AGENDA 2019
20 JUNI Cliëntencomm.
17.00-19.00 uur
Praktikon, Nijmegen

27 JUNI Oratie Prof. dr.
Maaike Cima
15.45 uur
Radboud Universiteit Nijmegen

4 JULI Borrel Adviesraad
16.00-18.00 uur
Cultuurcafé, Nijmegen

24 SEPT Cliëntencomm.
17.00-19.00 uur
Praktikon, Nijmegen

11 OKT Adviesraad

NIEUWSBRIEF INSIDE OUT
JUNI 2019
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:
-

ZonMw call Regionale Kennisnetwerkplaatsen Jeugd 2020-2024
Uitnodiging rede Maaike Cima
Promotie Marieke de Greef
Updates lopende projecten
Nieuwe aanvragen

9.00-11.00 uur
N.T.B.

1 NOV General Board
10.00-12.00 uur
Toernooiveld 5

ZONMW CALL REGIONALE
KENNISNETWERKPLAATSEN JEUGD
2020-2024
Inside Out is opgericht in 2011 met een subsidie van
ZonMw. Sinds die tijd schrijft ZonMw elke vier jaar een
call uit om de werkplaatsen jeugd in Nederland te
financieren. Elke werkplaats kan deze financiering
aanvragen en krijgt deze al dan niet toegekend. Van
2015-2019 is met deze financiering onder andere het
transformatieproject gestart. In 2020 start een
nieuwe financieringsronde; het doel van deze oproep
is het ontwikkelen van duurzame regionale
samenwerkingsverbanden in de jeugdsector met
partners uit beleid, praktijk, opleidingen, onderzoek
en ouders en jongeren. De werkplaatsen werken
samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken
die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien en opvoeden van de jeugd.
In september kan een projectidee worden ingediend
en als dit goedgekeurd wordt mogen we in december
een volledige aanvraag indienen. De adviesraad heeft
inmiddels drie brainstormsessies gehad om de insteek
van deze call voor te bereiden. We hopen hier samen
een mooie aanvraag van te gaan maken!
Hierbij een link naar de subsidieoproep

UITNODIGING REDE MAAIKE CIMA
Op donderdag 27 juni houdt Maaike Cima,
onderzoeker bij de Conrisq Groep en de RU en lid van
de Adviesraad, haar inaugurele rede ‘Buiten de lijnen’.
Hierin zal zij spreken over de omgang met extreme
gedragsproblemen en criminele
ontsporingen. Lees hier meer

PROMOTIE MARIEKE DE GREEF
Marieke de Greef, onderzoeker bij het lectoraat
Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aan
de HAN, verdedigde op woensdag 22 mei haar
proefschrift

Addressing the Alliance
The Parent-Professional Alliance in
Home-Based Parenting Support:
Importance and Associated Factors.

Het project was een samenwerking tussen de HAN,
Praktikon en de RU (promotor Ron Scholte). Marieke
voerde het onderzoek uit bij negen jeugd- en
opvoedhulporganisaties.
Uit het onderzoek bleek dat hoe beter hulpverleners
erin slaagden om goede allianties met ouders te
realiseren en te behouden, hoe positiever de
resultaten waren voor betrokken gezinnen. Allianties
waren beter als ouders niet eerder vergelijkbare hulp
ontvingen en als ouders en
hulpverleners
positieve
verwachtingen hadden ten aanzien
van de hulp. Een goede alliantie
tussen hulpverleners en
leidinggevenden bleek bovendien
bij
te
dragen
aan
betere
hulpverleningsresultaten.
Hierbij
een Link naar haar proefschrift.
Marieke, Gefeliciteerd!

