
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Save the date 

Op donderdagmiddag 13 december vindt het symposium ‘Samen bouwen aan betere (toegang tot) 

jeugdhulp”, georganiseerd door de AW Jeugd, plaats. De afsluiting van de twee ZonMw projecten 

(verbetering toegang jeugdzorg; 1) handvatten generalisten en 2) organisatie toegang) staat centraal. 

Daarnaast wordt ook dit keer weer de K2 prijs uitgereikt. Het thema deze keer is ‘de kunst van het 

normale’. Op www.k2prijs.nl is meer te vinden over het thema en de spelregels. 

  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Academische Werkplaats Jeugd 
Zomer 2018  

http://www.k2prijs.nl/


Medewerkers 

Afscheid Yolanda te Poel 

Op dinsdag 12 juni heeft Yolanda te Poel, lector  
‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ afscheid  
genomen. Die middag vond het symposium ‘Allemaal gelukzoekers.  
Jeugdhulp en opvoeding in tijden van polarisering’ plaats. Yolanda was een 
actief, betrokken lid van onze werkplaats. Zij voerde, namens de  
AW Jeugd, een project uit binnen het consortium Diversiteit in  
Transformatie. Wij wensen Yolanda een goede tijd toe en hopen dat ze  
nog lang en gezond kan genieten van haar pensioen.  
 

 

 

 

 

Nieuwe medewerker Evi de Cock 

Mijn naam is Evi de Cock. Per 1 mei ben ik gestart als onderzoeker op het project 
Kei in Karakter dat wordt gefinancierd door ZonMw binnen het programma 
‘Kwaliteit Kinderopvang’.  
In dit onderzoek ligt de focus op karaktervorming bij peuters en 
professionalisering van pedagogisch medewerkers op de kinderopvang. In 
oktober worden pedagogisch medewerkers van Kanteel Kinderopvang getraind 
in de zogenaamde ‘deugdenaanpak’, waarbij ze leren om positieve 

karaktereigenschappen (zoals geduld, eerlijkheid, dankbaarheid) van peuters te herkennen, benoemen en 
te stimuleren. Nadat er een half jaar aandacht is besteed aan verschillende deugden op de kinderopvang 
zal ik onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op de kinderen en de pedagogisch medewerkers.  
Voor dit project ben ik voor 1,5 jaar 3 dagen per week aanwezig bij Tranzo. Hiernaast werk ik de komende 
maanden ook nog als docent en onderzoeker bij het departement ontwikkelingspsychologie aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Tilburg University is mij niet onbekend, ik heb hier ook gestudeerd 
(Bachelor Psychologie en de Research Master Social and Behavioral Sciences) en ben afgelopen 
september gepromoveerd bij het departement ontwikkelingspsychologie.  
Mocht je meer willen weten over het onderzoek, dan kun je me bereiken via 
e.s.a.decock@tilburguniversity.edu! 
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Lopende projecten:  

 
Liesbeth Theuns  - Oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning 
                                                      

Oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders met lichte  
opvoedingsproblemen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van  
problemen én aan het versterken van de competenties en veerkracht van ouders.  
In tegenstelling tot probleemgerichte opvoedingsondersteuning, draagt  
oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning bij aan het vergroten van het  
probleemoplossend vermogen van ouders en het verminderen van hun afhankelijkheid van professionele  
vormen van hulp. In aansluiting met de transformatiedoelstellingen van de Stelselherziening Jeugd 2015  
wordt een transformatie van probleemgerichte- naar oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning door 
jeugdverpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) nagestreefd. Daadwerkelijk  
transformeren blijkt echter zeer ingewikkeld. Het betreft daadwerkelijk anders kijken naar problemen,  
oplossingen, de rol van de hulpverlener en de rol van de cliënt in het ondersteuningsproces en daar naar handelen.  
Gegeven deze complexiteit is het dan ook de vraag: 
1) of de huidige opvoedingsondersteuning reeds oplossingsgerichte karakteristieken bevat 
2) wat de intentie van jeugdverpleegkundigen is tot oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning én 
3) hoe de transformatie van probleemgerichte- naar oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning verder versterkt 
kan worden 
  
Het onderzoek richt zich op de beantwoording van deze 3 vragen. 
 

