
Programma SEJN-inspiratiebijeenkomst  

Een brede blik op uitkomsten 

 

14 oktober 2022 van 10.00 – 13.00 uur 

 

 
 

Deel 1. Plenair uitwisselen 10.00 – 11.45 uur 
 
Deze ochtend start met een plenair deel voor alle genodigden, waarin veel ruimte is voor interactie. 
 
10.00 - 10.10 uur: Opening door het bestuur 
 
10.10 - 10.30 uur: Onderzoek op basis van de LDJ: zijn de CBCL en SDQ even goed in het meten van 
behandeleffecten? 

Voor het meten van gedragsproblemen wordt vaak de CBCL of de SDQ gebruikt. Op basis van 
gegevens uit de LDJ is onderzocht of de uitkomsten op deze lijsten met elkaar  vergeleken kunnen 
worden. Luuk Geijsen heeft samen met haar collega’s Marc Delsing en Ronald De Meyer dit 
onderzoek uitgevoerd. Luuk licht de onderzoeksopzet en uitkomsten toe. 
  
Luuk Geijsen is projectleider BergOp bij Praktikon, kennispartner van SEJN. 
 

10.30 - 10.40 uur: Onderzoek op basis van de LDJ: effectiviteit van systeemgerichte therapieën en 
individuele therapieën bij jeugdigen met externaliserende gedragsproblemen 

Op basis van gegevens uit de LDJ heeft Eveline de Groot, student aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, exploratief onderzoek gedaan naar de effectiviteit van individuele therapievormen versus 
de effectiviteit van systeemgerichte therapievormen, wanneer deze zijn ingezet voor kinderen met 
externaliserend probleemgedrag. Annemiek Harder deelt de uitkomsten. 
 

Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar ‘Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs’ bij 
de Erasmus Universiteit én lid van de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) van SEJN. 
 
10.40 - 11.00 uur: Breder kijken naar resultaat: de jongerentafel LDJ aan het woord 

Binnen SEJN wordt nagedacht over het verbreden van ons perspectief op resultaat. In plaats van een 
eenzijdige focus op probleemafname wordt gezocht naar andere maten die mogelijk beter zicht geven 
op de geboekte resultaten van jeugdhulp voor een cliënt. Hoe denken cliënten hier eigenlijk zelf over? 
  
Nina Esmeijer (onderzoeker bij Praktikon) gaat in gesprek met Joëlle, één van de jongeren aan de 
jongerentafel.  
 

11.00 - 11.10 uur: Pauze 
 
11.10 – 11.30 uur: Breder kijken naar resultaat: inspiratie uit het onderwijs 

In het onderwijs is veel aandacht voor het meten van gewenst gedrag bij leerlingen. Deze metingen 
kunnen ingezet worden als onderdeel van een interventie én kunnen een beeld schetsen van de 
bereikte resultaten van een school. Emilie van Leeuwen (projectleider ‘School Wide Positive Behavior 
Support’ (SWPBS)) deelt een aantal inspirerende voorbeelden van hoe het onderwijsveld in 
toenemende mate werkt met positieve (uitkomstmaten.   
 
Emilie van Leeuwen is senior ontwikkelaar en trainer bij PI Research, kennispartner van SEJN. 
 
 
 



 

 

11.30 – 11.40 uur: De ZonMw verspreidings- en implementatie-impuls voor de LDJ 

Vijf SEJN-instellingen zijn sinds de start van 2022 aan de slag met leren van praktijkdata. In 
gezamenlijkheid delen en bespreken zij praktijkdata over ‘ambulante jeugdhulp systeemgericht’ en 
‘aanbod voor het jonge kind 0-6 jaar’. Inez Berends vertelt over hoe zij dat aan hebben gepakt en wat 
zij daarvan hebben geleerd.   
 
Inez Berends is senior onderzoeker bij PI Research & projectleider van de LDJ. 
 
11.40 - 11.45 uur: Afronding eerste deel  

Door: Heleen Hamberg, coördinator van SEJN. 
 

11.45 – 12.00 uur: Pauze 
 
Deel 2. Interactieve sessies & ALV van 12.00 – 13.00 uur (ALV tot 12.45 uur) 
 
De deelnemers kunnen kiezen uit twee interactieve sessies. Bestuurders van SEJN-organisaties en 
netwerkpartners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
Workshop ‘Deel je Dash’ (12.00-13.00 uur) 

Deze workshop is bedoeld voor SEJN-deelnemers die graag meer praktisch aan de slag willen met de 
gegevens uit hun eigen LDJ-dashboard. Na het kiezen van een focus gaan de deelnemers op een 
gestructureerde manier kijken naar de gegevens in hun dashboard. Vervolgens wordt de stap gemaakt 
naar het samen kijken naar de benchmark. Hoe verhouden de gegevens van jouw organisatie zich tot 
die van andere SEJN-leden? En wat leren overeenkomsten en verschillen ons over de doelgroep, het 
aanbod of de resultaten die we behalen? 
 
Let op: toegang tot het dashboard voor jouw organisatie is nodig om actief deel te kunnen nemen. 
 
Jori Henke (Praktikon) en Inez Berends (PI Research) begeleiden deze workshop. 
 
ASH-sessie ‘In gesprek over praktijkvragen’ (12.00-13.00 uur) 

Voert jouw organisatie Ambulante Spoedhulp uit, of wil je je laten inspireren door praktijkvragen over 

ASH? In de ASH-sessie gaan de deelnemers in gesprek over praktijkvragen of -dilemma’s die hen 

bezighouden. Eén of twee praktijkvragen wordt voorbereid door de begeleiders en daarnaast is er 

voldoende ruimte om zelf praktijkvragen in te brengen. 

 

Lysanne van Vught (Sterk Huis) en Anneke ten Barke (Triade-Vitree) begeleiden deze sessie. 

 

Voor SEJN-Bestuurders: Algemene Ledenvergadering (ALV) (12.00-12.45 uur) 

Op de agenda staan de volgende bespreekpunten: 

1. Opening door voorzitter Gerda Huijbregts  
2. Vaststellen notulen ALV 12 mei 2022  
3. Financiële stukken met toelichting penningmeester (ter vaststelling): 

a. Financieel overzicht SEJN eerste helft 2022 
b. Begroting SEJN 2023 

4. Visiedocument: SEJN 2023 en verder (ter vaststelling) 
5. Afsluiting 

  


