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JH & JB 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


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 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

5
*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
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Inhoud van leren op de werkvloer
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www.hva.nl/zorgvoorjeugd - thema leren op de werkvloer

http://www.hva.nl/zorgvoorjeugd


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.

9



Onderzoeksopzet
Herhaald N=1 design
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N=16 professionals 
X

8 video’s per 
professional

= 
128 video’s

Baseline van 
supervisie zonder 
videofeedback en 

rollenspellen

Interventie periode 
van supervisie met 
videofeedback en 

rollenspellen



Fases 
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Professional 1

Professional 1
1: vaststellen en operationaliseren van de kernelementen
2: trainen professionals filmen
3: trainen supervisoren supervisie
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HANDVATTEN
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Deze drie leidraden evenals de reflectie-instrumenten zijn te downloaden via 
www.hva.nl/zorgvoorjeugd -> leren op de werkvloer 

http://www.hva.nl/zorgvoorjeugd


TRAINING 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
coaching van de expert 



Start van de bijeenkomst
• Er is sprake van een welkom 
• Er is een ‘positief rondje’ gedaan
• Er is een agenda voor de supervisie opgesteld (aan de hand van de vragen van professionals en de fragmenten die worden 

ingebracht)
• Er is gerefereerd aan de vorige keer en teruggekomen op gemaakte afspraken 

Overgang naar bespreking fragment

• De inbrenger heeft het fragment toegelicht (wat is er gefilmd en waarom, welk kernelement wil de inbrenger analyseren)

• De vraag van de inbrenger is verhelderd
• Er is een observatie opdracht gesteld binnen het kader van het reflectie instrument
• Er is naar het fragment gekeken
• De inbrenger heeft gereflecteerd op zijn eigen beelden (welk gedrag zichtbaar is en hoe dat hoort bij het gekozen kernelement)

• Er zijn verdiepende vragen gesteld (bijvoorbeeld wat gebeurde er concreet, wat deed je, wat was het effect?)

• Het is iedereen gelukt te blijven bij het gedrag dat zichtbaar is op de beelden
• Er is besproken hoe dat wat goed gaat, vaker ingezet of uitgebreid kan worden

• Er is gevraagd wat de professional nodig heeft om dat wat goed gaat uit te bereiden

• De vraag van de inbrenger is beantwoord

• De feedback is afgesloten met een positief punt, iets dat goed ging

Afsluiting bijeenkomst

• De inhoud van de bijeenkomst is samengevat

• Er is geëvalueerd (Wat nemen mensen mee, hoe gaan ze het toepassen en waaraan merken of zien jouw collega’s en/of 

gezinnen dit?)

• Er zijn afspraken gemaakt voor de volgende keer
15



IN DE PRAKTIJK
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Altra Professional 1 Professional 2
Professional 3 Professional 4

Werkrelatie 0,446 0,584
0,659 0,260

Toepassing technieken 0,271 0,771
0,377 0,567

Doelgerichtheid 0,580 0,813
0,929 0,573

Totaal 0,424 0,662
0,598 0,419

Spirit Professional 1 Professional 2

Werkrelatie 0,690
0,710

Toepassing technieken 0,683
0,740

Doelgerichtheid 0,750
0,533

Totaal 0,693
0,689
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   nemende professionals (≥ 0,65 vet)



ERVARINGEN
• Interventie gericht op krachten cliënten, intervisie op krachten

professionals: parallel proces -> merken hoe het werkt, enthousiast
en positief,

• Supervisoren zien het leren, reflecterend vermogen neemt
(langzaam) toe,

• professionals meer zelfvertrouwen,
• Supervisie op deze manier = nieuw, wennen, ook bij ervaren

werkbegeleiders / supervisoren, 
• Vraag verhelderen, gebruik instrument, link naar ‘wat morgen doen’, 

stimuleren uitbreiding arsenal, toepassing technieken -> nog 
verbetering mogelijk,

• Parallel proces -> nog verbetering mogelijk
• Filmen = bij start drempel
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RANDVOORWAARDEN

• TIJD
• Makkelijk opnemen
• Beveiligde omgeving, makkelijk uploaden, overall bekijken
• Ondersteuning supervisoren
• Afspraken gebruik en bewaren beelden (leren, niet beoordelen)
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WAT WETEN WE NOG NIET?

• Relatie ervaring, leeftijd, opleiding & mate van verandering
• Invloed wel/geen oefenen tijdens supervisie
• Noodzakelijke frequentie supervisie
• Noodzakelijke duur en frequentie ondersteuning supervisoren
• Uitkomst langere termijn
• Relatie met uitkomsten cliënten
• Kosteneffectiviteit

21



22



MEER INFO? 
WWW.HVA.NL/ZORGVOORJEUGD ->

LEREN OP DE WERKVLOER
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l.boendermaker@hva.nl

http://www.hva.nl/zorgvoorjeugd
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