AGENDA 2018
9 mrt. Adviesraad
10.00-12.00 uur
A00.050 Toernooiveld 5

23 mrt. General Board
09.30-11.30 uur
A00.050 Toernooiveld 5

22-23 mrt. Masterclass
Hele dag
Pluryn

NIEUWSBRIEF INSIDE OUT
JANUARI 2018
In deze vierde nieuwsbrief van de Academische Werkplaats
Jeugd Nijmegen (Inside Out) leest u meer over de activiteiten
die binnen de academische werkplaats plaatsvinden. In deze
nieuwsbrief:
-

Kennisagenda en brochure
Subsidieaanvraag voor Regionale leernetwerken
Inspiratiedag Pluryn
Save the date Masterclass netwerkmodellen
Updates lopende projecten
Evaluatie masterclasses
Een heel gelukkig 2018!

KENNISAGENDA EN BROCHURE

INSPIRATIEDAG PLURYN

Op onze website zijn de kennisagenda voor 20182020 en brochure gepubliceerd. De kennisagenda
bepaalt de focus voor de komende drie jaar op het
gebied van onderzoek. In de brochure is een beknopt
overzicht gegeven van wat we doen en wat de
kennisagenda voor de komende jaren is.

Op 22 maart 2018 wordt de jaarlijkse inspiratiedag
van Pluryn georganiseerd. Namens Inside Out zal hier
ook een presentatie worden verzorgd.

SUBSIDIEAANVRAAG VOOR REGIONALE LEERNETWERKEN

SAVE THE DATE: MASTERCLASS
NETWERKMODELLEN

ZonMW heeft een subsidieoproep gedaan met het
thema Regionale leernetwerken. De Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN) is kartrekker en zal namens
Inside Out reageren op deze oproep.

Op 22 en 23 maart 2018 organiseren de Radboud
Universiteit en Pluryn samen met Inside Out een
masterclass.

Met deze oproep beoogt ZonMW een impuls te geven
aan de uitwisseling tussen opleidingen en de praktijk.
Het idee van een leernetwerk is dat een gezamenlijk
leerproces in gang wordt gezet waarbij bestaande
kennis wordt vertaald t.b.v. toepassing in opleiding en
praktijk. ZonMw stelt in deze call als criterium dat de
hogeschool penvoerder en hoofdaanvrager dient te
zijn.
Op 15 december hebben wij een aanvraag ingediend,
waarbij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
penvoerder is.

MASTERCLASS VOOR PRAKTIJKPROFESSIONALS
OVER INDIVIDUELE NETWERKMODELLEN
Steeds vaker worden individuele netwerkmodellen
gebruikt om het psychologische welzijn van een cliënt
in kaart te brengen en te monitoren. Dit is een
veelbelovende methode voor het personaliseren van
behandelingen. Tijdens de masterclass wordt deze
methode besproken. De masterclass wordt gegeven
bij Pluryn door Prof. Dr. Günter Shiepek (Paracelsuc
Medical University Salzburg). Meer informatie vindt u
hier.

UPDATES LOPENDE PROJECTEN
TRANSFORMATIEPROJECT
In september 2017 is door beide werkgroepen (Data
en informatie en Transformatiedialogen)
een
gezamenlijk thema vastgesteld: jeugdhulp met
verblijf. Dit wordt het eerste thema waar dit project
zich op gaat richten. De werkgroep Data en informatie
zal de gegevens verzamelen en analyseren. De
werkgroep Transformatiedialogen organiseert in 2018
twee dialogen over dit thema en levert een draaiboek
op voor het voeren van deze dialogen. Samen met de
HAN wordt door studenten een onderzoek uitgevoerd
naar hoe jongeren beter betrokken kunnen worden bij
deze dialogen.
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.
Projectleiders: Marieke Brouwer (Pluryn) en Coleta
van Dam (Praktikon).
PROMOTIES
Op vrijdag 24 november heeft Manon van Starrenburg
haar proefschrift met succes verdedigd in de Aula van
de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek
naar het groepspreventieprogramma ‘Dappere Kat’
heeft voor de praktijk veel waardevolle inzichten
opgeleverd. Manon: gefeliciteerd!

EVALUATIE MASTERCLASSES
Voor professionals van alle partnerinstellingen zijn dit
najaar twee masterclasses georganiseerd:
6 oktober: Angst en Exposure door Rianne van
Niekerk en Rachel van der Meulen. In deze
masterclass gingen deelnemers direct aan de slag en
werden concrete handvatten gegeven voor het
toepassen van Exposure in therapie.

20 november: Trauma en Exposure door Lotte
Hendriks. Deze masterclass focuste voornamelijk op
kinderen en jongeren met trauma en hoe Exposure
d.m.v. tekeningen hierbij kan helpen. Ook hier werd
concreet geoefend en handvatten aangereikt.
Beide masterclasses zijn door de deelnemers zeer
positief ontvangen en zeker voor herhaling vatbaar.
Op dit moment wordt nagedacht over een invulling
van nieuwe masterclasses in 2018. Input of ideeën
hiervoor zijn altijd welkom.

EEN HEEL GELUKKIG 2018!

De promotietrajecten van Rianne van Niekerk
(Vroegsignalering van angstsymptomen bij kinderen)
en Martine Weeland (de effectiviteit van op volle
kracht bij jongeren in een residentiele setting) zijn in
de afrondende fase.
Op 14 december heeft Manon Gradussen bij de
cliëntencommissie haar project over de ontwikkeling
en
implementatie
van
een
triage-instrument
gepresenteerd. Er ontstond een interessante
discussie, waarbij veel tips zijn uitgewisseld.
Voor nieuw te starten promotietrajecten binnen Inside
Out wordt gewerkt aan een infrastructuur. Zij worden
hier apart over geïnformeerd.

Rest ons niets anders dan iedereen heel veel goeds
voor in 2018 te wensen. Wij gaan voor weer een jaar
vol goede samenwerkingen!