UPDATES LOPENDE PROJECTEN
DE SCHOOL ALS VINDPLAATS
Een aantal partners van de Academische Werkplaats
Inside Out (Karakter, Entrea-Lindenhout, Praktikon en
Zorgbelang
Inclusief)
neemt
deel
aan
het
onderzoeksproject “De School als Vindplaats” (DSAV).
Projectleider van het onderzoek is dr. Els Rommes.
DSAV lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare
basisschoolmeiden en -jongens via kortdurende
gepersonaliseerde interventies te helpen en de
toegang tot GGZ te vergemakkelijken.
Doel van het project is het onderzoeken van de
effectieve elementen van het preventieprogramma
DSAV.
Er wordt onderzocht of en hoe DSAV werkt, en hoe
kostenbesparend het is door het voorkomen van
ernstigere problemen. Zorgbelang Inclusief is medeaanvrager en zal de cliëntbetrokkenheid tijdens alle
fasen van het project borgen samen met
vertegenwoordigers
van
migrantenouders,
het
netwerk cultuursensitief werken, scholen en panels
van kinderen en ouders. Resultaten worden op scholen
en middels videoclips aan cliënten teruggekoppeld.
Op dit ZonMw gefinancierde project zullen twee
mensen promoveren die in juli en september van start
gaan, Marloes Jaspers-van der Maten (Praktikon) en
Anouk Evers (Radboud Universiteit Nijmegen). Alvast
veel succes gewenst met dit mooie onderzoek!
LEERNETWERK SAMEN WERKEN AAN
AMBULANTE GEZINSHULP (‘SWAG’)
Doel van dit project is het verbinden van praktijk,
onderzoek en onderwijs door te onderzoeken wat er
nodig is om de kennis m.b.t. het thema Intensieve
Ambulante
Gezinsbegeleiding
(IAG)
te
laten
circuleren. Hier worden in-company-trajecten voor
gebruikt.
In mei is gestart met een nieuwe IAG leergang voor
medewerkers van zowel Entrea-Lindenhout als
Karakter. De opleiding duurt een jaar en in het kader
van het project willen we experimenteren met de
ontwikkeling van een leerwerkplaats (opleiding
omzetten naar een leernetwerk) en dit proces
evalueren. Er is een topicvragenlijst ontwikkeld die
gebruikt kan worden voor de procesevaluatie van de
werkzame en belemmerende factoren van een
leernetwerk.

OVER DE DREMPEL: BETERAPP
De tweede fase van het onderzoek, een repeated
single case design met 20 jeugdigen, is op dit moment
in volle gang. De jongeren worden gevolgd in het
gebruik van de app en vullen maandelijks een korte
vragenlijst in. Daarnaast worden de jongeren
geïnterviewd over hun ervaringen met de app in de
transitie.
TRANSFORMATIEPROJECT ‘DE VERHALEN
ACHTER DE CIJFERS’
Het transformatieproject is in de afrondingsfase. Er
komt een evaluatierapport over de beschikbare data
bij de gemeente en zorgaanbieders waarin onder
andere beschreven wordt hoe deze data benut kunnen
worden. Daarnaast wordt er een rapport
gemaakt over jeugdhulp met verblijf. Naast de eerder
verschenen infographic, wordt een handreiking
gemaakt voor het organiseren van
transformatiedialogen.
Projectleidersbijeenkomst ZonMw 14 mei
Renske Koordeman heeft deelgenomen aan een
bijeenkomst georganiseerd door ZonMw over de
afrondende fase van onderzoeken en hoe de
implementatie van deze onderzoeken te waarborgen.
Binnenkort
wordt
namelijk
een
vervolg-call
uitgeschreven, waarbij ZonMw de implementatie van
het project gaat financieren. Zo’n ‘Verspreidings- en
implementatie IMPuls’ noemen zij een VIMP. Inside
Out heeft de intentie hier iets in te dienen.
Jeugd in Onderzoek congres 23 mei
Tijdens het Jeugd in Onderzoek congres op 23 mei jl.
hebben drie mensen vanuit Inside Out, Lianne
Lekkerkerk (NJi), Joris van Veen (HAN) en Jovanca
White-Roga (cliëntencommissie) een
Transformatietafel georganiseerd. Dit leverde nieuwe
inzichten op en een goede uitwisseling met onder
andere de Academische Werkplaats Transformatie
jeugd uit Friesland.

