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13.30-14.30 

14.30- 15.00

15.00-16.00 

16.00-16.15

16.15-16.45

16.45-17.00

Sessies ronde 1
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6*
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8
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10

Motiverende gespreksvoering (MGV), deel I
Alliantie: engageren als fundament
Mariken Muller / Jannet de Jonge

Impact van initiële behandelrelaties met jongeren in 
de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg
Patty van Benthem

It takes two to tango: Van gespreksanalyse naar therapeutische 
professionalisering bij behandeling angstige kinderen
Anna Lichtwarck-Aschoff

Beelden van meervoudige samenwerkingsrelaties
Annica Brummel / Christien Moene

De effecten van E-health op de therapeutische  relatie
Anneke van Schaik

Koffiepauze

Motiverende gespreksvoering (MGV), deel II 
Alliantie met een systeem
Mariken Muller / Jannet de Jonge

Aandacht voor middelengebruik en gamen in de behandelrelatie 
met jongeren
Marianne Post i.s.m. cliënten Kliniek Mistral, Brijder Jeugd

Samen werken met ouders in de jeugd- en opvoedhulp: 
(hoe) werkt het?
Marieke de Greef

Versterken van meervoudige allianties met multiproblem gezinnen
Annica Brummel / Christien Moene 

Digitale technologie en behandelrelaties met jongeren
Niels Zwikker

Wissel

Plenaire Eindlezing
Behandelrelaties met jongeren in de jeugdzorg: Oog op de toekomst
Floortje Scheepers (Kinder- en jeugdpsychiater, Hoogleraar 
innovatie in de GGZ, UMC Utrecht)

Afsluiting - Frits Boer

Sessies ronde 2

*Sessie 6 is een vervolgsessie en kan alleen worden gevolgd als ook is deelgenomen aan Sessie 1



09.00-09.30

09.30-09.45

09.45-10.15

10.15-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-13.30

Programma

Ontvangst & Inschrijving 

Welkom 
Leontien Los
(Psychiater/directeur Zorglijn Jeugd, I-psy, PsyQ en Brijder)

De behandelrelatie: Voortschrijdend inzicht
Dagvoorzitter Frits Boer 
(Emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, UvA)

Discussie en delen van ervaringen met jongeren van 
de Nationale Jeugdraad (NJR)
Jongeren van het NJR in gesprek met Robert Vermeiren (Hoogleraar 
kinder- en jeugdpsychiatrie,  Curium-LUMC) i.s.m. Gaby Drenth 
(Senior projectleider, NJR)

Koffiepauze

Investeren in de alliantie: Is de klik maakbaar?
Audri Lamers
(Klinisch psycholoog, senior onderzoeker, De Opvoedpoli, Curium-LUMC)

Veroordeeld tot de behandelkamer: 
Een leidraad voor behandelrelaties in een gedwongen kader
Erik Jongman
(Psycholoog/psychotherapeut, Spirit Jeugdhulp, De Waag, 
docent RINO groep)

Discussie en delen van ervaringen met jongeren van het NJR
Jongeren van het NJR in gesprek met Robert Vermeiren i.s.m. Gaby Drenth

Samenvatting - Frits Boer

Lunch

Motiverende gespreksvoering (MGV), deel II 
Alliantie met een systeem
Mariken Muller en Jannet de Jonge

Als vervolg op workshop deel I zal in deze 
verdiepende workshop worden ingegaan 
op het motiveren van het systeem rond-
om de jongere en wordt geoefend met 
systeem-motiverende gespreksvoering.

Aandacht voor middelengebruik en gamen 
in de behandelrelatie met jongeren
Marianne Post en cliënten van kliniek Mistral

Bij jongeren die hulp zoeken voor psychis-
che klachten kan naast de primaire klacht 
ook sprake zijn van middelengebruik. 
Voor een goed behandelresultaat is het 
van belang om middelengebruik tijdig te 
bespreken en te kijken wat er op dat gebied 
nodig is. Samen met jongeren inventaris-
eren we hoe je dit thema – met behoud van 
een goede behandelrelatie – adequaat aan 
kunt kaarten.

