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Donderdag 5 oktober 2017 organiseren de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en de 
Academische werkplaats Inside-Out het 34e symposium  
Jeugd- en Gezinsonderzoek ‘Werken aan werkrelaties: Waarde 
en waan van alliantie tussen cliënten en jeugdhulpverleners.

Thema
Diverse auteurs bekritiseren de eenzijdige belangstelling voor 
bewezen effectieve interventies als instrument voor resultaatver-
betering in de jeugdzorg. Ze bepleiten aandacht voor ook andere 
bouwstenen, met name voor de kwaliteit van de werkrelatie – vaak 
aangeduid met de term alliantie. Ook veel jeugdhulpverleners 
beschouwen alliantie als hoeksteen van succesvolle hulp.  
Sommigen zelfs als meer dan dat.
Recent onderzoek bevestigt het belang van deze werkzame factor 
in de jeugdhulpverlening. Het begrip roept echter ook tal van 
vragen op. Zoals: wat wordt nu precies onder werkrelatie en 
alliantie verstaan? Gaat het louter om de spreekwoordelijke klik of 
om meer? Hoe terecht is de nadruk op de kwaliteit van alliantie en 
hoe kan die betrouwbaar bepaald worden? Zijn er verschillen 
tussen hulpvarianten en doelgroepen? Kunnen hulpverleners zich 
in alliantievorming bekwamen? En kan het gericht monitoren van 
hulp bijdragen aan het verbeteren of herstellen van alliantie en  
zo ja hoe?

Doelgroep
Deelname is van waarde voor alle sociale HBO- en WO-profes-
sionals. In het voor bijzonder ambulant werkers, therapeuten, 
groepsleiders, leerkrachten, sociaal werkers, sociotherapeuten, en 
gedragswetenschappers zoals (ortho)pedagogen, psychologen en 
kinderpsychiaters en onderwijskundigen. Het thema is tevens van 
belang voor beleidsmedewerkers van gemeenten, beroepsorganen 
en departe menten, en daarnaast voor praktijkonderzoekers die 
actief zijn op het brede terrein van eerste- en tweedelijns jeugd- en 
opvoedhulp, gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijs.

Inschrijving
U kunt zich tot 1 oktober 2017 aanmelden op de website  
www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek. Kosten voor deelname  
aan het symposium bedragen € 150 (inclusief programmaboekje 
met samenvattingen, koffie/thee, lunch en aperitief).

Accreditatie
Zoals ieder jaar is accreditatie aangevraagd bij:
– Het NIP voor Kinder- en Jeugdpsychologen  
(2-3 registratiepunten, herregistratie 5 punten)
– De NVO voor Orthopedagogen-Generalisten  
(2-3 registratiepunten, herregistratie 5 punten)
– Het Registerplein (1,5-3 registratiepunten).
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Dagvoorzitter   Dr. Huub Pijnenburg, oud-lector HAN en
 senior partner Praktikon

09:30 – 09:40 Opening door de dagvoorzitter
09:40 – 10:20 Prof. dr. Ron Scholte
 Bijzonder hoogleraar RU en UT, directeur
  Praktikon en Academische Werkplaats Jeugd
 Nijmegen
 Alliantie: zicht en grip krijgen op een sleutelfactor 
 in effectieve jeugdzorg

10:20 –11:00 Marieke de Greef, MSc
 Onderzoeker Kenniscentrum HAN Sociaal
 Alliantie en outcome in ambulante jeugd en
 opvoedhulp: resultaten en implicaties

11:00 – 11:30  PAUZE

11:30 – 12:10 Dr. Annemiek Harder
 Universitair hoofddocent afdeling 
 Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen
 Up2U: Goede samenwerkingsrelaties opbouwen 
	 met	‘lastige’	jongeren

PROGRAMMA
DONDERDAG 5 OKTOBER 2017  
HAN, LAAN VAN SCHEUT 10, NIJMEGEN

12:10 – 12:50 Sanne Dierick, Dave Drentje en Hellen Houterman
 Ervaringsdeskundigen/hulpverleners, resp. 
 projectleider participatie Zorgbelang Gelderland
 Alliantie: samenspel en teamwerk

12:50 – 14:00 LUNCH

14:00 – 14:40 Marianne Welmers - van de Poll, Msc
 Orthopedagoog, docent social work en onder-
 zoeker Hogeschool Windesheim, promovenda UvA
 In beeld: Observaties van de alliantie tussen 
 hulpverlener en gezin in de ambulante 
 gezinshulpverlening.

14:40 – 15:20 Dr. Anna Lichtwarck – Aschoff
 Ontwikkelingspsycholoog, universitair docent
 onderzoeker Afdeling Orthopedagogiek 
 (Gezin & Gedrag) RU
 It takes two to tango: Van gespreksanalyse naar 
 therapeutische professionalisering

15:20 – 15:30 Afsluiting door de dagvoorzitter

15:30 – 16:30 BORREL



Wij adviseren u om indien mogelijk gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Vanaf station Nijmegen Heyendaal is het  
ongeveer tien minuten lopen naar de HAN-Campus aan de Laan  
van Scheut. Vanaf het Centraal Station in Nijmegen rijdt lijn 10  
(de ‘Heyendaal shuttle’) elke tien minuten naar de Kapittelweg.

 Vrij parkeren   
 Parkeren met HAN-pas* 
*(tijdens dit evenement vrij toegankelijk)

Informatie
Radboud Universiteit
Miranda Smeeman 024 3615922
Diana de Ruiter  024 3612639
E-mail      symposium@pwo.ru.nl

P
P

Locatie
Het Auditorium, HAN-Campus
Laan van Scheut 10, Nijmegen

www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek


