
 

NIEUWSBRIEF INSIDE-OUT  

Oktober 2020 

Afgelopen maanden stonden voor velen in het teken van corona. Ook voor de 

werkplaats, de projecten binnen de werkplaats en voor de betrokken 

organisaties heeft de corona-pandemie veel impact gehad. In deze 

nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Jeugd (Inside-Out) leest u meer 

over de activiteiten die binnen de Academische Werkplaats plaatsvonden in 

de afgelopen tijd. Je leest over een onderzoek naar de impact van de corona 

maatregelen in de Jeugdzorgplus; de start van  de 2 nieuwe ZonMw projecten 

over normalisatie; de promotie van Lieke Wijnhoven; en afgelopen en 

aankomende bijeenkomsten.  

  

 

PROMOTIE LIEKE WIJNHOVEN 

Op 30 oktober om 11.30 uur  staat de promotie van 

Lieke Wijnhoven gepland. Zij verdedigt haar 

proefschrift getiteld: ‘Improving treatment of anxiety 

in children with autism spectrum disorder in clinical 

practice: the importance, effect and implementation 

of the video game Mindlight’ over de videogame 

‘Mindlight’ bij kinderen met angst en autisme. De 

promotie is live te volgen via de livestream van de 

Radboud Universiteit (www.ru.nl/livestream). 

BIJEENKOMST CLIËNTENCOMISSIE 

 

Dinsdag 25 augustus was er sinds lange tijd weer een 

bijeenkomst van de Cliëntencommissie waarbij een  

terugblik en vooruitblik centraal stonden. Door Corona 

al tweemaal uitgesteld, maar nu is het gelukt. “Erg fijn 

om elkaar weer live te ontmoeten Corona proof” bij 

van der Valk in Lent. 

 
Allereerst hebben we bijgepraat over hoe iedereen de 

Coronaperiode beleefd. We hebben het ook gehad 

over de nieuwe ZonMw projecten die gaan starten en 

vooral over hoe we de cliëntencommissie de komende 

vier jaar goed kunnen benutten. 

 

We willen nieuwe leden gaan werven, passend bij de 

onderzoeksvragen voor de komende jaren en ook 

meer gaan samenwerken met cliëntenraden en 

verwantenraden van de deelnemende instellingen. De 

volgende bijeenkomst gaan we het dan ook met elkaar 

hebben over manieren om nieuwe leden te werven en 

willen we een wervingstekst maken voor nieuwe 

leden. De thema’s zijn onder andere voorkomen en 

verkorten van verblijf van jongeren in 24 uurs 

jeugdzorg. 

Joke Stoffelen van Zorgbelang Inclusief had de 

bijeenkomst voorbereid. Het was al met al een 

geslaagde bijeenkomst! Met dank aan Levi van Dijk 

voor dit stukje! 

Wil je meer weten over de cliëntcommissie? Neem dan 

contact op met Joke Stoffelen via:  

Jokestoffelen@zorgebelanginclusief.nl of 06- 

23637338. 

 

AFSCHEID MARION SANDERS CLIENTENCOMMISSIE 

Namens de cliëntencommissie en de AWJ wordt 

Marion Sanders bedankt voor haar constructieve en 

trouwe inzet gedurende vele jaren. Ze was uiterst 

actief voor de AWJ: vanaf de start in december 2015 

op het gemeentehuis in Nijmegen, en daarna minimaal 

20 keer deelgenomen aan een 

cliëntencommissievergadering, 2 keer in de 

 

AGENDA 2020/2021 

 

5 OKT ZonMw 

startbijeenkomst RKJ   
10.00 – 13.00 uur  

16 OKT General Board 
10.00-12.00 uur  

27 NOV Adviesraad 

10.00-12.00 uur 

5 FEB Adviesraad 

10.00-12.00 uur 

18 MRT General Board 

10.00-12.00 uur 

20 MEI Adviesraad 

10.00-12.00 uur 

 

https://insideout.nl/nieuws/promotie_lieke_wijnhoven
http://www.ru.nl/livestream
mailto:Jokestoffelen@zorgebelanginclusief.nl


 
 

sollicitatiecommissie 

voor een coördinator, 

en daarnaast actief in 

de werkgroep 

Transformatie waarin 

ze, samen met 

Jovanka, de stabiele 

factor bleek te zijn. 

