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In deze tweede nieuwsbrief van de Academische Werkplaats
Jeugd Nijmegen (Inside Out) leest u meer over de activiteiten
die binnen de academische werkplaats plaatsvinden. In deze
nieuwsbrief:
-

Rake vragen
Update projectgroep Transformatiedialogen
Plannen nieuwe website
Voortgang project Over de drempel
Samenwerkingsovereenkomst getekend
Start nieuw promotietraject binnen Inside Out
Voor de Jeugd Dag 2017

RAKE VRAGEN

UPDATE PROJECTGROEP TRANSFORMATIEDIALOGEN

Eind 2016 is de website rakevragen.nu de lucht in
gegaan. Rake vragen is een initiatief van de Radboud
Universiteit Nijmegen en Overwaal (expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS) en is een
samenwerking binnen Inside Out. Het project kwam
tot stand met steun van ZonMW.

Projectleider Coleta van Dam heeft haar taken als
Projectleider
van
het
Transformatieproject
overgedragen aan haar nieuwe collega bij Praktikon:
Rachel van der Rijken (r.vanderrijken@ru.nl).

De website heeft als doel het meer bekwaam maken
van kind- en jeugdtherapeuten in het screenen en
uitvragen van trauma’s bij kinderen en jongeren. Op
de website wordt uitgelegd hoe je als hulpverlener
direct, zonder omwegen, naar mogelijke traumatische
ervaringen vraagt, maar ook hoe je vervolgens
uitvraagt of er sprake is van PTSS-klachten en waar je
hierbij op moet letten. Daarnaast laat Rake Vragen
jongeren aan het woord die reeds een PTSSbehandeling hebben gehad, zodat ook zij de
therapeuten kunnen adviseren. “Dit gaat over een
thema dat absoluut meer bewustwording behoeft en
niet onbespreekbaar mag blijven.”
Meer weten?
• Kijk op de site rakevragen.nu
• Vraag het Lotte Hendriks:
024 34 36 510
l.hendriks01@propersona.nl

De projectgroep Transformatiedialogen heeft dit jaar
twee bijeenkomsten gehad en is zich aan het
voorbereiden op nog een bijeenkomst na de zomer.
Bij deze bijeenkomst zullen ouders, jongeren en
professionals aanwezig zijn; zij bespreken dan de
aansluiting onderwijs – jeugdhulp. Verder is de
werkgroep aan het kijken naar soortgelijke initiatieven
in de regio en hoe de dialogen in bestaande structuren
ingebed kunnen worden.

PLANNEN NIEUWE WEBSITE
De website www.insideout.nl is in 2011 ontworpen en
gevuld. Om de site up-to-date te houden, zowel qua
inhoud als qua lay-out, hebben we Hartebeest (die ook
de huidige website heeft ontworpen) gevraagd de
website met ons te bekijken.
Zij zullen de nieuwe website ontwerpen en de inhoud
wordt opgevraagd bij de verschillende betrokkenen.
Jullie ideeën en input over de website wordt
gewaardeerd, dus heeft u aandachtspunten, stuur
deze dan uiterlijk 30 juni naar
mr.golbach@acsw.ru.nl.

VOORTGANG
DREMPEL

PROJECT

OVER

DE

START NIEUW PROMOTIETRAJECT
BINNEN INSIDE OUT

In de vorige nieuwsbrief is de start van het onderzoek
“over de drempel” naar het effect van een app (de
BETERapp) bij jongeren in transitie aangekondigd.

Begin 2017 is Manon Gradussen gestart met een
promotietraject waarbij zij een triage-instrument gaat
valideren en implementeren.

Nu, drie maanden verder, is de eerste deelstudie
afgerond. 15 Jongeren zijn geïnterviewd over hun
ervaringen. De eerste resultaten hiervan zien er
veelbelovend uit en bieden aanknopingspunten voor
het tweede deelonderzoek, waarin jongeren in
transitie de app gaan gebruiken.

