AGENDA 2018
23 APRIL Clienten-cie
17.00-19.00
Toernooiveld 5

17 MEI Site Visit ZonMw
11.30-15.30
Entréa/Lindehout

22 JUNI Adviesraad
10.00-12.00 uur
Pluryn

6 JULI General Board
9.00-11.00
Toernooiveld 5

NIEUWSBRIEF INSIDE OUT
APRIL 2018
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:
-

Projectaanvraag ‘The Black Box’ gehonoreerd!
Project Regionale leernetwerken verder uitgewerkt
Updates lopende projecten
Site visit ZonMw
Ervaringsdeskundigen nemen studenten op sleeptouw
Masterclass netwerkmodellen

PROJECTAANVRAAG ‘THE
BOX’ GENONOREERD!

BLACK

In samenwerking met de Radboud Universiteit
Nijmegen, Pluryn, Praktikon, Entréa/Lindenhout,
CONRISQ en de Academische Werkplaatsen Inside
Out en Tranzo is begin september een investment
grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek.
OPENING THE BLACK BOX OF RESIDENTIAL
YOUTH CARE: EXTENDING CONVENTIONAL ROM
DATA WITH EXPERIENCE SAMPLING DATA TO
PROVIDE MORE PERSONALIZED CARE
Sinds de transformatie van de jeugdzorg wordt de
vraag naar cliëntgerichte, gepersonaliseerde zorg
steeds groter. In het aanstaande onderzoek wordt een
tool gebouwd, een Ecological Momentary Assessment
(EMA), die op de smartphone gebruikt kan
worden. Middels deze tool willen wij Routine Outcome
Monitoring (ROM) uitbreiden met gepersonaliseerde en procesmatige data, die zullen uiteindelijk:

PROJECT
REGIONALE
LEERNETWERKEN VERDER UITGEWERKT
ZonMW
thema
Arnhem
namens

heeft een subsidieoproep gedaan met het
Regionale leernetwerken. De Hogeschool
Nijmegen (HAN) is kartrekker en heeft
Inside Out gereageerd op deze oproep.

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.

1. onderzoekers in staat stellen om processen van
verandering bij cliënten te bestuderen
2. clinici handvatten bieden om gepersonaliseerde
zorg te leveren
3. cliënten
inzicht
geven
in
hun
eigen
(probleem)situatie en behandelproces
De reviewers en de commissie waren vol lof over de
aanvraag:
‘there is real potential for this Dutch effort to
inform practices worldwide’
en net hebben we gehoord dat de aanvraag
gehonoreerd is! We zijn ervan overtuigd dat dit hele
mooie kansen biedt voor praktijk en onderzoek binnen
de academische werkplaats(en). Bij interesse of
vragen, neem dan contact op met Anna LichtwarckAschoff (a.lichtwarck-aschoff@bsi.ru.nl).

Op 9 februari heeft ZonMw een positief advies
uitgesproken over het projectidee dat door ons is
ingediend en dat nu verder uitgewerkt zal worden. Op
10 april wordt de definitieve aanvraag ingediend. Op
de foto ziet u de enthousiaste groep in actie.

UPDATES LOPENDE PROJECTEN
TRANSFORMATIEPROJECT
In januari is het wijzigingsverzoek om de data op een
andere manier te verzamelen goedgekeurd door
ZonMw. Dit betekent dat de werkgroep data en
informatie met behulp van de effectencalculator de
trajecten van tien cliënten gaat analyseren. Zij
streven ernaar in september hierover een rapport te
publiceren.
De werkgroep transformatiedialogen organiseert
parallel aan dit project twee dialogen: één over de
aansluiting onderwijs-jeugdhulp (verwacht voor de
zomer) en één over het bovengenoemde rapport in
het najaar. Voorafgaand aan deze dialogen wordt door
twee groepen studenten van de HAN onderzoek
uitgevoerd naar:
De selectie en werving van de doelgroepen
(hoe krijg je een representatieve afspiegeling?
hoe krijg je cliënten bereid deel te nemen?).
Welke methode(s) het meest geschikt is/zijn
om de dialoog vorm te geven.
OVER DE DREMPEL: BETERAPP
De eerste fase van het onderzoek is afgerond. In dit
deel van het onderzoek werden jongeren geïnterviewd
over de transitiefase. Hiernaast lezen jullie hoe dit
door de ervaringsdeskundigen is ervaren.
Het tweede gedeelte van het onderzoek zal binnenkort
starten. Het oorspronkelijke plan was om een RCT uit
te voeren, maar omdat de inhoud van het project
vraagt om een aanpak waarbij meer naar individuele
verhalen wordt gekeken, is het design van het
onderzoek aangepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een repeated single case design met 20 jongeren
van Pactum en Pluryn. De planning is dat deze
dataverzameling start vanaf april; de jongeren worden
dan anderhalf jaar gevolgd.
PROMOTIES
Op maandag 5 maart heeft Martine Weeland met
succes haar proefschrift verdedigd in de Aula van de
Radboud Universiteit. Lees hier meer over haar
onderzoek!

