AGENDA 2017
8 sept. Adviesraad
10.00-12.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

NIEUWSBRIEF INSIDE OUT

6 okt. Masterclass

SEPTEMBER 2017

15.30-19.00 uur
voor professionals, klik hier

6 okt. Adviesraad
10.00-12.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

24 okt. Cliënten-cie
17.00-19.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

3 nov. General Board
09.00-11.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

6 nov. Voor de jeugd dag

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

Website vernieuwd
Aankondiging masterclasses
Nieuwe leden Adviesraad
Updates lopende projecten
Inhoudelijke evaluatie ZonMW afgerond
Promoties

voor professionals, klik hier

20 nov. Masterclass
15.30-19.00 uur
voor professionals, klik hier

14 dec. Cliënten-cie
17.00-19.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

WEBSITE VERNIEUWD
Vanaf augustus 2017 is de website www.insideout.nl vernieuwd. U ziet nu
helder en overzichtelijk welke projecten er lopen. Kijk vooral ook eens bij de
activiteiten of er voor u wat interessants tussen zit.
Op- of aanmerkingen zijn altijd welkom, deze kunt u melden via het
contactformulier.

AANKONDIGING MASTERCLASSES

NIEUWE LEDEN ADVIESRAAD

Voor professionals van alle partnerinstellingen worden
dit najaar twee masterclasses georganiseerd:

Patricia Deurzen heeft haar werkzaamheden bij
Karakter overgedragen en daarmee ook haar
deelname in de Adviesraad namens Karakater. Via
deze weg bedanken wij Patricia hartelijk voor haar
bijdrage de afgelopen jaren. Shireen van Rosmalen
neemt haar rol in de Adviesraad over: welkom!

6 oktober: Angst en Exposure door Rianne van
Niekerk en Rachel van der Meulen. In deze
masterclass gaan deelnemers direct aan de slag en
worden concrete handvatten gegeven voor het
toepassen van Exposure in therapie.

Namens de Conrisq groep gaat Maaike
deelnemen aan de Adviesraad: welkom!

Cima

>> SCHRIJF JE NU IN!
20 november: Trauma en Exposure door Lotte
Hendriks. Deze masterclass focust voornamelijk op
kinderen en jongeren met trauma en hoe Exposure
d.m.v. tekeningen hierbij kan helpen. Ook hier wordt
concreet geoefend en handvatten aangereikt.

>> SCHRIJF JE NU IN!
Voor meer informatie en inschrijven, kijk op de
website.

INHOUDELIJKE EVALUATIE ZONMW
AFGEROND
ZonMW heeft alle werkplaatsen voor jeugd in
Nederland geëvalueerd. De verantwoording die wij
hebben afgelegd over de eerste vijf jaar (2011-2016)
is akkoord bevonden en succesvol afgerond.
We zijn blij dat deze werkplaats doorgaat, mede
dankzij een nieuwe financieringsstructuur met het BSI
van de Radboud Universiteit. Behalve op projectbasis
ontvangt Inside Out nu geen subsidie meer van
ZonMW.

UPDATES LOPENDE PROJECTEN
TRANSFORMATIEPROJECT
De werkgroep transformatiedialogen is twee keer bij
elkaar gekomen en heeft voor dit najaar nog een
bijeenkomst gepland staan. De werkgroep Data en
informatie zal bij deze bijeenkomst aansluiten, om
input te krijgen van ouders, jongeren en professionals
over de aanpak.
OVER DE DREMPEL: BETERAPP
De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Hierbij
zijn jongeren geïnterviewd over de transitiefase. Het
tweede onderdeel van de studie ligt op dit moment ter
goedkeuring bij de Medische Ethische Commissie
(MEC). De planning is om in de periode septemberdecember 2017 de tweede fase voor te bereiden. Dat
houdt in het trainen van behandelaren in het gebruik
van de app, het werven van jongeren voor het
onderzoek, etc. Deelnemende organisaties zijn op dit
moment Bijzonder Jeugdwerk, Lindenhout, Pactum,
Ottho Gerhard Heldring stichting en Pluryn.
De dataverzameling start op 1 januari 2018.
Neomi
van
Duijvenbode
heeft
haar
taken
overgedragen aan Marieke Brouwer (Pluryn); zij is nu
samen met Coleta van Dam (Praktikon) projectleider.

PROMOTIES
Er zijn drie promotietrajecten in de eindfase van hun
onderzoek:
•
Het manuscript van Manon van Starrenburg –
‘Dappere Kat’: groepspreventiepgoramma
voor basisschoolkinderen met verhoogde
angstklachten – is goedgekeurd door de
commissie.
Zij
zal
haar
proefschrift
verdedigen op 24 november om 10.30 uur.
•
Het manuscript van Rianne van Niekerk SPRING!
–
Vroegsignalering
van
angstsymptomen bij kinderen – ligt ter
goedkeuring bij de commissie. De verdediging
vindt waarschijnlijk in 2018 plaats.
•
Martine Weeland – de effectiviteit van op volle
kracht bij jongeren in een residentiele setting
– heeft ook deze zomer haar manuscript
afgerond. De datum van de verdediging is nog
niet bekend.
Wij wensen ze veel succes bij de verdediging!
Er wordt gewerkt aan een infrastructuur om
promovendi die nieuw starten bij Inside Out te
ondersteunen.

