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Update over het onderzoek! 

Middels deze vierde nieuwsflits informeren we jullie graag over de voortgang van het  

praktijkgerichte onderzoek naar het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën dat sinds  

maart 2014 binnen NIM Maatschappelijk Werk Nijmegen en Entréa wordt uitgevoerd  

door de Radboud Universiteit.  
 

 

Op de teller… 

In totaal hebben er ruim 100 cliënten toestemming gegeven voor deelname aan  

het onderzoek. Van dit totale aantal cliënten hebben we uiteindelijk 97 deelnemers 

gevolgd. Op dit moment is bij ongeveer 50 deelnemers het onderzoek afgerond.  

Wij volgen nog 15 deelnemers waarbij de hulpverlening nog niet is afgerond.  

Daarnaast nemen nog 16 deelnemers deel aan het vervolgonderzoek na afronding van  

de hulpverlening. De overige deelnemers zijn om uiteenlopende redenen voortijdig  

gestopt met het onderzoek. 

 
 
Aanvraag Participatievoucher door ZonMw goedgekeurd 

ZonMw bood ons een paar maanden geleden de kans een Participatievoucher aan te  

vragen; een geldbedrag om in te zetten voor extra activiteiten om de samenwerking   

met ouders en jongeren binnen het onderzoek te intensiveren. ZonMw is akkoord  

gegaan met de door ons geplande activiteiten die we samen met Zorgbelang Gelderland  

zullen uitvoeren. De komende periode gaan we ons bezig houden met het organiseren  

van twee activiteiten onder leiding van Zorgbelang Gelderland. Het doel van de  

activiteiten is ouders, jongeren en hulpverleners mee te laten denken over  

het verspreiden van de onderzoeksresultaten en actief met hen samen te werken  

bij het ontwikkelen van het instrument om de resultaten van het onderzoek te 

verspreiden. 

 

Zorgbelang biedt advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie  

aan gemeenten, organisaties en instellingen. De ervaring en het perspectief van de  

cliënt staat centraal.  

 

Wil je als hulpverlener deelnemen aan deze activiteiten? Of ken je een jongere  

of ouder die deelneemt aan het onderzoek en het leuk vindt om deel te nemen aan 

(een  van) de activiteiten? Mail ons dan via sns@bsi.ru.nl. 
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Deelnemers aan het woord! 
Hoe belangrijk vinden participanten het om geïnformeerd te worden over onderzoeksresultaten?  
We vroegen enkele cliënten, die meedoen met het onderzoek, naar hun mening. 
 

Cliënt 1 
 
Hoe belangrijk vindt u het om geïnformeerd te worden over de resultaten van het onderzoek ? 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat maakt dat u deze score geeft?  
“Ik ben benieuwd of NIM, voor de cliënten die zij hulp aanbiedt, gewenste effecten en resultaten behaalt.  
Buitenshuis hoor je niemand met elkaar in gesprek over NIM. Ik ben zeer benieuwd naar  
hulpverleningseffecten van NIM, omdat ik van NIM een behoorlijke periode hulp heb gehad.”  
 
Hoe belangrijk vindt u het dat wij deelnemers betrekken bij het meedenken en verspreiden van de resultaten? 
  

             0            1              2             3             4            5           6             7              8             9             10 

 
Wat maakt dat u deze score geeft? 
“Persoonlijk is dit voor mij niet zo belangrijk. De informatiebrochure die ik bij aanvang van het onderzoek  
heb ontvangen, vond ik prettig omdat ik het fijn vind om te lezen. Ik kan me wel goed voorstellen dat  
andere mensen het wel belangrijk vinden om mee te denken over het verspreiden van de resultaten.” 
 

 

Cliënt 2 
 
Hoe belangrijk vindt u het dat wij deelnemers betrekken bij het meedenken en verspreiden van de resultaten? 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat maakt dat u deze score geeft?  
“Ik denk dat het belangrijk is dat juist die mensen die hulp nodig hebben, ook meedenken over de verspreiding 
van de resultaten omdat zij het beste advies kunnen geven. Zij kunnen goed meedenken, omdat ze zelf hulp 
gehad hebben.” 
 
“Wij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van de hulp op een aantal factoren, zoals opvoedingsbelasting, 
eigen kracht van een gezin, sociaal netwerk, klachten en gedrag van jongere en de relatie met de hulpverlener: 
“Over welke drie onderwerpen bent u het meest geïnteresseerd?” 

1. Opvoeding 
2. Klachten / gedrag jongere 
3. Eigen kracht gezin 

 
“Waarom bent u het meest geïnteresseerd in deze onderwerpen?” 
Ik ben hier het meeste in geïnteresseerd, omdat deze dingen over mijn gezin gaan. Hier hebben we veel mee te 

maken dus zou ik het liefste iets over weten. 

  

 
 
 
  

 
 
 
 
 



  

 

 

Cliënt 3 

 
Hoe belangrijk vindt u het om geïnformeerd te worden over de resultaten van het onderzoek ? 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat maakt dat u deze score geeft?  
“Dit onderzoek heb ik niet veel belang bij, omdat mijn hulpvraag klein was waardoor de mate van betrokkenheid 
bij de instantie gering was.  
 
Hoe belangrijk vindt u het dat wij deelnemers betrekken bij het meedenken en verspreiden van de resultaten? 
  

             0            1              2             3             4            5           6             7              8        9             10 

 
Wat maakt dat u deze score geeft? 
“Ik vind het belangrijk dat onderzoek samenwerkt met de mensen die deelnemen aan het onderzoek. Ik hecht 
waarde aan medezeggenschap.” 
 

Planning 

Rekening houdend met de gemiddelde duur van hulpverleningstrajecten binnen Entréa, zijn we in juli gestopt 

met het werven van nieuwe deelnemers voor het onderzoek.  Binnen NIM zijn we in september gestopt met het 

werven van nieuwe deelnemers. Vanaf januari 2016 richten we ons volledig op het uitvoeren van analyses en het 

schrijven van de onderzoeksrapporten. We zullen dan geen data meer verzamelen. Daarnaast zullen begin 2016 

de activiteiten met ouders, jongeren en hulpverleners plaatsvinden, georganiseerd in samenwerking met 

Zorgbelang Gelderland.  

 
Meer informatie of vragen? 
Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem gerust contact op met Renée Tijdink en Carla Nouwen 
via sns@bsi.ru.nl. 
 

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 www.nim.nl                                      www.entrea.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.praktikon.nl                         www.ru.nl                            www.nijmegen.nl 
 
 
 
 
 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door 
ZonMw financiert en stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
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