
Programma ST-RAW kennisatelier Jeugdzorg Plus: lessen voor hele keten 

Datum: donderdag 15 november 2018 15-17 uur 

Locatie: Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam  

Inloop vanaf 14.30 uur 

 

Tijd Onderdeel spreker 

15.00-15.05 uur Opening Chris Kuiper, kwaliteitscontroler en lector 

Horizon Jeugdzorg 

Hogeschool Leiden 

15.05-15.35 uur Introductie JeugdzorgPlus 

Wat weten we van de jongeren in de Jeugdzorg Plus? En wat weten we van de effecten? Wat 

hebben de projecten opgeleverd om deze effecten te monitoren? In deze inleiding worden een 

aantal van deze vragen beantwoord. Ook worden enkele issues geschetst die spelen in deze 

intensieve vorm van jeugdhulp, zoals dagbesteding, middelengebruik, de moeizame uitstroom van 

jongeren met LVG of GGZ problematiek, meerdere plaatsingen en meisjes in de JeugdzorgPlus.  

Cas Barendregt, senior onderzoeker 

IVO 

15.35-16.05 uur Geweldloos verzet/verbindend gezag  

Een van de belangrijkste uitdagingen in JeugdzorgPlus is om  jongeren die zich niet meer gezien en 

gehoord voelen en zich afkeren van volwassenen, weer de mogelijkheid geven om samen te 

werken. Daarvoor hebben we medewerkers en ouders nodig die zich krachtig voelen en een plan 

hebben. De visie en interventies van het geweldloos verzet/verbindend gezag helpen hierbij. Op 

welke manier heeft deze manier van werken invloed op de behandeling van de jongeren? Op welke 

manier heeft deze manier van werken invloed op het gevoel van kracht van de medewerkers? 

Marieke van Rijn, systeem therapeut 

Francois Woelkes, pedagogisch 

medewerker  

Schakenbosch 

16.05-16.35 uur Mijn Pad: een nieuwe tool die eigen regie van jongeren faciliteert  

Mijn Pad is ontwikkeld in samenspraak met jongeren die vanuit de JeugdzorgPlus hun ontwikkeling 

naar zelfstandigheid doormaken. Allereerst is nagegaan: wat hebben zij nodig om eigen regie te 

voeren over hun leven en toekomst? Ook werden professionals bij de ontwikkeling van de tool 

betrokken. Een eerste pilotstudie liet zien dat jongeren enthousiast waren over deze tool, maar ook 

dat het nodig was dat in de context van jongeren ruimte werd gemaakt voor eigen regie. In deze 

presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling van Mijn Pad, en de bijbehorende methodiek voor 

professionals. Ook wordt de tool kort gedemonstreerd.  

Inge Bramsen, onderzoeker en GZ 

psycholoog  

GGZ Delfland 

Hogeschool Rotterdam 

16.30-17.00 uur Discussie met sprekers en de zaal  

 

o.l.v. Chris Kuiper 

17.00-17.30 uur Sluiting en gelegenheid voor napraten met een hapje en drankje  

 



De sprekers 

 

Chris Kuiper is lector Transformatie in de zorg voor jeugd aan de Hogeschool Leiden en kwaliteitscontroler bij Horizon Jeugdhulp en Onderwijs. Als bestuurder, 

beroepsbeoefenaar, docent en onderzoeker heeft hij ervaring met velerlei vraagstukken in de (humanisering van) zorg en onderwijs: cliëntgerichtheid, participatie, 

kwaliteitszorg en (kwalitatief onderzoek). Hij is projectleider van diverse projecten in het kader van de transformatie jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs. 

Auteur en of redacteur van wetenschappelijke en vakinhoudelijke boeken en artikelen.  

Cas Barendregt is senior onderzoeker bij onderzoeksbureau IVO. Hij was nauw betrokken bij een aantal verdiepende studies naar JeugdzorgPlus en sprak daarvoor met 

jongeren, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers. Het IVO is een landelijk opererend bureau. Het doel van het IVO is de verwerving en overdracht van 

wetenschappelijke kennis over leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Op die manier wil het IVO een bijdrage leveren aan de 

oplossing van daarbij voorkomende lichamelijke, psychische en sociale problematiek. 

Marieke van Rijn is systeemtherapeut bij Schakenbosch, Jeugdzorg Plus in Leidschendam. Zij biedt systeemtherapie aan jongeren en hun familie. Daarnaast is zij trainer 

geweldloos verzet. Francois Woelkens is pedagogisch medewerker. Hij werkt op een groep met 8 jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige 

gedrags/psychische problemen. Geweldloos Verzet wordt op zijn groep sinds 3 jaar gebruikt. 

Inge Bramsen is als senior onderzoeker verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en als GZ Psycholoog werkzaam bij GGZ Delfland. Zij 

promoveerde in 1995 (cum laude) op gebied van psychotrauma. Zij was de hoofdonderzoeker in het praktijkonderzoek waarbinnen Mijn Pad is ontwikkeld. 

 

 


