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JEUGDHULP STERK IN INNOVATIE
Maar niet in consolidatie!

Hoe beter de implementatie, hoe beter de uitkomsten: implementeren 
doet ertoe! (Durlak & DuPre, 2008); 
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Boendermaker, Boomkens, Boering (2013).
Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg. Invoering en borging in de praktijk. Amsterdam: HvA.

http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-dmr/assets_1/basismethodieken-en-interventies-in-de-amsterdamse-jeugdzorg-invoering-en-borging-in-de-praktijk1_update?1385735127000
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Rosalyn M. Bertram, Karen A. Blase, and Dean L. Fixsen (2015). Improving 
Programs and Outcomes: Implementation Frameworks and Organization 
Change. Research on Social Work Practice, Vol. 25(4) 477-487.
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KWALITEIT & EFFECTIVITEIT

Kwaliteit
uitvoering
interventie

uitkomsten

support / 
supervision

e.g. special issue clinical psychology science and 
practice, Southem-Gerow & McLeod, 2013; 
Barwick, zie o.a. website Global Implementation 
Conference, 2015

Goense et al., (i2016: https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.08.003
Lipsey, 2009; Schoenwald, Chapman, Sheidow, & Carter, 2009; 
Tennyson, 2009.



WAT WETEN WE UIT PRAKTIJK? 

1. Professionals krijgen weinig steun bij uitvoeren van 
basismethodieken en (practice based) interventies: het is ‘trainen
en aan de slag’.

2. In cliëntbesprekingen, intervisie en individuele werkbegeleiding ligt 
de focus doorgaans niet bij toepassing van de interventie,

3. Professionals werken vaak met twee of meer methoden of 
interventies: hoe nu efficient de ondersteuning te regelen?

Goense, P.B., Pronk, S., Boendermaker, L., & Berentsen, J. (2014). Wie helpt de hulpverlener? Ondersteuning bij het uitvoeren van interventies 
in de jeugdzorg. Rapportage deelonderzoek 1. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
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WAT IS GOEDE KWALITEIT?  
Het uitvoeren van een interventie met de inhoud, de duur, de 
frequentie en de doelgroep zoals ontwikkeld en onderzocht op 
effectiviteit* 

Behandelintegriteit**: 
1) Behandeltrouw (adherence): De mate waarin de kernelementen van 

de interventie worden toegepast
2) Behandelcompetentie (competence): de vaardigheden die nodig 

zijn voor het ‘overbrengen’ van de kernelementen aan (individuele) 
cliënten = flexibiliteit en dus vakmanschap. 

drie soorten competence
Algemene -, Specifieke en Technische competentie

8
*Carroll et al., 2007**Barber et al., 2006; Barber, Sharpless, Klostermann, & McCarthy, 2007; Barber, Triffleman, & Marmar, 2007; Goense, in 
preparation; McLeod, Southam-Gerow, Tully, Rodriguez, & Smith, 2013; Perepletchikova, Treat, & Kazdin, 2007



Training ouders:
Triple P / Pittige Jaren/ 

PCIT / PMT 

Ernstige 
gedragsproblemen

Ernstige gedragsproblemen + 
problemen ouders zelf

training jeugdigen
ART / Tools4U / TACT(i)

(Multi)system-interventie
FFT / MST / MDFT / MTFC

Ernstige gedragsproblemen + 
problemen ouders zelf + 

problemen andere 
gezinsleden

≤12 ≥12

Elke interventie, interview met:
• 2 trainers / therapeuten
• 2 supervisoren
• 1 hoofdtrainer (expert)

Focus: 
• Organisatie van en randvoorwaarden 

voor een ondersteuningssysteem
• Frequentie, inhoud, methoden, 

werkvormen in start & vervolgtrainingen 
en leren op de werkvloer,

• Meningen en ervaringen 

METHODE



10Zie:
http://www.hva.nl/zorgvoorjeugd -> leren op de werkvloer

http://www.hva.nl/zorgvoorjeugd


Inhoud van leren op de werkvloer
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Instrumenten bij leren op de werkvloer
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Wat betekent dit voor interventies?

Kwaliteit, bij evidence - of practice based interventies, vergt 
ondersteuning = leren op de werkvloer
Daarvoor is kennis nodig van de werkzame elementen van een 
interventie / aanpak
Vooral bij practice based interventies vergt dit voorwerk:

• het vaststellen van de kernelementen
• het beschrijven van algemene en specifieke competenties nodig zijn voor 

de toepassing van deze elementen
• Bedenken hoe die te herkennen zijn bij professionals
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Doel project Effectieve Reflectie

Het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het stimuleren van 
behandelintegriteit bij professionals in de praktijk en het in kaart 
brengen van ervaringen van beroepsbeoefenaren en cliënten op dit 
punt.
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Onderzoeksopzet
Herhaald N=1 design
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Fases 
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Fase 1. Vaststellen en operationaliseren van de 
kernelementen
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Fase 3. Training van supervisoren

Twee volle dagen training door een expert in het geven van supervisie met 
video feedback en rollenspel
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Gedurende de 
interventieperiode

krijgen de supervisoren
nog coaching van de  

expert 
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Opbrengsten project tot nu
Een breed toepasbaar handvat voor het stimuleren van behandelintegriteit van 
professionals werkzaam bij uiteenlopende (practice based) interventies en generalistische 
aanpakken in de praktijk. 
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Deze drie leidraden evenals de 
reflectie-instrumenten kan je 
downloaden op de projectpagina 
(www.hva.nl/effectievereflectie). 

http://www.hva.nl/effectievereflectie


What is next?
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Communicatie over dit project
Websites:
• Projectpagina van de HvA: www.hva.nl/effecievereflectie
• NEJA website: http://neja.nl/programma/jeugd-gezinsinterventies/onderzoek-

effectieve-reflectie/
• NJi webpagina over professionalisering: 

http://www.nji.nl/nl/professionalisering/Professioneel-werken/Reflecteren-in-de-
praktijk

• ZonMw projectpagina: http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-
resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-
jeugdsector/effectieve-reflectie-handvat-voor-kwaliteitsbewaking-in-de-zorg-voor-
jeugd/
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http://www.hva.nl/effecievereflectie
http://neja.nl/programma/jeugd-gezinsinterventies/onderzoek-effectieve-reflectie/
http://www.nji.nl/nl/professionalisering/Professioneel-werken/Reflecteren-in-de-praktijk
http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/effectieve-reflectie-handvat-voor-kwaliteitsbewaking-in-de-zorg-voor-jeugd/
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