Met durf, overtuiging, 

constructief en met 

humor heeft ze zich 

ingezet om steeds 

weer aandacht te vragen voor het perspectief van 

jongeren en hun ouders. We zullen haar missen!  

 

IMPACT CORONA MAATREGELEN IN DE JEUGDZORG-

PLUS 

Vanuit karakter is er vervolgonderzoek gedaan naar de 

impact van de Corona maatregelen in de 

JeugdzorgPlus. Van de 17 hulpverleners die eerder 

deelnamen aan het onderzoek "Als suïcide en suïcidale 

uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en 

mij?" hebben er 14 deelgenomen aan het onderzoek; 

een kleine sample size, maar wel een goede respons 

dus! Er zijn twee vragenlijsten uitgezet onder deze 

hulpverleners. De gegevens zijn daarom niet 

generaliseerbaar, maar schetsen wel een beeld van de 

impact van de Corona maatregelen in de 

JeugdzorgPlus.  

Hier lees je de factsheet van het onderzoek, met dank 

aan Evi van Arragon voor de lay-out. In de factsheet 

lees je de resultaten van het onderzoek met positieve 

en negatieve effecten van de Corona maatregelen en 

aanbevelingen voor professionals. 

 

START ZONMW PROJECTEN NORMALISATIE 

Begin 2020 kreeg Inside-Out de ZonMw subsidie voor 

het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 

toegekend. Inside-Out richt zich op het vraagstuk 

normalisatie: Hoe kunnen kinderen en jongeren die uit 

huis worden geplaatst 'zo thuis mogelijk' opgroeien?   

Begin september zijn de 2 projecten rondom het 

thema normalisatie van start gegaan: 

 

 

 

1. Uithuisplaatsing in leefgroepen voorkomen 

door andere vormen van zorg. 

We onderzoeken verblijf in een pleeggezin, 

gezinshuis en flexibel verblijf. We brengen 

ervaringen en behoeften van 15 jeugdigen (en 

hun ouders) in kaart. 

2. Verblijf in leefgroepen verkorten. 

We kijken naar wat werkt om verblijf te 

verkorten, wat er al gedaan wordt in de regio’s 

Gelderland en Nijmegen, en wat werkzame 

factoren zijn. We richten ons niet alleen op de  

jeugdigen en het gezin, maar zetten ook juist 

in op het sociale netwerk. 

Vanaf 1 september zijn Nina Esmeijer (project 1) en 

Jori Henke (project 2) gestart als onderzoekers op deze 

projecten. Welkom Nina en Jori! 

Startbijeenkomst ZonMw 5 oktober 2020 

Een kleine afvaardiging heeft deelgenomen aan de 

officiële aftrap van de start van de Regionale 

Kenniswerkplaatsen Jeugd. Met de startbijeenkomst is 

ook de vernieuwde website 

www.werkplaatsenjeugd.nl gelanceerd: de plek waar 

we al het nieuws rondom de werkplaatsen bundelen. 

Op deze pagina leest u meer over het programma en 

bekijkt u per werkplaats op welke thema’s en 

projecten zij inzetten. 

 

Even voorstellen: Nina 

Esmeijer 

Hallo, mijn naam is 

Nina Esmeijer, ik ben 

29 jaar en ik woon in 

Berg en Dal. Sinds het 

afronden van mijn 

master Pedagogische 

Ethiek in 2015 ben ik 

werkzaam als junior 

onderzoeker bij 

Praktikon. Hier doe ik 

onder andere 

(kwalitatief) 

praktijkonderzoek en 

ben ik betrokken bij de doorontwikkeling en 

implementatie van het cliëntervaringsinstrument 'Ben 

ik Tevreden?'. Begin september ben ik gestart met het 

project ‘Zo thuis mogelijk: verdiepende inzichten in 

pleegzorg, gezinshuizen, en flexibel verblijf als 

alternatief voor residentieel verblijf’ vanuit Inside Out.  