Op 17 mei organiseerde Joris van Veen een learning
lab over interprofessioneel samenwerken tijdens
Connect2move. Professionals uit zorg, welzijn, wonen,
sport en onderwijs gingen in de Active Learning Labs
aan de slag met dilemma’s uit de

praktijk. Wat speelt er in de samenleving en hoe
spelen we daarop in?

OPENING THE BLACK BOX
Binnen het project ‘Opening the Black Box of
residential youth care’ (ZonMw Investment Grant

2019-2021) wordt gewerkt aan iamYu - een
innovatieve eHealth tool ter ondersteuning van
samenwerking en zorg op maat. iamYu stelt jongeren
in staat om sàmen met hun behandelaar of begeleider
gepersonaliseerd te monitoren wat voor hen
belangrijk
is.
Achter
de
computer
bepalen
behandelaar en jongere samen welke vragen er
worden gesteld en hoe vaak er gemeten gaat worden
& de jongere vult deze vragen vervolgens via de iamYu
app in. Via een persoonlijke grafiek is het doel dat de
jongere meer inzicht en gevoel van eigenaarschap
over de behandeling krijgt. De volgende keer dat
jongere en behandelaar samen zitten worden de
resultaten besproken en kunnen patronen en
persoonlijke verandering beter herkend worden.
In de eerste maanden van het project is gestart met
de ontwikkeling van iamYu, zijn de eerste
feedbacksessies geweest en in juli wordt het eerste
prototype opgeleverd. Daarnaast zijn er verschillende
subsidieaanvragen om onder andere cliëntparticipatie
in het project te bevorderen & is iamYu genomineerd
voor de Medische Inspirator Prijs 2019.

Op 8, 9 en 10 juli vinden de volgende prototype tests
plaats. Werk je bij Pluryn en wil je meedoen of denken? Neem contact op met Sanne van den Berg
(sberg02@pluryn.nl))

uiteraard dat we deze mooie projecten mogen
uitvoeren.
LONGITUDINALE EFFECTMOTITOR
JEUGDZORGPLUS: GEHONOREERD!!
Hoofdaanvrager is Karakter samen met onder andere
Pluryn. 'Als suïcide en suïcidale uitingen je dag
kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? Een
kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften
van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en
ketenpartners
FNO SUBSIDIE: PILOT NETWERKBENADERING
ONDERSTEUNT
DOOR
IAMYU
VOOR
LVB
POPULATIE
Ingediend door het BlackBox projectteam
DIT BEN IK! GEBRUIKERSPERSPECTIEF BLACK
BOX
Ingediend door het BlackBox projectteam en
Zorgbelang Inclusief.
KIJK DIT BEN IK!
NOMINATIE MEDISCHE INSPIRATOR PRIJS!!
Ingediend door het BlackBox projectteam, Zorgbelang
Inclusief, het JongerenNetwerk en UTwente.
De Medische Inspirator Prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan een innovatief idee met de meest inspirerende
samenwerking tussen patiënten, patiëntenbelangenorganisaties en onderzoekers. 'Dit ben ik!' richt zich
op jongeren in de jeugdzorg en ontwikkelt iamYu een innovatieve eHealth tool die samenwerking en
zorg op maat ondersteunt door gepersonaliseerd te
monitoren, visualiseren en analyseren. Met de prijs wil
het projectteam de user experience verbeteren door
samen met jongeren en hun behandelaren prototype
tests op te zetten en uit te voeren voor gebruik van
iamYu in de dagelijkse jeugdzorg praktijk. Op 14
oktober 2019 start de campagne voor de Medische
Inspirator Prijs en kan het algemeen publiek stemmen
op de drie genomineerde projecten.

Op donderdag 5 juni zijn op 1 dag twee aanvragen
door de deelnemende leden toegelicht aan ZonMw.

NIEUWE AANVRAGEN
Inside Out zit niet stil! De afgelopen weken zijn vier
nieuwe aanvragen ingediend bij ZonMw. We hopen

