
Inschrijving geopend!  
Training ‘Meten, bespreken en verbeteren met  

de Lerende Databank Jeugd’ 

 
Het motto van de SEJN-organisaties is ‘Samen lerend doen wat werkt!’. Dat ‘samen leren’ doen we 

met behulp van de Lerende Databank Jeugd (LDJ) en de bijbehorende benuttingsmethodiek die 

beschreven wordt in de handleiding ‘Routeplanner: Meten, bespreken en verbeteren met de Lerende 

Databank Jeugd’. In de praktijk zijn er bij de organisaties vaak kartrekkers die de cyclische meet-, 

bespreek- en verbeterbeweging in de teams in gang zetten en/of borgen. Voor deze professionals 

heeft SEJN de online training Meten, bespreken en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd voor 

professionals ontwikkeld. De training wordt aangeboden vanuit SEJN-netwerkorganisaties PI 

Research en Praktikon. 

De training is bedoeld voor professionals die de LDJ willen gebruiken bij het meten, bespreken en 

verbeteren van de hulp die zij bieden én de lerende beweging op een effectieve manier in hun 

instelling willen implementeren. In deze training krijgen professionals een praktische toelichting op 

de te nemen stappen, voldoende mogelijkheden om te oefenen met lastige activiteiten en 

begeleiding in het implementatietraject dat zij doormaken binnen de instelling. Daarnaast is er 

ruimte voor de professionals om onderling ervaringen uit te wisselen over het verloop van de 

implementatie binnen de organisaties. 

De training bestaat uit drie dagdelen.  

Dagdeel 1 –Randvoorwaarden en inrichting 

In dit dagdeel wordt gewerkt aan het creëren van de randvoorwaarden die binnen de organisatie 

bijdragen aan het ontstaan van een effectieve meet-, bespreek en verbeterbeweging.  

✓ Dit dagdeel wordt aangeboden op dinsdag 7 september 09.30 – 12.30 

Dagdeel 2 –Werken met vragenlijsten 

Het systematisch gebruik van vragenlijsten biedt allerlei voordelen in aanvulling op informatie die 

hulpverleners verkrijgen met een klinische blik. Daarom werken de SEJN-instellingen aan het 

implementeren en borgen van gestructureerde en herhaalde metingen binnen de instelling. In dit 

dagdeel wordt toegewerkt naar een goed ingericht dataprotocol én kennis en vaardigheden bij de 

hulpverleners die deze meetinstrumenten vervolgens effectief en structureel kunnen inzetten.  

✓ Dit dagdeel wordt aangeboden op dinsdag 2 november 09.30 – 12.30 

Dagdeel 3 –Benutten van verzamelde gegevens 

Het benutten van gegevens is de cruciale stap om tot betere hulpverlening te komen. In dit laatste 

dagdeel komen de acties aan bod die in de SEJN-instelling uitgevoerd kunnen worden om tot actieve 

benutting te komen van de verzamelde gegevens en hiervan te leren en te verbeteren. Het leren 

benutten van het dashboard van de Lerende Databank Jeugd is hierin een belangrijke stap. 

✓ Dit dagdeel wordt aangeboden op dinsdag 14 december 2021 09.30 – 12.30 

Tot slot  

De training is bedoeld voor datamanagers, onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen en behandelaars: 

professionals die een  ‘kartrekkersrol’ rond meten- spreken en verbeteren binnen de organisatie 

kunnen vervullen. Voor professionals verbonden aan de SEJN-organisaties zijn geen kosten 

verbonden aan deelname.  



De training wordt verspreid over een aantal weken aangeboden, zodat er in de tussenliggende 

periodes voldoende tijd is om het geleerde in de eigen werksituatie te oefenen en toe te passen. 

Alle bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de 

deelnamelinks waarmee u toegang krijgt tot de bijeenkomsten.  

 

Inschrijven 

Geïnteresseerd? Schrijf je nu in via https://nl.research.net/r/LDJ_training  

of scan de QR-code. 

Vragen over de training?  

Mail Inez Berends, projectleider Lerende Databank Jeugd - i.berends@piresearch.nl 

https://nl.research.net/r/LDJ_training

