
C4Youth 2.0 is een Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd in de provincie Groningen. 
Het belangrijkste doel van C4Youth is het met 
kennis ondersteunen van de transitie en 
transformatie van de jeugdhulp. We zijn in 2017 
gestart met het op gang brengen van een 
leercyclus door middel van actiebegeleidend 
onderzoek in drie pilot gemeenten. 

Actieonderzoek
Binnen C4Youth wordt actieonderzoek als methode gehanteerd. 
Actieonderzoek kent meerdere vormen, waarvan praktijkgericht 
actieonderzoek het meest passend binnen de context van 
C4Youth werd beschouwd. Praktijkgericht actieonderzoek houdt 
in dat de betrokkenen een belangrijke stem hebben in wat er 
gebeurt, hun meningen en reacties sturen het proces. Dit 
onderzoek is gericht op het experimenteren, verbeteren en 
doorontwikkelen van de basisondersteuning in drie pilot 
gemeenten binnen de provincie Groningen. Kenmerkend voor 
actieonderzoek is dat het team aan de slag gaat met zelfgekozen 
vraagstukken en wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd door 
de onderzoeker.

Opbrengsten actieonderzoek C4Youth

Meer weten?
Wil je meer weten over C4Youth?
www.werkplaatsenjeugd.nl/C4Youth
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Tijdlijn Marum

Prioriteren thema’s
Verdelen van 100 punten over de 
groslijst van thema's. Welke 
thema's ontvangen de meest 
punten en zijn dus het meest 
urgent? 

Wat behoort wel tot mijn taken? Wat behoort 
niet tot mijn taken? Wat zou iedereen in 
team moeten oppakken? En wat is 
weggelegd voor speci�eke disciplines 
binnen het team?

Bespreken van de voortgang van de 
pilot. Wat hebben we gedaan? Wat 
willen we nog gaan oppakken aan 
thema's? 

Op persoonlijk en 
werkgerelateerd vlak met elkaar 
werken aan een verdiepingsslag 
die tot doel heeft om als team 
nog beter te kunnen 
functioneren. 

Waar ben je goed in? Waar zijn jullie als 
team goed in? Welke kwaliteiten kunnen 
nog beter benut worden? Hoe zorgen we dat 
we elkaar nog beter vinden qua expertise?

Waar staan we nu? Taken en rollen verdelen

2018

Benutten van elkaars expertise

Teamgevoel

2017

Startbijeenkomst
Invullen van de Zelftest Basisteams 
Jeugd (ZBJ) met stellingen 
gerelateerd aan de doelen van de 
Jeugdwet

Doorontwikkeling van het 
basisteam jeugd op een 
aantal thema's. Toewerken 
naar optimalere 
zorgverlening in de gemeente 
Marum. 

Eigenaarschap

Discussie/bespreking met het team om 
tot een groslijst van thema's te komen. 

Discussie/bespreking

Team voelt zich eigenaar van de thema’s 
en vragen waar ze mee aan de slag gaan 
en voelt zich verantwoordelijk voor de uit 
te zetten acties en op te leveren 
resultaten.

http://www.werkplaatsenjeugd.nl/C4Youth

