
 

 

 

 
Bijdragen aan het Congres Jeugd in Onderzoek 2018 
Donderdag 24 mei van 9.00 tot 18.00 uur, Hotel Casa Amsterdam 
 

 

 

Doe mee aan het Congres Jeugd in Onderzoek. Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die 

betrokken is bij de jeugdsector. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. We zoeken naar 

nieuwe vormen van kennisuitwisseling, dus experimenteer gerust met verschillende 

presentatievormen. 

 

Oproep voor indienen deelsessies 

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u 

onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in! Dit kan tot dinsdag 

9 januari 2018, 17.00 uur via het formulier op onze website. Hier vindt u ook de uitgebreide 

voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. Het is een pré als u iemand meeneemt vanuit de 

praktijk. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2018 hoort u of de 

congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd. 

  

Thema's 

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van 

preventie in het Sociale Domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie 

is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener. 

  

Doel van het congres 

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het 

stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. 

 

http://www.jeugdinonderzoek.nl/
http://fd8.formdesk.com/nji/aanmeldingdeelsessieJiO2018


 

Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit 

onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge 

interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein. 

  

Wie kan bijdragen? 

Bent u onderzoeker op een universiteit, bij een praktijkinstelling of lectoraat, praktijkprofessional in de 

JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke 

overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker 

bij een kennisinstituut, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Dan bent van 

harte uitgenodigd om bij te dragen aan Jeugd in Onderzoek 2018. 

 

Wilt u niet bijdragen aan het congres maar wel deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. 

Aanmelden voor het congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2018 via 

www.jeugdinonderzoek.nl. Zet de datum vast in uw agenda. 

  

Verschillende onderdelen en thema's 

U kunt een voorstel indienen voor verschillende onderdelen, zoals: een lezing, netwerktafel, 

workshop, posterpresentatie of een pitch (technologische innovatie), op één van de volgende 

subthema's: 

  
Wat Werkt voor Wie en Waarom 

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis 

over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat 

het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, 

praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen 

factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen. We 

nodigen u uit om in de deelsessies, resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek en van 

(onderzoeks)projecten die cliëntervaringen of goede voorbeelden uit de praktijk in beeld brengen. 

 
De kracht van Preventie in het Sociale Domein 

Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het 

vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het 

verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. 

Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen 

voor de JGZ is daarbij van belang. We nodigen u uit om in de deelsessies kennis over de 

succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie 

te presenteren. 

 
Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp 

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De 

school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de 

thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren 

als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en 

ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. 

Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking 

tussen onderwijs en jeugdhulp? We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en 

verhalen uit de praktijk te delen. 

 

 

http://www.jeugdinonderzoek.nl/


 

Jaarlijks wisselend thema 

Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dat thema wordt 

aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2018 is het de 

Universiteit van Amsterdam die het extra thema heeft bepaald, te weten: 

 

Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener 

Wat draagt het meeste bij aan het bereiken van de doelen van het kind en de ouders? Omdat er vaak 

niet één juiste keuze is, is een effectieve samenwerking tussen ouders, kind en hulpverlener of 

ondersteuner gedurende het hele hulpproces cruciaal. De beste beslissing ontstaat in een goed 

gesprek tussen ouders, kind en professional. Wat is nodig om werkelijk samen besluiten te nemen 

over de best passende hulp of de invulling van het plan van aanpak? Heeft u onderzoek gedaan naar 

de effecten van gedeelde besluitvorming? Heeft u illustratieve casuïstiek over de werkwijze om tot 

gedeelde besluitvorming te komen? Dan nodigen we u uit hierover een deelsessie in dienen. 

  

Kosten 

Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 125,00 incl. BTW. Neemt u 

iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een cliënt, die alleen voor 

deze sessie komt, dan is het mogelijk dat – in overleg met het congresbureau – voor deze persoon 

geen entree betaald hoeft te worden. 

  

Vragen of meer informatie 

Meer informatie over het congres is te vinden op onze website www.jeugdinonderzoek.nl. Voor vragen 

kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl 

  

 

  

Bijlage – Toelichting op presentatievormen 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd in Onderzoek 2018 is een initiatief van: 

 

 
 

http://www.jeugdinonderzoek.nl/
mailto:jeugdinonderzoek@nji.nl