 
 
Mariëlle Blanken - Sturen op maatschappelijke waarde 
Het meten van governance netwerk outcomes. 
 
In Nederland heeft de recente wijziging van de Jeugdwet geleid tot een decentralisatie van taken en 

verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid en provincies naar de lokale overheid. Tegelijkertijd brengt de 

transformatie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving de verhouding tussen burgers, overheid 

en maatschappelijke instellingen in beweging. Gemeentelijke bestuurders willen zich steeds meer gaan richten op 

het creëren van maatschappelijke waarde (outcome) en minder enkel op het genereren van financiële en output 

accountability. Daarbij heeft een samenwerkende overheidsrol de voorkeur. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor 

dat lokale overheden organisatienetwerken in het jeugddomein aan het vormen zijn. Samenwerking is de norm, 

onder de aanname dat meerdere partijen nodig zijn voor het goed kunnen oppakken van complexe problematiek. 

Echter, naar de effectiviteit van ‘whole’ netwerken en de opbrengsten daarvan is weinig onderzoek gedaan (Provan 

& Lemaire, 2012; Kenis & Provan, 2009). Door governance netwerken in het jeugddomein te onderzoeken, tracht 

deze studie de leemte in onderzoek naar effectiviteit en opbrengsten van netwerken te verkleinen en een bijdrage 

te leveren aan de transformatie naar een andere manier van overheidssturing. De centrale vragen van het 

onderzoek zijn: 

1 How are whole governance networks of youth support structured? 
2 Which network and community outcomes do governance networks of youth support achieve?  
3 What are the main barriers and facilitators for implementing assessments of governance network outcomes? 
 
Gemeenten Breda, Bergen op Zoom en De Kempen (Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden) zijn mede-

opdrachtgever en participeren als casestudie in dit meerjarige wetenschappelijk onderzoek (2016-2020).  

 
 



 

Publicaties en presentaties:  

Mathijssen, J. J. P., van Vugt, J., & Strijbosch, E. (2018). Samen beslissen  
met ouders en kinderen. Jeugd en Co, 12 (3), 32-33.  
 
Eva Blaauw en Monique Cornelisse (docent onderzoekers van Avans) hebben op 24 mei  
tijdens het congres Jeugd in Onderzoek de workshop ‘Samen stilstaan om vooruit te komen’ 
verzorgd. Ze presenteerden de belangrijkste resultaten van hun onderzoek, en aan de hand  
van een casus zijn ze aan de slag gegaan met de (concept)tool. Deze tool kan bijvoorbeeld  
worden gebruikt als voorbereiding op de casuistiekbespreking. De reacties waren positief.  
 
Romy van Kuijk heeft samen met Tina Bakker en een jongere een pitch gegeven bij het zelfde congres over  
de ontwikkeling van hun digitale tool waarmee 12- tot 18-jarigen, die in behandeling zijn, alle beschikbare 
informatie over henzelf op een makkelijke manier kunnen bekijken.  
Het gezelschap op het congres Jeugd in Onderzoek bestond voornamelijk uit uitvoerend jeugdprofessionals  
en beleidsmedewerkers. 
 

Congressen 

6th EFCAP congress - Young victims and young offenders: prevention and intervention within families and 

institutions 

 

Van 20 tot en met 22 juni 2018 vond het zesde congres van de 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, 

Psychology & other involved professions (EFCAP) plaats in 

Venetië. Naast het feit dat een flinke delegatie medewerkers van 

de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg 

van Chijs van Nieuwenhuizen aanwezig was op het congres om 

nieuwe kennis en informatie op te doen, leverden Alexa Rutten, 

David Buitenweg, Diana Roeg, Ed Hilterman en Ilja Bongers ook 

een eigen bijdrage aan het programma door het geven van 

verschillende presentaties en symposia. 

