows
(bijeenkomsten op locatie), kennisateliers,
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bijeenkomsten voor een onderzoekerskring

Gemeente Rotterdam cluster Maatschappelijke
Rotterdam, Hogeschool Inholland, Erasmus MC

Kinder- & Jeugdpsychiatrie en Maatschappelijke

Ontwikkeling, Erasmus Universiteit Pedagogische
Wetenschappen, Yulius, Horizon, Jeugd

bescherming Rotterdam Rijnmond, CJG Rijnmond,
Pameijer, Platform voor Participatie en

Burgerschap in Rotterdam en omstreken.

Via de adviesraad van ST-RAW zijn de regio

gemeenten en de belangrijkste stakeholders
betrokken.

Contactgegevens

Coördinator: dr. ir. W. Jansen, Gemeente
Rotterdam, w.jansen@rotterdam.nl,
06 12 99 20 19, www.st-raw.nl