https://insideout.nl/_media/download/downloads/Covid19-Factsheetonderzoek_JeugdzorgPlus-juni_2020.pdf
https://insideout.nl/projecten/lopende_projecten/uithuisplaatsing_in_leefgroepen_voorkomen_door_andere_vormen_van_zorg
https://insideout.nl/projecten/lopende_projecten/uithuisplaatsing_in_leefgroepen_voorkomen_door_andere_vormen_van_zorg
https://insideout.nl/projecten/lopende_projecten/normalisatie_effectief_efficient_en_contextgericht_inzetten_op_verkorten_van_residentiele_verblijfsduur
https://insideout.nl/projecten/lopende_projecten/normalisatie_effectief_efficient_en_contextgericht_inzetten_op_verkorten_van_residentiele_verblijfsduur
http://www.werkplaatsenjeugd.nl/
https://werkplaatsenjeugd.nl/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/


 
 

In dit onderzoek brengen we de ervaringen van 15 

jongeren en hun ouders met deze drie alternatieven 

voor residentieel verblijf in kaart. Wat me erg 

aanspreekt aan dit project is dat er veel wordt 

samengewerkt met jongeren en ouders om het project 

goed op hen te laten aansluiten. Ook vind ik het mooi  

 

dat het verblijf direct kan worden verbeterd door het 

bijsturen op basis van de opgehaalde ervaringen. We 

beginnen met het verder uitdenken en concreter 

vormgeven van het project, en zullen vanaf januari 

2021 starten met de inclusie van jongeren en ouders. 

Ik heb er veel zin in! Groet, Nina 

Even voorstellen: Jori Henke 

Hallo, ik ben Jori Henke en ik ben samen met Nina 

Esmeijer net gestart met het project ‘normalisatie: zo 

thuis mogelijk opgroeien’ vanuit Inside-Out. Het 

onderzoek bestaat uit twee deelprojecten, waarbij we 

beiden bij een ander deelproject betrokken zullen zijn. 

Ik vind het leuk om me via deze weg aan jullie voor te 

stellen en alvast wat te vertellen over het project.  

Ik ben 32 jaar oud en woon samen met mijn gezin in 

Nijmegen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel 

plezier bij het ROM (‘Routine Outcome Monitoring’)-

team van Pluryn gewerkt. Daarvoor heb ik 

verschillende functies als onderzoeker en 

(kinder)psycholoog gehad. Naast mijn werk bij dit  

project start ik ook als onderzoeker/adviseur bij 

Praktikon. Hier ga ik me bezighouden met de 

ontwikkeling van dashboards en de Lerende Databank 

Jeugd (LDJ). De titel van het deelproject waar ik aan 

werk is ‘Normalisatie: Effectief, efficiënt en 

contextgericht inzetten op verkorten van residentiele 

verblijfsduur’. Met dit project willen we onderzoeken 

wat werkt om een opname van een jongere op een 

leefgroep zo kort mogelijk te laten zijn waarbij we ook 

oog hebben voor interventies die contextgericht 

werken. We zullen eerst onderzoeken wat er in de 

regio’s Centraal Gelderland en Nijmegen al gedaan 

wordt. Vervolgens worden 10 casestudies uitgevoerd 

waarmee meer inzicht wordt verkregen in de 

werkzame factoren en individuele beleving van de 

interventies die bijdragen aan het verkorten van de 

verblijfsduur in residentiele jeugdhulp.  

Ervaringsdeskundigen spelen een cruciale rol en zijn 

dan ook als co-onderzoekers opgenomen in het  

 

 

projectteam. Ik heb heel veel zin om me in te gaan 

zetten voor dit mooie project! 

 

PROMOTIEONDERZOEK DE SCHOOL ALS VINDPLAATS 

Ondersteuning op de basisschool voor psychosociale 

problemen 

Het onderzoek naar de effecten van verschillende 

vormen van ondersteuning binnen het basisonderwijs 

(o.a. door jeugdhulpverleners van De School Als 

Vindplaats) loopt inmiddels ruim een jaar. In de vorige 

nieuwsbrief deelden we dat de corona-maatregelen 

invloed hebben op het verloop van het onderzoek. Het 

geplande kwantitatieve deel van het onderzoek, de 

vragenlijstafname, kwam stil te liggen door de 

lockdown. Daarom hebben we aanvullend kwalitatief 

onderzoek gedaan. Leerkrachten, intern begeleiders, 

schoolleiders en verschillende ondersteunende 

partijen hebben meegewerkt aan interviews, om te 

achterhalen met welke kwesties zij te maken krijgen en 

waarom bepaalde keuzes gemaakt worden als het gaat 

om vroeg signaleren en ingrijpen bij (vermoedens van) 

