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Inspiratiebijeenkomst SEJN 14 oktober 2022 
‘Een brede blik op uitkomsten’   

 
 
Op 14 oktober 2022 vond weer een online inspiratiebijeenkomst van SEJN plaats. Het thema van de 
bijeenkomt was ‘Een brede blik op uitkomsten’. Voorzitter Gerda Huijbregts opende de bijeenkomst met een 
korte toelichting op de ontwikkelingen binnen SEJN. Naast het versterken van wat SEJN al doet, gaat SEJN in 
drie fasen doorontwikkelen naar meer aandacht voor maatschappelijke uitkomstmaten van jeugdhulp. Met 
bestuurders en belanghebbenden is hier in 2022 meerdere keren over gesproken. De ontwikkelingen zijn 
beschreven in een visiedocument dat binnenkort wordt gedeeld met alle SEJN-contactpersonen. Nu komt het 
op ‘doen’ aan! 

 

De thema’s van de inspiratiebijeenkomst sluiten goed aan bij deze doorontwikkeling: laten zien wat we al doen 
binnen SEJN en inspiratie opdoen voor verbreding. 
Gerda doet tot slot een oproep aan alle professionals verbonden aan SEJN om zichzelf als ambassadeur te 
zien. Deel je kennis over het SEJN met anderen en help SEJN groeien!  
 
 

Het plenaire programma begint met een bijdrage van Inez Berends, projectleider van de LDJ vanuit PI 
Research. Samen met Jori Henke van Praktikon, begeleidde Inez vijf SEJN-instellingen, die samen praktijkdata 
delen en bespreken over de onderwerpen: ‘ambulante jeugdhulp systeemgericht’ en ‘aanbod voor het jonge 
kind 0-6 jaar’. De deelnemende instellingen vinden veel herkenning bij elkaar leren veel van elkaar. De 
deelnemende instellingen hebben vragen en acties geformuleerd, die zij  gezamenlijk willen oppakken in plaats 
van ieder voor zich. Een voorbeeld is de wens om samen te onderzoeken welke meetinstrumenten beter 
passend zijn dan het huidige instrumentarium, om in te zetten bij ‘het jonge kind’.  Op naar een vervolg om 
binnen SEJN nog meer samen in gesprek te gaan over praktijkdata! 
 
 

Een tweede bijdrage komt uit de onderwijswereld. In het onderwijs 
is steeds meer aandacht voor het monitoren van en sturen op 
gewenst gedrag bij leerlingen, in plaats van op straffen. Emilie van 
Leeuwen, senior ontwikkelaar en trainer bij PI Research, vertelt hoe 
het onderwijsveld in toenemende mate werkt met positieve 
uitkomstmaten. Dit doet zij aan de hand van een aantal inspirerende 
voorbeelden van ‘School Wide Positive Behavior Support’ (SWPBS)). 
Aandacht voor wat goed gaat op school en in omgang met 
medeleerlingen en docent, werkt voor leerlingen heel stimulerend 
om dit gedrag ook meer te laten zien.  
  

 

• De korte klap: 2023  
Uitbreiden van praktijkonderzoek met nieuwe maten die beter meten welke maatschappelijke 
impact is bereikt.  

• Een tweede stap: 2023-2024 
Implementeren van nieuwe methodes voor het doen van praktijkonderzoek, bijvoorbeeld ophalen 
praktijkervaringen en participatief onderzoek tijdens behandeling.  

• De lange lijn: 2024-2026 (en verder) 
Ontwikkelen gezamenlijke onderzoekslogistiek voor verdiepend onderzoek en uitbreiden naar 
lange termijn uitkomsten. 
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Na de inspiratie vanuit de onderwijswereld komt één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor de 
verbreding van uitkomsten van jeugdhulp aan de beurt, namelijk de cliënt. Nina Esmeijer, onderzoeker 
binnen Praktikon en begeleider van de SEJN-jongerentafel, gaat in gesprek met Joëlle, één van de deelnemers 
aan de jongerentafel. Wat vindt de client zelf belangrijk om te bereiken met jeugdhulp? Wanneer is de cliënt 
tevreden over de hulp? Joëlle bevestigt het belang om breed naar het effect van jeugdhulp te kijken en dus 
niet alleen naar probleemafname. Een diploma halen, vrienden maken, een bijbaantje, dat zijn voorbeelden 
van doelen waar de cliënt naartoe wil werken. Ook het nut van een focus op positieve maten wordt bevestigd 
door Joëlle. Het is voor de cliënt fijn om te horen wat al goed gaat, zonder uit het oog te verliezen wat nog 
beter kan.  
 
