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ST-RAW richt zich met kennisdeling 
 primair op de volgende groepen:
•	 professionals uit de praktijk van het 

jeugdveld in de Rijnmond regio
•	 beleidsmakers en bestuurders die met 

dit jeugdveld te maken hebben in de 
regio Rijnmond

•	 vertegenwoordigers van cliënten en 
doelgroepen

 
Daarnaast besteedt ST-RAW ook aandacht 
aan regionale en landelijke verspreiding van 
kennis en resultaten. 
 
ST-RAW sluit zoveel mogelijk aan bij 
bestaande structuren voor kennisdeling 
en leren. Dit betekent dat er samen wordt 
gewerkt met werkplaats Sociaal Domein 
Zuid Holland Zuid, met ondersteunings-
team Zorg voor Jeugd, NJI en andere 
regionale en lokale kenniswerkplaatsen.
 

Inleiding

ST-RAW houdt zich bezig met het 
delen van bestaande en nieuwe kennis. 
ST-RAW biedt hiervoor een platform, 
waarvan door partners gebruik gemaakt 
kan worden. ST-RAW gaat daarbij uit van 
drie kennisbronnen: kennis uit weten-
schap, praktijkkennis van professionals 
en ervarings kennis van cliënten. ST-RAW 
sluit daarmee aan bij de visie van belang-
rijke partijen in het jeugd veld in de 
publicatie “Samen lerend doen wat 
werkt”. In deze publicatie wordt gesteld 
dat deze drie kennisbronnen nodig zijn 
om tot evidence-based werken te komen. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven 
van de kennisdelingsactiviteiten die 
 vanuit ST-RAW  zullen plaatsvinden. 

ST-RAW is één van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd die met steun van ZonMw 
zijn opgezet. In deze kenniswerkplaats verbinden we met een kennisinfrastructuur 
de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen, met structurele inbreng 
van ouders en jongeren. De werkplaats levert kennis op die gemeenten en praktijk-
organisaties ondersteunen bij de transformatie van de jeugdhulpketen en invulling 
van Zorg voor de Jeugd. 
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Professionals hebben vaak behoefte aan kennis die direct toe te passen is in de praktijk, 
deskundigheidsbevordering en reflectie op de eigen praktijk. Het is daarbij van toegevoegde 
waarde als professionals vanuit diverse domeinen in de jeugdhulpketen (preventie, welzijn, 
wijkteams, basishulp, specialistische hulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering) met elkaar 
kennis uit kunnen wisselen en het gesprek aan kunnen gaan. 

Aan de hand van levensloopverhalen van cliënten kan er veel geleerd worden door 
 professionals. Er zijn en worden veel levensloopverhalen verzameld bij het onderzoek in 
ST-RAW en andere kenniswerkplaatsen. Het is de bedoeling deze verhalen te gebruiken voor 
bijeenkomsten met professionals uit verschillende domeinen van de jeugdhulpketen. In deze 
bijeenkomsten staat het gezamenlijk trekken van lessen uit deze levensverhalen centraal. 
Uiteindelijk zullen de opbrengsten van deze bijeenkomsten worden gebundeld en gedeeld. 

Kennisdeling gericht op professionals in het jeugdveld

MIDDEL DOEL HOE

Casuïstiek workshops (met 
SKJ accreditatie)

Professionals uit brede keten 
leren van casuïstiek en vertalen 
lessen naar dagelijkse praktijk

Casuïstiek vanuit verschillende 
projecten Academische werkplaats 
Risicojeugd, Werkplaats Sociaal 
Domein ZHZ, AW De Nieuwe 
Kans en ST-RAW worden 
vanuit levensloop perspectief 
besproken met medewerking van 
ervaringsdeskundigen volgens een 
vast format.
Frequentie: minstens 2 x per jaar
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Beleidsmakers en bestuurders op het jeugddomein in de regio Rijnmond hebben behoefte aan 
overzicht en bundeling van beschikbare kennis en ervaringen met innovatieve aanpakken. 

Een specifieke groep voor ST-RAW is daarbij nog de stuurgroep Transformatie Regio 
Rijn mond. Deze stuurgroep bestaat uit bestuur ders van gemeenten en aanbieders van 
jeugd(gezondheids)zorg.

Kennisdeling gericht op beleidsmakers en bestuurders

MIDDEL DOEL HOE

Kennisfestival Bundelen en overzicht bieden 
van bestaande en nieuwe kennis 
binnen specifiek thema.

