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Lector Leonieke Boendermaker van de HvA heeft
samen met Altra en Spirit een subsidie-aanvraag
bij het fonds ‘RAAK-publiek’ gedaan. Voor de
zomervakantie kwam het bericht dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is. Per september is hiermee
het project ‘Wie helpt de hulpverlener’ gestart!

Wat is dit voor project?
Dit project richt zich op de ondersteuning die
jeugdzorgwerkers krijgen bij de uitvoering van interventies.
Hoe worden zij geholpen bij de vragen en problemen die zij in
de dagelijkse praktijk ervaren om cliënten adequaat te
kunnen helpen? We gaan ook op zoek naar mogelijke
verbeteringen in die ondersteuning en hoe we deze
verbeteringen kunnen implementeren.

Wat betekent dit voor Altra?

Aanleiding voor dit project
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de
effectiviteit van de jeugdzorg. Voor jeugdzorgwerkers
betekent dit dat er allerlei nieuwe eisen en nieuwe
methoden op hen afkomen. In de jeugdzorg wordt gewerkt
met evidence based (op weteschappelijk bewijs
gebaseerde) en practice based (op praktijkervaring
gebaseerde) interventies. Het werken met deze inteventies
roept bij jeugdzorgwerkers vragen op. Zij vragen zich
bijvoorbeeld af hoeveel handelingsruimte zij hebben binnen
een interventie en hoe je kunt bekijken hoe goed je de
interventie uitvoert.
Uit onderzoek is bekend dat gerichte ondersteuning van
professionals bij de uitvoering van interventies een goede
manier is om dergelijke vragen te beantwoorden. Adequate
ondersteuning verhoogt de kwaliteit van de uitvoering van
interventies en daarmee de effectiviteit van de hulp.
Altra, Spirit, en het lectoraat implementatie in de jeugdzorg
van de HvA hebben daarom, in samenwerking met het NJI,
de handen ineensgeslagen om te onderzoeken hoe zij hun
manieren van ondersteuning op de werkvloer verder
kunnen ontwikkelen.
Meer informatie?
Bij Altra is Germie van den Berg voor dit project intern
projectleider en Sanne Pronk praktijkonderzoeker.
Zij brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met de laatste
ontwikkelingen en zijn ook per e-mail te bereiken.

Dit project heeft een looptijd van
2 jaar en richt zich in eerste
instantie op het verzamelen van
informatie over de huidige
ondersteuning. Deze fase van
het project is nu gestart. Dit
houdt in dat
gedragswetenschappers en
andere ondersteuners een
enquête krijgen voorgelegd. Ook
gaan we observeren bij o.a. de
werkplaatsen. Daarnaast zullen
we professionals bevragen op
hun ervaringen met de huidige
ondersteuning.
Daarna gaan de onderzoekers
van de HvA bestuderen hoe de
ondersteuning van professionals
binnen bestaande evidence
based interventies vorm krijgt.
Tot slot onderzoeken we welke
verbeteringen in de huidige
ondersteuning bij Altra te
realiseren zijn.

Gedurende het hele project zijn
drie professionals uit de praktijk
van Altra betrokken bij de
ontwikkelgroep. Dat zijn Rick
Sijm, Myrna Bosman en Rianne
Korthouwer.

