Een participatief praktijkgericht onderzoek naar
KOMPAS+. EEN SAMENVATTING
DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. Enerzijds is het de bedoeling om praktijk en onderzoek
zodanig met elkaar te verbinden dat de KOMPAS+ aanpak zichzelf op basis van de input uit het
wetenschappelijk onderzoek voortdurend kan bijsturen, doorontwikkelen en groeien. Anderzijds is het
de bedoeling om met dit onderzoek bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis omtrent het werken
in ketens zodanig dat andere praktijken hierop kunnen verder bouwen.

CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN
Niveau van de aanmelding




Welke jongeren worden aangemeld voor KOMPAS+?
Bij welke jongeren wordt een traject opgestart? Bij welke niet?
Hoe verloopt de weging van de jongeren? Wat zijn hier volgens de samenwerkingspartners
kansen en barrières van deze aanpak?

Niveau van de ketenprocessen






Waaruit bestaan de plannen van aanpak?
Welke interventies werden genomen in de gelopen trajecten? Niveau van de samenwerking
Welke actoren werken samen in KOMPAS+? Op welke wijze?
Hoe ervaren de verschillende actoren de samenwerking in KOMAS+?
Wat is de specifieke rol van de casusregisseur? Hoe werkt deze met andere actoren samen?

Niveau van de resultaten



Wat is de doeltreffendheid van de KOMPAS+ trajecten?
Wat zijn de werkende en tegenwerkende mechanismen in de KOMPAS+-aanpak?

PLAN VAN AANPAK EN TIJDSPAD
Werkpakket I: Een internationaal literatuuronderzoek en exploratie (3 maanden)
Via een internationaal literatuuronderzoek wordt de wetenschappelijke evidentie wat betreft de
ketenaanpak voor jonge veelplegers verzameld en gedeeld met de verschillende stakeholders die
betrokken zijn bij het project. In dit literatuuronderzoek is er (op vraag van de
projectverantwoordelijken) ook specifiek aandacht voor de wegingsinstrumenten die internationaal
worden gebruikt. Daarnaast werken de onderzoekers zich in en kristalliseren ze de doelgroep en
doelstellingen van de KOMPAS+ aanpak uit via documentanalyse en explorerende interviews met
stakeholders. Tevens wordt geëxploreerd op welke wijze de jongerenparticipatie kan plaatsvinden en
worden de onderzoeksvragen voorgelegd en getoetst bij de verschillende stakeholders.

Werkpakket II: Een kwantitatieve en kwalitatieve dossieranalyse (6 maanden)
In het tweede werkpakket worden alle aanmeldingen en gelopen trajecten bij KOMPAS+ geanalyseerd.
Hierbij is er aandacht voor het niveau van de aanmelding, interventies, samenwerking en resultaten
en zijn de vooropgestelde onderzoeksvragen leidend. Ook dit werkpakket wordt teruggekoppeld,
getoetst en uitgediept bij de betrokken stakeholders
Werkpakket III: Observaties en diepte-interviews (9 maanden)
In het derde werkpakket worden de data van het tweede werkpakket verder uitgebreid en uitgediept
via observaties aan het vooroverleg, het KOMPAS+-overleg en de opvolgtafels én via diepte-interviews
met de betrokken actoren. Hierbij zijn de casusregisseurs, de ketenpartners, de betrokken
beleidsactoren én de jongeren zelf belangrijke te bevragen actoren. Ook dit werkpakket wordt
teruggekoppeld, getoetst en uitgediept bij alle betrokken stakeholders.

TERUGKOPPELING
Er zal intensief worden samengewerkt met de praktijk en dus zeer regelmatig worden teruggekoppeld
op de stuurgroep en het operationeel team.

De eerste afspraak staat in het teken van het toelichten van het onderzoek en het concretiseren van
de onderzoeksvragen. Meerbepaald zijn we benieuwd naar:
*Waar moet het KOMAS+ onderzoek voor jou over gaan? Wat mogen we zeker niet vergeten mee te
nemen?
*We kijken nu naar het niveau van de aanmelding, de ketenprocessen en de resultaten. Krijgen we zo
een juist beeld? Missen we hier nog zaken?
*Hoe kunnen de onderzoeksvragen verder geconcretiseerd worden? Waar moet bijv. zeker naar
gekeken worden bij de aanmeldingen? Hoe definiëren we doeltreffendheid?
*Hoe kan de participatie van jongeren een plek krijgen in het onderzoek?