In samenwerking met 
ondersteuningsteam Zorg voor 
Jeugd Zuid-Holland, NJI en 
andere regionale werkplaatsen 
organiseren van bijeenkomst 
specifiek gericht op gemeenten.  
Frequentie: Jaarlijks

Inspiratie sessies en sessies 
op maat

Inspireren van beleidsmakers 
en bestuurders met bestaande 
en nieuwe kennis. Gezamenlijk 
bespreken consequenties voor 
beleid.

In overleg met stuurgroep 
Transformatie regio Rijnmond 
binnen bestaande gremia 
organiseren van inhoudelijke 
kennissessies over veelbelovende 
innovaties in het jeugdveld.
Frequentie: minimaal jaarlijks
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Cliënten en doelgroepen hebben soms behoefte om op maat kennis teruggekoppeld te 
krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij deze kennis goed kunnen gebruiken om hun achterban goed 
te vertegenwoordigen of te informeren. 
 
Een specifieke groep voor ST-RAW is de Brede Raad 010 die gemeente Rotterdam adviseert 
over het te voeren beleid op het sociaal domein. 

Kennisdeling gericht op cliënten en doelgroepen

MIDDEL DOEL HOE

Kennissessies op maat Op maat terugkoppelen, 
bespreken en interpreteren van 
bestaande en nieuwe kennis op 
specifieke thema’s

In overleg met Brede Raad 010 en 
in voorkomende gevallen andere 
cliëntenorganisaties organiseren 
van aparte kennissessies.
Frequentie: ad hoc
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Een regionale kenniswerkplaats jeugd is primair gericht op het samenbrengen van kennis van 
 professionals uit beleid, praktijk en wetenschap en van doelgroepen zelf. 
 
ST-RAW wil een platform bieden om deze kennisuitwisseling mogelijk te maken, kennis uit 
wetenschap en praktijk, alsook ervaringskennis samenbrengen en waar mogelijk gezamenlijk 
interpreteren. 

Kennisdeling gericht op cliënten en doelgroepen

MIDDEL DOEL HOE

Kennisateliers (met SKJ 
accrediatie)

Bestaande en nieuwe kennis 
vanuit diverse invalshoeken 
(wetenschap, praktijk, cliënten) 
delen binnen specifiek thema.

Volgens vast format presenteren 
sprekers vanuit wetenschap, 
praktijk en doelgroepen 
resultaten uit onderzoek of 
praktijkinnovaties, waarna 
discussie met zaal.  
Frequentie: 3x per jaar
Van iedere bijeenkomst wordt 
verslag gelegd. 

Website ST-RAW Verstrekken van algemene 
informatie, updates en 
opbrengsten van ST-RAW 

Plaatsen nieuwsberichten, 
downloads en links op 
www.st-raw.nl

Nieuwsbrief Brede kennisdeling over nieuwe 
kennis, onderzoeksresultaten en 
ervaringen met innovaties

Bundelen van nieuwsberichten 
vanuit partners van ST-RAW in 
regio Rijnmond.



6

De verschillende regionale kenniswerkplaatsen jeugd kunnen ook veel van elkaar leren. 
Daarom is het belangrijk om kennis van deze regionale kenniswerkplaatsen te bundelen en 
ook landelijk kennis te delen. Publicaties in landelijke en internationale wetenschappelijke 
tijdschriften of vakbladen zijn belangrijk om resultaten onder de aandacht te brengen. 
Ook presentaties bij landelijke congressen, seminars en platforms zijn hiervoor belangrijke 
middelen. 

Landelijke kennisdeling

MIDDEL DOEL HOE

Landelijke seminars en 
congressen

Bredere kennisdeling Door het geven van presentaties 
op landelijke congressen en 
kennisbijeenkomsten

Landelijke website Bredere kennisdeling Door het delen van opbrengsten
via de landelijke website
www.werkplaatsenjeugd.nl

Publicaties Breder delen 
onderzoeksresultaten

Door het publiceren van onder-
zoeksresultaten in rapporten / 
factsheets, vakbladen en weten-
schappelijke publicaties

Lectorenplatform Zorg en 
Welzijn

Kennisdeling en uitwisseling 
kennis voor opleidingen

Door uitwisseling via het 
lectorenplatform


