AGENDA 2020
2 MRT gesprek
vervolgsubsidie ZonMw

NIEUWSBRIEF INSIDE-OUT

13.00-13.45 uur Utrecht

FEBRUARI 2020

6 MRT Adviesraad
9.00-11.00 uur
Praktikon Nijmegen

17 APRIL General Board
10.00-12.00 uur
Praktikon Nijmegen

4 JUNI Adviesraad
09.00-11.00
Praktikon Nijmegen

16 OKT General Board

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! In deze nieuwsbrief van de
Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen Inside -Out leest u meer over de
activiteiten die binnen de academische werkplaats plaatsvinden. In deze
nieuwsbrief:
-

Uitnodiging rede prof. dr. Roy Otten
Impressie 2019-2020 ZonMw
Ondersteuning werkplaats Rianne Simons
Update lopende projecten
Update lopende promoties

10.00-12.00 uur
Praktikon Nijmegen

UITNODIGING REDE ROY OTTEN
Op donderdag 5 maart houdt prof. Dr. Roy Otten,
hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der
Sociale Wetenschappen, hoofd Research &
development bij Pluryn en lid van de Adviesraad, zijn
inaugurele rede ‘Jeugdzorg die past: Het individu in
de grote getallen’.
Je kunt je aanmelden tot 24 februari a.s. via
www.ru.nl/otten.

ZONMW GEEFT EEN IMPRESSIE VAN
2019-2020
Bekijk hier de impressie die ZonMw heeft gemaakt
over onderzoek van het afgelopen en komende jaar.

ONDERSTEUNING WERKPLAATS
Rianne
Simons
verricht
sinds
december
ondersteunende taken binnen de werkplaats. Zij
werkt als promovendus bij Pluryn aan een onderzoek
naar zorgrelaties en spanning bij mensen met een
ernstige verstandelijke beperking en moeilijk
verstaanbaar gedrag en hun begeleiders. Welkom
Rianne!

ZONMW
SUBSIDIE
VOORSTEL

TOELICHTING

Maandag 2 maart gaan we met een kleine delegatie
van Inside-Out naar Utrecht voor een presentatie aan
ZonMw over ons subsidievoorstel voor de
verlengingssubsidie Regionale Kenniswerkplaatsen
Jeugd. In de week van 15 maart horen we of de
vierjarige subsidie toegekend wordt!

KENNISBUNDELING ALLIANTIE,

CLIENT-EN PROFSSIONALFACTOREN
De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde
studies kennis ontwikkeld over het belang van
alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het
realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en
gezinnen. Het lectoraat Werkzame Factoren in de
Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) en Praktikon bundelden de inzichten en
aanbevelingen van deze studies, en formuleerden
wenselijke vervolgstappen voor het werkveld,
onderwijs, beleid en onderzoek. Er werd nauw
samengewerkt met de 19 projectleiders en een
klankbordgroep
bestaande
uit
cliëntvertegenwoordigers,
professionals
en
vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.
De projectresultaten – verwerkt in een rapportage,
een factsheet voor cliënten en hulpverleners en een
animatievideo (ook beschikbaar met ondertiteling) –
laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor
positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg
voor jeugd. Aandacht voor de alliantie, en (cliënt- en
professional)factoren die daarmee samenhangen, is
nodig bij alle partijen in het jeugddomein om de kans
op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

CONGRES JEUGD IN ONDERZOEK
Vanuit de werkplaats zijn verschillende projecten
geselecteerd om iets te presenteren op het congres
Jeugd in Onderzoek op 12 mei 2020: SWAG, suïcide
project; cliëntenparticipatie in de werkplaats; iamYu;
en Triage instrument .

UPDATE LOPENDE PROJECTEN
Als suïcide en suïcidale uitingen je dag
kleuren: wat doet dat dan met jou en
mij? – een kwalitatief onderzoek
In september 2019 is het onderzoek van start gegaan.
Inmiddels zijn 25 interviews met behandelaren en 6
interviews met jongeren gehouden. De inclusie van
behandelaren is ten einde; de werving van jongeren
loopt tot april 2020. We willen nog minimaal 6-8
jongeren spreken.
In de interviews met behandelaren en jongeren is
gevraagd wat hun ervaring is met suïcidale uitingen.
Hoe is het om te werken/leven op een leefgroep waar
jongeren zich suïcidaal uiten en/of er dreiging van
suïcide speelt? Wat doet dat met de sfeer? Hoe
reageren jongeren en professionals? Hoe wordt
gehandeld en hoe verhoudt zich dit tot wat helpend
is volgens jongeren?
Op 3 maart staat een expertmeeting gepland. In deze
interactieve bijeenkomst worden ervaringen en
voorlopige resultaten gedeeld. Daarnaast worden de
voordelen van de inzet van ervaringsdeskundigheid
binnen het onderzoek gedeeld.

IamYu
Na een intensieve voorbereiding heeft IamYu in
november de 3e prijs gekregen bij de uitreiking van de
Medische Inspiratie Prijs!
2020 wordt een druk jaar dat in het teken staat van
het bouwen van de app, testsessies met professionals
(web gedeelte) en jongeren (app), integreren web &
app, oplevering eerste gehele versie iamYu én eerste
pilot waarin een jongere in jeugdzorg met een
professional samen iamYu gebruikt tijdens
behandeling.