 

 

Op het EFCAP congres is er veel aandacht voor de behandeling van, en onderzoek naar, kinderen en adolescenten 

binnen (voornamelijk) de forensische zorg. Veel uiteenlopende onderwerpen en thema’s komen hierbij aan bod: 

van partnergeweld in de adolescentie tot het ontwikkelen van een op maat gemaakt jeugdrechtssysteem, en van 

het gebruik van sociale media tot het verbeteren van de kwaliteit van de zorg samen met jongeren. In veel lezingen 

werd benadrukt dat het betrekken van jongeren bij onder andere het ontwikkelen en verbeteren van interventies 

en behandelprogramma’s kan leiden tot betere zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van deze doelgroep. 

 

 

 

 



 

Overig nieuws  

 

Startsessie ondersteuningstool Monique en Eva 

Donderdag 28 juni vond de startsessie plaats voor het digitaliseren van de  
ondersteuningstool bij gezamenlijke besluitvorming in de jeugdzorg. Vormgeefbureau  
Mosquito heeft in een inspirerende en interactieve sessie samen met Danielle Ritsema en  
Eva en Monique als onderzoekers zoveel mogelijk input opgehaald om een eerste demo te  
kunnen maken. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een online omgeving waar professionals gebruik van  
kunnen maken. De tool helpt in situaties waarbij in een bepaalde fase van het besluitvormingsproces  
(analyse, doel/plan, aanbod) een verschil van inzicht is tussen professional en ouders. In de tool zijn allerlei 
landelijke instrumenten opgenomen die op een specifiek moment zijn in te zetten. Ook is er veel aandacht  
voor reflectie en de richtlijn Samen met ouders beslissen. De demo zal eind augustus worden gelanceerd.  
 

Subsidienieuws: 

Het Verwey-Joncker instituut (hoofdaanvrager) heeft samen met een aantal academische werkplaatsen jeugd een 
projectidee ingediend bij ZonMw met als titel ‘Gezond geleerd en goed gedaan? Effecten van de Gezonde School 
aanpak op de fysieke sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen in het PO VO en MBO’. Ook onze 
AW is hierbij betrokken (Ron Scholte en Jolanda Mathijssen zijn medeaanvrager). Dit projectidee mag uitgewerkt 
worden tot een subsidieaanvraag (deadline indienen 28 augustus). 

Er is een nieuwe call bij ZonMw over Kennis over de keuze voor implementatie strategieën. Meer informatie is te 
vinden op https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennis-over-de-keuze-
voor-implementatie-strategieen/. 

Voor gemeenten is er de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen uit het transformatiefond. Met dit fonds 

beogen de VNG en het Rijk een impuls te geven aan de vernieuwing van de jeugdhulp en het realiseren van de 

veranderdoelen van de Jeugdwet. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/06/13/spelregels-transformatiefonds 
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Contact:  

Dr. J.J.P. (Jolanda) Mathijssen 

TS Social and behavioral Sciences 

Tranzo, Scientific center for care and welfare 

Phone: +31 13 466 3301 

E-mail: j.j.p.mathijssen@tilburguniversity.edu  

 

    Dr. J.C.M. (Mariëlle) Cloïn 

TS Social and behavioral Sciences 

Tranzo, Scientific center for care and welfare 

Phone: +31 13 466 4419     

E-mail: j.c.m.cloin@tilburguniversity.edu 

 

De Academische Werkplaats Jeugd is een samenwerking 

tussen Tranzo, Tilburg University en: 

Gemeente Tilburg 
Gemeente Breda 
Gemeente Eindhoven 
GGZ Eindhoven en de Kempen  
GGZ Breburg  
GGD West-Brabant  
GGD Brabant Zuidoost  
Amarant groep  
K2  
PON  
Fontys  
Avans  
Topaze  
LOC zeggenschap in de zorg  
Kanteel kinderopvang  
Juzt 
Kompaan en de Bocht 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant 
Combinatie Jeugdzorg 
Oosterpoort  
Maashorst 

 

mailto:j.j.p.mathijssen@tilburguniversity.edu
mailto:j.c.m.cloin@tilburguniversity.edu