Samen werken met ouders in de jeugd- 
en opvoedhulp: (hoe) werkt het?
Marieke de Greef

In deze sessie gaan we in op bevindingen 
van een studie naar het belang van de 
ouder-hulpverlener alliantie voor het 
resultaat van ambulante gezinshulp-
verlening, en de rol van cliënt-, profes-
sional-, en contextfactoren in het reali-
seren en behouden van goede allianties. 
Vervolgens gaan we dieper in op wat deze 
resultaten betekenen voor de dagelijkse 
hulpverleningspraktijk.

Versterken van meervoudige allianties met 
multiproblem gezinnen
Christien Moene en Annica Brummel

In deze workshop gaan we aan de slag met 
een houdingsmodel voor samenwerking 
tussen hulpverleners en multiproblem 
gezinnen. Het model is ontwikkeld voor 
sociaal werkers van o.a. sociale wijkteams 
en is gebaseerd op alliantie en conversa-
tietheorie. Vragen die aan bod komen zijn: 
Herkennen we de werkzame factoren in 
samenwerking? Wat is de meerwaarde om 
met dit type model te werken?

Digitale technologie en behandelrelaties 
met jongeren
Niels Zwikker

In deze sessie wordt u meegenomen op 
een tocht langs het aanbod en de moge-
lijkheden van digitale technologie om de 
behandelrelatie met jongeren én relevante 
personen uit hun netwerk vorm te geven. 
Daarbij kijken we niet alleen naar de 
mogelijke voordelen maar gaan we 
ook met name in op de nadelen, relevante 
overwegingen én de potentiële impact 
voor u als professional.

Motiverende gespreksvoering (MGV), 
deel I Alliantie: engageren als fundament
Mariken Muller en Jannet de Jonge

Tijdens deze workshop worden verschil-
lende technieken uit motiverende 
gespreksvoering (MGV) besproken en 
geoefend.  Aan de orde komt onder andere 
oefenen met de Spirit van MGV gericht op 
het opbouwen van een werkrelatie en het 
omgaan met wrijving in de werkrelatie.  

Impact van initiële behandelrelaties 
met jongeren in de jeugd-GGZ en jeugd-
verslavingszorg
Patty van Benthem

Uit promotieonderzoek (PACT-studie) onder 
127 jongeren in de jeugd GGZ en jeugdversla-
vingszorg blijkt de initiële behandelrelatie 
een belangrijke succesfactor voor behandel-
uitkomst. Opvallend is de sterk voorspellende 
waarde wanneer zowel jongere als therapeut 
positief zijn. Deze bevindingen, praktische im-
plicaties en een video met de visie van jongere 
en behandelaar zullen de revue passeren.

It takes two to tango: Van gespreksanalyse 
naar therapeutische professionalisering 
bij behandeling angstige kinderen
Anna Lichtwarck-Aschoff

Een nieuw ontwikkelde trainingsmodule 
gebaseerd op gespreksanalyses van concrete 
gespreksvaardigheden en het effect daarvan 
op de ontwikkeling van alliantie met angstige 
kinderen, staan centraal tijdens deze lezing. 
De trainingsmodule biedt waardevolle hand-
vatten ter bevordering van de alliantie, zoals 
professionele zelfreflectie en het flexibel 
afstemmen op het angstige kind.

Beelden van meervoudige 
samenwerkingsrelaties
Annica Brummel en Christien Moene

In het onderzoek ‘Samenwerken; een 
kwestie van houding?!’ hebben we zes so-
ciaal werkers gefilmd in samenwerkings-
relaties met cliënten, het sociaal netwerk, 
samenwerkingspartners en leidinggeven-
den. In deze workshop vertellen we over de 
opzet en de uitkomsten van het onderzoek. 
We verkennen samen de meerwaarde en 
valkuilen van het werken met beeldmate-
riaal in onderzoek en de praktijk.

De effecten van E-health op de 
therapeutische  relatie
Anneke van Schaik

In deze lezing zal worden ingegaan op de rol 
van de therapeut bij begeleide zelfhulp en 
blended behandeling. Blended behandeling 
bestaat uit een combinatie van face-to-face 
gesprekken met online behandelmodules, 
mobiele applicaties en/of videobellen. Onder-
zoeksbevindingen van diverse studies naar 
de rol van de therapeut en de therapeutische 
relatie bij dit type behandeling zullen, aange-
vuld met eigen ervaringen, worden besproken.

Toelichting 
Sessies ronde 1

Toelichting 
Sessies ronde 2


