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Ochtendprogramma

Voor het ochtendprogramma 
in de Grote Zaal zijn de 
volgende gerenommeerde 
sprekers bevestigd:

Prof. Dr. I. (Ido) Weijers, 
Universiteit Utrecht, 
Interdisciplinaire leerstoel 
Jeugdbescherming, Raad 
voor de Kinderbescherming

Dr. L. (Leonieke) 
Boendermaker
Hogeschool Amsterdam, 
Lector kwaliteit en 
effectiviteit in de zorg voor 
jeugd

Middagprogramma

Het middagprogramma 
bestaat uit workshops 
waarin goede voorbeelden 
uit de praktijk worden 
gepresenteerd, 
gedebatteerd wordt over 
kansen en knelpunten bij 
programma-integer werken 
en met elkaar nagedacht 
wordt hoe praktijk en 
wetenschap elkaar kunnen 
blijven versterken.
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Inloop in de Grote Zaal

Welkom en opening door
Geert Jan Stams

Ido Weijers 
en 

Sanne de Vries

Koffiepauze

Leonieke Boendermaker

Lunchpauze

Workshops: ronde 1

Workshops: ronde 2

Afsluiting workshops door 
Geert Jan Stams

Koffie, thee en bananenbrood
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Werken met een 
gedragsgeoriënteerde 
focus in de praktijk

Uit het verkennend 
onderzoek van onder 
andere Sanne de Vries naar 
effectief vroegtijdig ingrijpen 
ter voorkoming van ernstig 
delinquent gedrag volgt 
dat hulpverlenen met een 
gedragsgeoriënteerde focus 
een werkzame factor is. 
Hoe ziet dit er in de praktijk 
uit? De medewerkers 
van Jeugd en Veiligheid 
presenteren hoe zij op basis 
van de ‘delictbespreking’ de 
gedragsgeoriënteerde focus 
binnen het traject met de 
cliënt invullen. 

Mechteld Bontes en Janneke 
Vaessen, Spirit

Effectief ondersteunen 
met videofeedback
 

De jeugdzorg is een 
innovatieve sector, er worden 
veel nieuwe methoden 
en interventies ontwikkeld. 
Organisaties investeren 
veel om mensen daarin te 
trainen, maar ze merken 
dat dat niet automatisch 
leidt tot verandering op de 
werkvloer. Blijvend leren op 
de werkvloer is noodzakelijk 
voor het goed uitvoeren 
van interventies. Maar hoe 
geef je dat vorm in de 
praktijk? Wat sluit aan bij de 
wensen van professionals 
en welke tools zijn hiervoor 
voor handen? In deze 
workshop gaan we in op 
de mogelijkheden die 
videofeedback biedt.

Inge Ruitenberg, Hogeschool 
Amsterdam

Ronde 1



 ‘Take the Risk’
 

 
In deze workshop wordt 
nader ingegaan op het 
proces van risicotaxatie, wat 
het inschatten is van de kans 
op een negatieve uitkomst 
(zoals recidive, starten 
met delinquent gedrag 
en kindermishandeling). 
Na een introductie van 
het begrip risicotaxatie en 
een bespreking van de 
verschillende methoden 
voor risicotaxatie worden 
een aantal instrumenten 
besproken die recent 
zijn ontwikkeld voor de 
inschatting van zo’n kans op 
een negatieve uitkomst. In de 
workshop zal ruimte zijn voor 
discussie en uitwisseling van 
kennis en ervaring rondom 
risicotaxatie.

Claudia van der Put en 
Mark Assink, Universiteit van 
Amsterdam

NEJA en KeTJA: verbinden 
van praktijk, onderzoek 
en beleid, dat werkt!

Het nieuwe jeugdstelsel 
in Amsterdam brengt ook 
nieuwe opgaven mee voor 
Amsterdam als kennisstad. 
De kennispartners in de 
stad hebben samen 
met praktijkinstellingen 
en de gemeente een 
gezamenlijk programma 
uitgewerkt voor onderzoek 
en kennisuitwisseling. 
Dat programma wordt 
uitgevoerd onder de vlag 
van de academische 
werkplaatsen NEJA en 
KeTJA. Nieuwsgierig wat 
NEJA is? Nieuwsgierig wat 
KeTJA doet? Kom naar de 
workshop.

Germie van den Berg en 
Marjolijn Distelbrink, NEJA



A Bridge too Far?
 
 

Bij het inzetten van een 
interventie gericht op 
jongeren of het gehele 
systeem is het van cruciaal 
belang dat er overtuigend 
wetenschappelijk bewijs 
staat voor effectiviteit. In 
de effectevaluaties van 
familienetwerkberaden 
in de jeugdzorg en de 
jeugdinterventies ‘Tools4U’ en 
‘Nieuwe Perspectieven’ is de 
samenwerking tussen praktijk 
en wetenschap onmisbaar. 
Tijdens deze workshop gaan 
we met elkaar in gesprek 
over kansen en knelpunten 
bij de opzet van verschillende 
soorten onderzoeksdesigns, 
de samenwerking tussen 
praktijk en wetenschap en 
de praktijkimplicaties van 
deze evaluatieprojecten. 

Sharon Dijkstra, Trudy van der 
Stouwe en Sanne de Vries, 
Universiteit van Amsterdam

Pas toe of leg uit! De 
gezonde spanning tussen 
behandelintegriteit en 
professionele ruimte
 
Onderzoekers hameren op 
behandelintegriteit: een 
interventie werkt alleen als 
deze wordt uitgevoerd zoals 
bedoeld. Professionals zijn 
op zoek naar flexibiliteit: 
een interventie werkt alleen 
als deze wordt aangepast 
aan de context van de 
cliënt. Deze opvattingen 
‘schuren’ soms en dat is 
maar goed ook! In deze 
workshop gaan we in 
op een aantal aspecten 
van het spanningsveld 
tussen behandelintegriteit 
en flexibiliteit. Tijdens de 
workshop wordt duidelijk 
waarom die spanning nu juist 
zo gezond is voor goede hulp 
aan ouders en kinderen. 

Karlijn Stals, Nederlands 
Jeugdinstituut

Ronde 2
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Samen werken aan 
diagnostiek door 
observatie in de 
forensische jeugdzorg
  
In deze workshop komt 
samenwerking binnen de 
Academische Werkplaats 
aan de orde: hoe werken 
praktijk, wetenschap, 
onderwijs en beleid samen 
om zorg voor jongeren in 
het forensische jeugdveld 
te verbeteren? In de 
workshop wordt uitgewerkt 
hoe deze samenwerking 
het beste vorm kan krijgen. 
Aan de hand van een 
concreet voorbeeld, 
een observatiechecklist 
voor groepsleiding in 
justitiële jeugdinrichtingen 
die bijdraagt aan het 
diagnostisch traject, worden 
tips, trics en valkuilen 
besproken.

Eva Mulder, Academische 
Werkplaats

Netwerkgericht werken in 
de praktijk

Preventief ingrijpen 
start bij zorgvuldig en 
praktijkgericht onderzoek. 
Het ‘bolletjesschema’ is 
binnen de Instapmethodiek 
(onderdeel van de Intensieve 
Preventieve Aanpak, iPA) 
hét instrument om contact 
te maken met de jongere, 
het netwerk te verkennen 
en leren kennen én inzicht te 
krijgen in aanwezige risico’s 
en krachten binnen het 
systeem van en rondom de 
cliënt. iPA -werkers laten zien 
hoe dit onderzoeksmiddel 
wordt ingezet in de praktijk 
en welke competenties 
daarvoor nodig zijn.

Veronique Bos en Angeline 
Blijden, Spirit
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