Binnen de conrisq-groep is een triage-instrument
ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een
praktisch instrument voor de wijkteams. Sinds de
transformatie begin 2015 hebben wijkteams de taak
om een eerste selectie te maken van onder andere
jongeren met een hulp- of zorgbehoefte. Met behulp
van dit triage-instrument, dat helpt screenen op de
mogelijke risico’s van een jongere, kan de eerste
hulpvraag of zorgbehoefte van deze jongere op
zorgvuldige en onderbouwde wijze gemaakt worden,
waardoor tijdig de juiste expertise kan worden
ingezet. Tot op heden ontbrak een dergelijk praktisch
instrument.

De voorbereidingen voor deze tweede deelstudie zijn
nu in volle gang. Het voornemen is om 200 jongeren
een jaar lang te volgen en te onderzoeken of de app
hierin ondersteunend kan zijn. Afspraken met
instellingen zijn gemaakt en het materiaal voor het
informeren van de deelnemers, begeleiders, ouders,
etc. is klaar.
De verwachting is dat komende zomer deelstudie 1
(de interviews) volledig wordt afgerond en de
resultaten worden teruggekoppeld en gepubliceerd.
Vanaf september wordt dan deelstudie 2 verder
opgepakt.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
GETEKEND
2016 Heeft voor Inside Out voor een groot deel in het
teken gestaan van het herformuleren van de visie om
met de academische werkplaats aan te sluiten bij de
ontwikkelingen (transformatie). Door het afronden
van promoties en nieuwe subsidiestructuren was de
oorspronkelijke visie niet meer toereikend.
Een korte samenvatting van de nieuwe missie en
visie
Inside Out staat voor het slaan van een brug tussen
onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk van de zorg
voor jeugd in de brede regio rondom Nijmegen. De
focus ligt op een integratieve aanpak van
kennisvragen in deze regio zodat de zorg voor
jongeren wordt verbeterd. Vanaf de start heeft de AWJ
Inside Out zich gericht op internaliserende problemen,
in de toekomst blijven we ons op dit gebied
ontwikkelen maar via de integratieve aanpak kan ook
breder
worden
gekeken
qua
thematiek
en
problematiek.

Het triage-instrument is ontwikkeld aan de hand van
bestaande instrumenten en een literatuurstudie naar
belangrijke
voorspellers
voor
geweldsrecidive,
mentale problemen en misbruik binnen het gezin. Zo
bevat het instrument items uit de SAVRY (Structured
assessment of Violence Risk; Lodewijks et al., 2006),
MAYSI-2 (Massachusetts Youth Screening Instrument;
Grisso et al., 2001), YLS/CMI (Youth Level of
Service/Case Management Inventory; Hildebrand & de
Ruiter, 2012) en LIRIK-JZ (Licht Instrument
Risicotaxatie Kindermishandeling – Jeugdzorg; ten
Berge, & Eijgenraam, 2009). De items zijn inhoudelijk
onderverdeeld in drie domeinen: de kenmerken van
de
jongere
en
individuele
factoren
(bijv.
gedragsproblemen en mentale gezondheid), de
kenmerken van de omgeving en de context (bijv.
sociale omgeving, armoede en de buurt) én de
kenmerken van het gezin, de opvoeding en de ouders.
Door deze verdeling wordt een zo groot mogelijk
bereik van risico behelsd.
In samenwerking met de Academische Werkplaats
Jeugd Nijmegen zal het triage-instrument de komende
jaren verder onderzocht worden middels een
validatie-, implementatie- en follow-up onderzoek.
Hiervoor zullen middelbare scholen, JZ+-instellingen
én wijkteams benaderd worden ter deelname om de
bruikbaarheid van het instrument na te gaan.

VOOR DE JEUGD DAG 2017
Op 6 november 2017 vind de Voor de Jeugd Dag 2017
plaats in Amsterdam. Tot 19 mei jl. konden bijdragen
worden ingediend.

Meer informatie op www.voordejeugddag.nl.