psychosociale problemen. De vragenlijstafname willen 

we vanaf dit najaar weer voortzetten, maar het is 

afhankelijk van de omstandigheden of dat ook gaat 

lukken zoals we nu beogen. Het geplande kwalitatieve 

deel van het onderzoek naar cultuursensitieve 

jeugdhulpverlening is van start gegaan. De eerste 

interviews zijn afgenomen om in kaart te brengen 

tegen welke dilemma’s jeugdprofessionals aanlopen 

die werken met migrantengezinnen en gezinnen met 

een lage SES. Observaties hebben nog niet kunnen 

plaatsvinden en het is afwachten of en wanneer die 

doorgang kunnen vinden. Ook al brengen de corona-

maatregelen hobbels met zich mee voor de uitvoering 

van het project, de gesproken professionals hebben 

hun ervaringen openhartig gedeeld en spraken bezield 

over casussen waarmee zij in aanraking kwamen. De 

gehouden interviews leveren dus waardevolle, 

relevante informatie op over het verloop van 

ondersteuningsprocessen op/via school.  

 

PROMOTIEONDERZOEK JIJ BENT OK! 

 

Ivon Riemersma heeft een artikel over de effecten van 

de interventie Jij bent Ok gepubliceerd getiteld ‘You 

are Okay’: Effects of a support and educational 

program for children with mild intellectual disability 

and their parents with mental health concerns’. Jij  

https://insideout.nl/nieuws/artikel_over_de_effecten_van_de_interventie_jij_bent_ok__gepubliceerd
https://insideout.nl/nieuws/artikel_over_de_effecten_van_de_interventie_jij_bent_ok__gepubliceerd
https://insideout.nl/nieuws/artikel_over_de_effecten_van_de_interventie_jij_bent_ok__gepubliceerd


 
bent ok betreft een competentieprogramma voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) 

en gedragsproblemen en hun ouders met psychische 

en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). Jongeren 

hebben na het volgen van het programma minder 

internaliserende en externaliserende problemen dan 

voor het programma. Ouders laten minder permissief 

opvoedgedrag zien; ze negeren hun kind minder en 

reageren meer adequaat. Geconcludeerd kan worden 

dat het toevoegen van het programma ‘Jij bent okay’ 

aan de reguliere zorg voor jongeren met een LVB en 

gedragsproblemen, een meerwaarde heeft voor 

jongeren en ouders. Om verdere conclusies te kunnen 

trekken is vervolgonderzoek noodzakelijk. ‘Jij bent 

okay’ zal voor LVB-instellingen beschikbaar worden, 

zodat vervolgonderzoek in de praktijk mogelijk 

gemaakt wordt.  

 

PROJECT IAMYU 

Er wordt hard gewerkt om de iamYu verder te 

ontwikkelen. Binnenkort meer nieuws te vinden over 

de nieuwste ontwikkelingen op de mooie website: 

https://www.iamyu.nl/ 

 

ONLINE THEMALUNCH PROJECT SWAG 

Op 8 oktober verzorgde het lectoraat Werkzame 

factoren in de Jeugd -en Opvoedhulp in een 

lunchbijeenkomst over het project ‘Samen werken  aan 

ambulante gezinshulp’(SWAG). Joris van Veen en Eva 

Onstenk hebben in deze interessante bijeenkomst in 

interactie met het publiek vertelt over de opbrengsten 

en lessen van dit project. Doel van het 

leernetwerk  ‘Samen Werken aan Ambulante 

Gezinshulp’ (SWAG) is duurzame uitwisseling tussen 

onderwijs en werkveld realiseren over samenwerking, 

waarbij bestaande kennis uit onderzoek veel beter 

benut wordt. In dit leernetwerk zijn we op zoek gegaan 

naar manieren waarop er wel kenniscirculatie gaat 

plaatsvinden. 

 

Heb je vragen over Inside-Out? Neem dan contact op 

met Renske Koordeman: rkoordeman@pluryn.nl 

 


