Deelsessies congres Jeugd in Onderzoek – ‘Werken met het beste bewijs’
selectie aanbevolen* voor gemeentelijk beleid
Ronde 1 – 13.30 – 14.30 uur
L1.1 Lezingen - Vroeg-preventieve interventies
L1.3 Lezingen - Kosten-batenanalyses
L1.4 Lezingen - Risicotaxatie
W1.7 Workshop - Zicht op effectiviteit in de
praktijk: het ‘goed-genoeg-onderzoek’
W1.8 Workshop - Transformatie van de
jeugdzorg; actieonderzoek naar praktijkdilemma’s

Ronde 2 – 14.45 – 15.45 uur
L2.1 Lezingen - JGZ
L2.2 Lezingen - Opvoeden
W2.10 Workshop - New approaches to
evaluation: from ‘winning’ to ‘learning’
N2.12 Netwerktafel - Modeltrouw en alliantie;
samen voor goede behandeluitkomsten?
N2.14 Netwerktafel - Participatief werken: via
contextmapping naar een Gezonde School

W1.10 Workshop - Oplossingsgericht werken

L2.3 Lezingen - Eigen kracht

N1.12 Netwerktafel - Met actiebegeleidend
onderzoek de basisondersteuning jeugd
versterken
N1.13 Netwerktafel - De meest kwetsbare
burgers: zo bereik je ze!
N1.15 Netwerktafel - Samen met ouders en
jeugdigen beslissen over passende hulp

W2.6 Workshop - Herhaald beroep op
JeugdzorgPlus: hoe dringen we het terug?
W2.8 Workshop - Effectief leiding geven aan
transformaties
W2.10 Workshop - New approaches to
evaluation: from ‘winning’ to ‘learning’
N2.13 Netwerktafel - Praktijkondersteuner Jeugdggz: een waardevolle toevoeging binnen het
sociaal domein
N2.14 Netwerktafel - Participatief werken: via
contextmapping naar een Gezonde School
N2.15 Netwerktafel - Praktische uitrol van de
Kindcheck binnen de gezondheidszorg

Ronde 3 – 16.00 – 17.00 uur
L3.3 Lezingen - Scheiding
L3.4 Lezingen - Evaluatie wijkteams en jeugdhulp
W3.6 Workshop - Lerend werken; een nieuwe kijk
op evidencebased practice
W3.7 Workshop - Dialoogtafel: jeugdige, ouders
en professionals in gesprek over ontvangen zorg
W3.8 Workshop - Een pedagogisch PACT tussen
professionals uit het onderwijs, kinderopvang en
zorg
W3.9 Workshop - Transformatiedialogen: cijfers
vertalen met verhalen
N3.10 Netwerktafel - De Lerende Databank Jeugd:
niet alleen meten maar vooral verbeteren
N3.11 Netwerktafel - Co-creatie van een ICTplatform voor JGZ: een sterk partnerschap

*Deze deelsessies selecteerden wij op aangeven van de sprekers/sessieleiders voor gemeentelijk beleid. Een overzicht van alle deelsessies en de volledige beschrijving vindt
u op www.jeugdinonderzoek.nl/deelsessies. Uiteraard bent u vrij om te kiezen uit alle deelsessies.