UPDATE PROMOTIES
Jij bent okay – Ivon Riemersma
Ivon doet onderzoek naar een competentietraining
voor jongeren met een LVB en hun ouders met
psychische en/of verslavingsproblematiek. Afgelopen

tijd stond vooral in het teken van indienen van
artikelen over de onderzoeksresultaten. Een artikel
over de hoog-risico groep jongeren met een LVB en
hun ouders met psychische en/of
verslavingsproblemen werd helaas afgewezen na het
verwerken van referenten commentaar, maar zal
opnieuw ergens anders worden ingediend. Een ander
artikel over het effect van de interventie ‘Jij bent
okay’ is ingediend, wachten op de reactie dus! Tot
slot een positief bericht: Een artikel over
dossieronderzoek naar de prevalentie jongeren met
ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
binnen Pluryn is gepubliceerd in ‘Onderzoek &
Praktijk‘. Lees hier het artikel.
De komende tijd staat in het teken van een meer
kwalitatief artikel over de ervaringen van deelnemers
met de interventie en hun suggesties voor
verbeteringen en implementatie. Zo werkt Ivon steeds
meer toe naar het vormgeven van haar manuscript
voor haar promotie.

Triage-instrument – Manon Gradussen
Manon onderzoekt de validiteit en implementatie van
een triage-instrument in Wijkteams. In het onderzoek
zijn er verschillende vorderingen: de naam van het
instrument is gewijzigd in ‘RISQ-SV’, de vragenlijst
wordt gedigitaliseerd, en er wordt gewerkt aan een
format om een ingevulde vragenlijst als rapport uit te
draaien. Dit heeft als doel om de vragenlijst gratis via
de CONRISQ site aan te kunnen bieden als een
screeningsinstrument met een rapport als
eindproduct. Op basis van de vragenlijst kan dan
worden bepaald of specialistische hulp al dan niet
nodig is. Daarnaast kijkt Manon of de digitaal
ingevulde lijsten gebruikt kunnen worden als data
voor verder onderzoek naar het instrument.
Verder proberen de onderzoekers de RISQ-SV wat
meer op de kaart te zetten middels deelname aan
symposia en ons op te geven voor pitches,
bijvoorbeeld bij bijeenkomsten als ‘Jeugd in
Onderzoek’.
Ondertussen loopt de data verzameling voor het
onderzoek naar het instrument het komende jaar
door, en werkt Manon aan een artikel over de
validatie van het instrument.

School als vindplaats
Jaspers-van der Maten

–

Marloes

Op allerlei plekken in Nederland worden
samenwerkingen tussen school en jeugdhulp gezocht
om problemen bij kinderen en gezinnen in een vroeg
stadium te signaleren en waar nodig een passende
interventie te bieden. Zo ook in Nijmegen. Er is nog
veel onbekend over de effecten van verschillende
vormen van ondersteuning op school. Lukt het om de
kinderen en gezinnen op te merken en te bereiken die
baat hebben bij een interventie? Worden de
moeilijkheden verholpen en wordt verergering
voorkomen?
Dit schooljaar (2019-2020) is een grootschalig,
langlopend wetenschappelijk onderzoek gestart naar
de effecten van vroeg-signalering en -interventie op
basisscholen. Zo’n 10 scholen hebben inmiddels hun
medewerking verleend en de dataverzameling is van
start gegaan: Kinderen van 8 t/m 11 jaar én hun
ouders/verzorgers vullen drie opeenvolgende jaren
een vragenlijst in. Daarnaast wordt binnenkort gestart
met observaties en diepte-interviews, om meer zicht
te krijgen op de gang van zaken op afzonderlijke
scholen, de specifieke werkzaamheden van de
betrokken jeugdhulpverleners, de effecten daarvan en
de ervaringen van ouders/verzorgers en kinderen.
De onderzoeksuitkomsten zullen inzicht geven in
verschillende
ondersteuningsstructuren
op
basisscholen, welke problematieken bij kinderen
moeilijker opgemerkt worden, welke hulp het best
ingeschakeld kan worden voor welk type probleem en
hoe ondersteuning het best vormgegeven kan worden
in de samenwerking met school. Daarbij zal ook
gekeken worden naar de specifieke rol van culturele
achtergrond, SES en gender.

Naderende promotie Lieke Wijnhoven
Het proefschrift van Lieke is naar de manuscript
commissie gestuurd. Wanneer de datum van haar
promotie bekend is, zal deze op de website worden
gedeeld. Recent is ook haar artikel samen met
(Hanneke Niels, Daan Creemers, Ad Vermulst, Roy
Otten, Rutger Engels) over depressieve klachten en
suïcidale ideatie bij kinderen met ASS en angst
gepubliceerd! Hierin komt naar voren dat naast
angstklachten, depressieve klachten en suïcidale
gedachten veel voorkomen bij (vaak nog jonge!)
kinderen
en
adolescenten
met
een
autismespectrumstoornis. Heel belangrijk voor de
klinische praktijk dus! zie: https://lnkd.in/ge23HHc

