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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:
-

Renske Koordeman stelt zich voor als nieuwe coördinator
Vacature Opening the black box
Project Regionale leernetwerken gehonoreerd
Joke Stoffelen is gepromoveerd
Updates lopende projecten
Academische werkplaatsen na 2020
Site visit ZonMw
Gezamenlijke website werkplaatsen jeugd

RENKSE KOORDEMAN STELT ZICH
VOOR ALS NIEUWE COÖRDINATOR

PROJECT
REGIONALE
LEERNETWERKEN GEHONOREERD

Ik heb heel veel zin om voor de
Academische Werkplaats Inside-Out
aan de slag te gaan! Ik wil dan ook
graag het mooie werk van Sanne
Lotens voortzetten.

Op de valreep voor de
zomervakantie kwam
voor een aantal van
onze partners het
verlossende woord!
De subsidieaanvraag
'Samen werken aan
ambulante
(gezins)
hulp' is gehonoreerd.

Na mijn studie gezondheidswetenschappen ben ik
gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van
alcohol in de media op het alcoholgebruik van
jongeren aan het Behavioural Science Institute aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 3 jaar ben ik
werkzaam bij de Research & Development afdeling
van Pluryn. Hier coördineer ik verschillende
onderzoeken bij jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De
combinatie van onderzoek en praktijk spreekt me erg
aan en ik wil me graag inzetten om de kwaliteit van
de zorg voor jeugd te verbeteren. Ik ben analytisch
ingesteld en houd van samenwerken en brainstormen
om verschillende visies te verbinden. Als coördinator
hoop ik tot mooie samenwerkingen te komen en
kennisdeling tussen cliënten, professionals, onderwijs,
beleidsmakers en onderzoekers in de jeugdzorg te
bevorderen. Ik kijk ernaar uit met iedereen die bij de
werkplaats betrokken is kennis te maken.

VACATURE
BOX

OPENING

THE

BLACK

In april van dit jaar is de aanvraag ‘Opening the black
box of residential youth care’ gehonoreerd. In het
aanstaande onderzoek wordt een tool gebouwd, een
Ecological Momentary Assessment (EMA), die op de
smartphone gebruikt kan worden. Voor dit project zijn
we nog op zoek naar een Projectcoördinator.
Kijk hier voor de vacature.

De aanvraag is geschreven in reactie op de
subsidieoproep van ZonMw 'Regional Leernetwerken'.
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is kartrekker
van deze aanvraag en beoogt met dit leernetwerk
een leerproces in gang te zetten waarbij bestaande
kennis wordt vertaald naar toepassingen in de
opleidingen en praktijk.
Het project is op 3 september 2018 van start
gegaan.

JOKE STOFFELEN IS
GEPROMOVEERD
Joke Stoffelen, projectleider bij
Zorgbelang
Gelderland
en
actief lid van onze Adviesraad,
is
op
11
juli
2018
gepromoveerd
op
het
onderwerp
Sexuality
and
intellectual disabilty, met een
focus op cliëntparticipatie.
Joke, gefeliciteerd!

UPDATES LOPENDE PROJECTEN
TRANSFORMATIEPROJECT
‘DE
VERHALEN
ACHTER DE CIJFERS’
Transformatiedialogen bieden cliënten, professionals
en beleidsmakers de kans om mee te praten over
vraagstukken binnen de jeugdhulp. Door ervaringen
met elkaar te delen, ontstaat meer zicht op de
kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en wat nodig
is om de hulp aan kinderen en hun gezinnen te
verbeteren.
Het valt echter niet mee om mensen bereid te vinden
deel te nemen aan een transformatiedialoog. Daarom
onderzochten twee groepen studenten van de HAN:
Hoe de selectie en werving het beste kan
plaatsvinden (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 te voeren.
De producten die zij opleverden, zullen na definitieve
vormgeving op de website geplaatst worden.
Daarnaast worden producten ontwikkeld waaruit
duidelijk wordt wat transformatiedialogen zijn en wat
het doel ervan is. Ook wordt gewerkt aan een
draaiboek, waarin de werving en selectie van de
deelnemers een belangrijk onderwerp is. Tot slot
wordt gewerkt aan een rapport over de beschikbare
gegevens over de jeugdhulp bij aanbieders en
gemeenten. Het rapport wordt dit jaar afgerond en zal
dan ook op de website te vinden zijn.
Al deze producten zullen ingezet worden bij de
organisatie van de volgende transformatiedialogen; in
2019 zullen meerdere dialogen plaatsvinden!

ACADEMISCHE WERKPLAATSEN NA
2020
2019 is nog niet begonnen, maar er wordt al druk
nagedacht over 2020. De financiering voor de
academische werkplaatsen zoals deze nu loopt, is
geldig t/m 2019. Op dit moment wordt nagedacht over
wat er nodig is om de academische werkplaatsen
jeugd daarna te laten voortbestaan. Ron Scholte
neemt namens onze werkplaats deel aan verkennende
gesprekken met ZonMw over het vervolg van de
academische werkplaatsen jeugd.

SITE VISIT ZONMW
Op donderdag 17 mei heeft de Site Visit van ZonMw
plaatsgevonden. Op deze dag hebben we als Inside
Out gepresenteerd wat wij doen, hoe we dat doen en
met wie we dat doen. Gedurende de dag hebben de
verschillende
projectleiders,
projectleden,
commissieleden en onderzoekers hun bijdrage
gepresenteerd. Lees hier het uitgebreide verslag.

KENNIS OVER EFFECTIEVE
JEUGDHULP OP ÉÉN PLEK
De dertien academische werkplaatsen jeugd en
ZonMw lanceerden tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 met
trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert
door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de
jeugdhulp effectiever kunt maken.

OVER DE DREMPEL: BETERAPP
De eerste fase van het onderzoek is afgerond. In dit
deel van het onderzoek werden jongeren geïnterviewd
over de transitiefase.
Het tweede gedeelte van het onderzoek, waarbij 20
jongeren nauw worden gevolgd in hun gebruik van de
BETERapp, is in de lente van start gegaan. In de
BETERapp
formuleren
jongeren
hun
doelen,
rapporteren zij hier dagelijks over en houden zij hun
stemming bij. Een netwerk, door de jongere zelf
aangewezen, kan meekijken in de app.
Eind augustus is een voortgangsverslag naar ZonMw
verzonden.
PROMOTIES
Op vrijdag 1 juni heeft Rianne van Niekerk met succes
haar proefschrift verdedigd in de Aula van de Radboud
Universiteit. Lees hier meer over haar onderzoek!

DE WEBSITE
Opgedane
kennis
van
dertien
academische
werkplaatsen jeugd is voor iedereen beschikbaar en
wordt gedeeld op de nieuwe, gezamenlijke website
Werkplaatsenjeugd.nl. Van uitgebreide onderzoeken,
tot praktische tools en infographics. Van goede
voorbeelden in de jeugdhulp, tot praktijkverhalen uit
de werkplaatsen. Zodat alle gemeenten hiervan
kunnen profiteren en het hen helpt in het effectiever
maken van de jeugdhulp.
DE LANCERING
3 Maandagen op rij waren we met een afvaardiging
van
de
academische
werkplaatsen
op
de
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Van de
dagen is een informatief e-zine gemaakt.

