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Aanleiding

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van de jeugdhulp. Voor 
professionals in de zorg betekent dit dat er allerlei nieuwe eisen en nieuwe methoden op hen 
afkomen. 

Vraag vanuit praktijk: Hoe kunnen wij manieren van ondersteuning-op-de-werkvloer verder 
ontwikkelen?

2012 tot 2014 het project ‘Wie Helpt de Hulpverlener?’ samen met Spirit en Altra

Filmpje Research Battle: https://www.youtube.com/watch?v=HKxMW1uxpG0
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Uitkomsten project ‘Wie helpt de hulpverlener?’

Kwaliteit
uitvoering
interventie

Uitkomsten
clienten

Ondersteuning
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Barwick, see website Global Implementation Conference, 2015; Goense, Boendermaker, & van Yperen, 2015; Lipsey, 2009; 
Schoenwald, Chapman, Sheidow, & Carter, 2009; Tennyson, 2009.
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Voortzetting ‘Wie helpt de hulpverlener?’
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Buiten specialistische interventies ontbreekt kennis over stimuleren 
van de behandelintegriteit van professionals

Professionals van practice-based programma’s krijgen in de praktijk 
zelden feedback op de mate waarin zij behandel-integer handelen, 

omdat de handvatten hiervoor ontbreken 

Ook is onbekend wat de invloed van het stimuleren van 
behandelintegriteit is op de beoordeling van de hulp door cliënten. 



Doel project Effectieve Reflectie

Het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het stimuleren van 
behandelintegriteit bij professionals in de praktijk en het in kaart 

brengen van ervaringen van beroepsbeoefenaren en cliënten op dit 
punt.
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Onderzoeksopzet
Herhaald N=1 design
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Metingen

Professionals: 
Ø Mate van behandelintegriteit (aan de hand van de ontwikkelde 

instrumenten)
Ø Tevredenheid met supervisie (tevredenheidsvragenlijst)
Ø Kenmerken van professionals (leeftijd, werkervaring, opleiding etc)

Supervisoren:
Ø Uitvoering van de supervisie (checklist supervisie)

Cliënten:
Ø Session Rating Scale

De professionals zullen worden geïnterviewd over hun ervaringen met de 
nieuwe vorm van supervisie 
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Fases 
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Fase 2: trainen professionals
Fase 3: trainen supervisoren



Fase 1. Vaststellen en operationaliseren van de kernelementen
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Fase 2. Trainen professionals in maken video opnames

Aan het begin van de baseline periode zijn alle professionals getraind in het 
maken van opnames
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Video-instructive video

https://www.youtube.com/watch?list=PLqQz5Oy8HYpOWf9YE4sa8u7zp1YZHB1GJ&v
=C8rPIfmVFqo



Fase 3. Training van supervisoren

Twee volle dagen training door een expert in het geven van supervisie met 
video feedback en rollenspel
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Gedurende de 
interventieperiode

krijgen de supervisoren
nog coaching van de  

expert 



Opbrengsten project tot nu
Een breed toepasbaar handvat voor het stimuleren van behandelintegriteit van 
professionals werkzaam bij uiteenlopende (practice based) interventies en generalistische 
aanpakken in de praktijk. 
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Deze drie leidraden evenals de 
reflectie-instrumenten kan je 
downloaden op de projectpagina 
(www.hva.nl/effectievereflectie). 



What is next?
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Verzamelen van 4 video’s 
per professionals + 4xSRS 

en afname 
tevredenheidsvragenlijst



Communicatie over dit project

Websites:
• Projectpagina van de HvA: www.hva.nl/effecievereflectie
• NEJA website: http://neja.nl/programma/jeugd-gezinsinterventies/onderzoek-

effectieve-reflectie/
• NJi webpagina over professionalisering: 

http://www.nji.nl/nl/professionalisering/Professioneel-werken/Reflecteren-in-de-
praktijk

• ZonMw projectpagina: http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-
resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-
jeugdsector/effectieve-reflectie-handvat-voor-kwaliteitsbewaking-in-de-zorg-voor-
jeugd/
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