 
 
 
Na een korte koffiepauze, neemt Ronald de Meijer, senior 
onderzoeker bij Praktikon, het stokje over. Praktikon heeft 
onderzoek uitgevoerd met data uit de LDJ. Daarin is een 
vergelijking gemaakt tussen twee vragenlijsten die 
probleemgedrag bij kinderen en jongeren meten: de SDQ 
(Strength and Difficulties Questionnaire) en de CBCL (Child 
Behavior Checklist).  
De vraag die centraal stond in het onderzoek: “Zijn CBCL en SDQ even goed in het meten van 
behandeleffecten?” Ofwel: Kun je benchmarken met beide lijsten samen? 
Resultaat: dit kan tot op zekere hoogte, maar meer onderzoek is nodig om dit beter uit te zoeken. Praktikon 
wil vervolgonderzoek doen bij cliënten die beide vragenlijsten hebben ingevuld. Welke organisaties kunnen 
Praktikon hierbij helpen?  
De SDQ is een stuk korter dan de CBCL. De ingekorte versie van de CBCL (BPM: Beknopte Probleem Meter) 
lijkt een betere benchmark ten opzichte van de SDQ dan de volledige CBCL.  
 
 
Tot slot van het plenaire gedeelte deelt Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar ‘Wetenschappelijk 

onderbouwde jeugdzorg en onderwijs’ aan de Erasmus Universiteit én lid van de Adviescommissie 

Praktijkonderzoek (APO) van SEJN) de resultaten van ander onderzoek met data uit de LDJ, uitgevoerd door 

studente Eveline de Groot. Eveline de Groot heeft exploratief onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

individuele therapievormen (IT) in vergelijking met systeemgerichte therapievormen (SGT) voor kinderen 

en jongeren (6-23 jaar) met externaliserend probleemgedrag. Zowel SGT als IT lijken geschikt te zijn voor 

het reduceren van externaliserende gedragsproblemen. Ouders zijn over beide therapieën tevreden. Voor 

het verminderen van gezinsproblemen lijkt SGT geschikter dan IT.  

 
Na een pauzemoment kozen deelnemers voor één van de volgende workshops:   

 

Workshop ‘Deel je dash’:  
Een drietal organisaties sloot aan bij de workshop. Doordat het een klein gezelschap was, konden de 
organisaties op maat worden begeleid door Jori Henke (Praktikon) en Inez Berends (PI Research). De 

organisaties kwamen in de workshop tot concrete 
stappen om hun data (beter) aan te laten sluiten bij 
de Lerende Databank Jeugd (LDJ). Er is gezamenlijk 
gekeken naar de inhoud van het dashboard en 
gespard over hoe deze gegevens in teams en op 
organisatieniveau (beter) benut kunnen worden. 

Vergelijken SDQ en CBCL: oproep voor 
vervolgonderzoek! Wie heeft beschikbaar± 
▪ Metingen van beide lijsten op hetzelfde 

moment. 

▪ Metingen van beide lijsten op hetzelfde 

moment bij dezelfde cliënt.  
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ASH-sessie ‘In gesprek over praktijkvragen’:  
Onder begeleiding van Anneke ten Barke en Idaline Boonstra, ASH-hulpverleners 
bij Triade-Vitree, ging een groep met ASH-hulpverleners, managers, 
beleidsmedewerkers en onderzoekers in gesprek over praktijkvragen rond 
Ambulante Spoedhulp. 
Deelnemer gaven aan dat het fijn is om (digitaal) met elkaar in gesprek te zijn 
over vragen waar je in praktijk tegenaan loopt. Er is behoefte om van elkaar te 
leren en iets uit de uitwisseling te halen voor het eigen werk. Vooral om de 
methodiek goed te kunnen blijven uitvoeren en eventuele knelpunten onder de 
aandacht te brengen. Voorbeelden van praktijkvragen zijn: ‘Lukt het om binnen 
twee weken met een advies te komen?’ ‘Hoe meet je cliënttevredenheid? En: 
‘Hoe ga je om met wachttijden?’ Wordt vervolgd! 
 
ALV 

Naast de workshops vond de Algemene Ledenvergadering plaats voor de bestuurders van SEJN-organisaties. 

De begroting voor 2023 met een noodzakelijke contributieverhoging, is goedgekeurd. Tevens is de werkwijze, 

zoals is vastgelegd in het visiedocument ‘SEJN 2023 en verder: Een bredere blik op betekenisvol resultaat 

jeugdhulp’ door de deelnemers bevestigd. Het visiedocument wordt binnenkort gedeeld onder de SEJN-leden.  

 

 
 

 
 

Hoe hebben SEJN-leden de inspiratiemiddag ervaren? Wij kregen een aantal mooie reacties van jullie terug:  

‘Interessant programma, 
goed tempo, het vloog 

voorbij!’ 

‘Ik vond met name de jongerentafel 
aan het woord heel interessant.’ 

‘Waardevol om samen te kijken naar het dashboard, te leren over 
wat je erin kunt zien en hoe je met de gegevens kunt omgaan.’ 

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst, die door de 
deelnemers met een rapportcijfer 7,5 is beoordeeld. 

We hopen iedereen in 2023 weer te mogen verwelkomen! 
De data worden z.s.m. bekend gemaakt. 

Misschien wordt 1 van de 2 inspiratiebijeenkomsten wel live … 
 

 

 