SITE VISIT ZONMW
ZonMw heeft ons gevraagd een Site Visit te
organiseren, zodat zij kunnen zien en horen hoe Inside
Out draait en functioneert. Deze Site Visit vindt plaats
op donderdag 17 mei bij Entréa/Lindenhout. Wij zullen
gedurende de dag met ZonMw, coördinatoren van
andere werkplaatsen en medewerkers van het VWS in
gesprek gaan over Inside Out. We kijken erg uit naar
deze inspirerende dag.

ERVARINGSDESKUNDIGEN NEMEN
STUDENTEN OP SLEEPTOUW IN HET
PROJECT OVER DE DREMPEL
JOKE STOFFELEN
Als jongeren de jeugdzorg verlaten, breekt een nieuwe
periode aan. De omgeving verandert, hulpverleners
vallen weg. Voor het project ‘Over de drempel’ worden
jongeren geïnterviewd die deze fase vaak net achter
de rug hebben. Samen met HAN-studenten zijn
ervaringsdeskundigen met deze jongeren in gesprek
gegaan.
“Het was superleuk om te doen,” vertelt een van de
ervaringsdeskundigen. “De training over onderzoek
doen en interviewen van de HAN, daar heb ik veel van
geleerd. En het is mooi dat we een certificaat kregen.”
De ervaringsdeskundigen zijn geworven door het
JongerenNetwerk en Zorgbelang Gelderland en
werden door hen gecoacht. Ze gingen in duo’s met de
studenten op stap en interviewden jongeren die
meededen aan het onderzoek. “We konden, omdat we
zelf ervaringen met jeugdzorg hebben, iets extra’s
betekenen. Het ijs breken bij het gesprek. Doorvragen
als het gesprek vast liep. Ik denk ook dat we de
studenten op sleeptouw hebben genomen. Zij kenden
maar één kant van het verhaal, namelijk vanuit hun
studie. Wij konden hen vertellen over dat andere
perspectief.” Op de terugweg in de auto werden goede
gesprekken gevoerd. “Voor veel studenten was het
heftig en na het gesprek konden ze bij ons stoom
afblazen.” Ze hadden ook een persoonlijke missie:
“Het gesprek altijd positief afsluiten en een rolmodel
zijn voor jongeren. Jongeren laten zien dat er
toekomst is. En dat die leuk is en de moeite waard.“
Voor het project was een transdisciplinaire
bijeenkomst georganiseerd. Met de aanmeldingen liep
het niet soepel. “Gelukkig beschikken we als exjeugdzorg jongeren over een groot netwerk. Ook zijn
we actief binnen het JongerNetwerk. Voor ons was het
een kleine moeite om jongeren te werven voor deze
bijeenkomst,
waardoor
de
bijeenkomst
kon
doorgaan.”

MASTERCLASS NETWERKMODELLEN
Op donderdag 22 en vrijdag 23 maart organiseerden
de Radboud Universiteit en Pluryn een
MASTERCLASS
VOOR
PRAKTIJKPROFESSIONALS OVER INDIVIDUELE NETWERKMODELLEN
Een masterclass, die perfect aansluit bij het
onderwerp van de aanvraag ‘Opening the black box’.
Lees hier meer over de masterclass.

