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Supervisie aan de hand van beelden
Van december 2015 tot december 2017 deden enkele collega's van Jeugdbescherming (team Noord-A)
mee aan het project 'effectieve reflectie' van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In het project is een
vorm van supervisie aan de hand van consequent gebruik van beeldmateriaal en rollenspellen opgezet.
Collega's van één team filmden zichzelf (na toestemming) tijdens een gesprek met een gezin en
bespraken het beeldmateriaal tijdens supervisie. Daarbij is de Brief Implementation Checklist (BIC)
toegepast, die binnen Jeugdbescherming wordt gebruikt door de senior gezinsmanagers om de
toepassing van Intensief Systeemgericht Casemanagement (ISC) en de ontwikkeling van gezinsmanagers
te monitoren.1 Het instrument benoemt de factoren die bijdragen aan een kwalitatief goede toepassing
van ISC. Elke factor is geoperationaliseerd in enkele gedragskenmerken die bij ISC horen: welke
technieken, gedragingen zijn te 'zien' wanneer een gezinsmanager het onderdeel uitvoert? Binnen het
project leren collega's door elkaar aan het werk te zien op beeld en worden zich door het zien van de
beelden ook meer bewust van hun werkwijze.
De supervisor kreeg specifieke training (ontwikkeld door de HvA in samenwerking met Pl-reseach) om
deze vorm van supervisie te geven. Door het gebruik van beelden, het gericht met collega's kijken naar
de beelden a.h.v. het reflectie-instrument, het oefenen in rollenspel en afspraken over de wijze van
(positieve) feedback, is deze vorm van supervisie aanvullend bovenop het binnen Jeugdbescherming
gebruikelijke wekelijkse basisteamoverleg.
Naast Jeugdbescherming deden ook Altra (met coaches van School2Care) en Spirit (met hulpverleners
van de interventie Julia) mee aan het project. Bij Jeugdbescherming was de BIC al beschikbaar en
bekend bij de gezinsmanagers. Bij de beide andere organisaties is in de eerste fase van het project een
instrument ontwikkeld, dat vervolgens gebruikt is in de supervisie.2
Achtergrond
Waarom is dit opgezet? We weten uit eerder onderzoek naar evidence based interventies (zoals
bijvoorbeeld Multidimensional Family Treatment, MDFT of Functional Family Therapy, FFT) dat gerichte
ondersteuning van professionals tijdens hun werk nodig is, wil een interventie op lange termijn
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Nieuwsgierig naar het instrument? Het is te vinden op www.hva.nl/zorgvoorjeugd, thema 'leren op de werkvloer'
-> reflectie-instrumenten.
2
Nieuwsgierig naar deze instrumenten? Ze zijn op dezelfde plek te vinden.
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kwalitatief goed uitgevoerd worden.3 We weten ook dat interventies die met goede kwaliteit uitgevoerd

worden (hoge behandelintegriteit in onderzoekstermen) effectiever zijn dan interventies die kwalitatief
minder goed uitgevoerd worden.4
In dit project is getoetst of gerichte ondersteuning door middel van intervisie ook bij andere interventies
leidt tot kwalitatief betere uitvoering. Naast een team van Jeugdbescherming, ging een team van Spirit
Jeugd en Opvoedhulp en van Altra Jeugdhulp- en Onderwijs ermee aan de slag. Bij Spirit en Altra was het
bieden van ondersteuning aan professionals nieuw, bij Jeugdbescherming was het consequent gebruik
van videobeelden en rollenspel een nieuw element in de supervisie.5
Jeugdbescherming werkt al met supervisie door zgn. senior gezinsmanagers. Zij zijn getraind in het
superviseren van de toepassing van Intensief Systeemgericht Casemanagement dat is gebaseerd op FFT.
Dit is onderdeel van een wekelijks basisteamoverleg, waarin gezinsmanagers een vraag kunnen
inbrengen aan de hand van een zgn. 'casenote'. Tijdens de pilot met video-feedback zou de inbreng
gaan aan hand van video opname met een gerichte vraag. In de praktijk bleek dit qua tijdinvestering niet
zo makkelijk inpasbaar in de structuur van de al bestaande wekelijkse overleg (waarin naast supervisie
ook casuïstiek besproken wordt en teamzaken aan de orde komen). Het goed bespreken van de
videobeelden kostte teveel tijd binnen deze bijeenkomst. Besloten is daarom om los van de wekelijkse
bijeenkomst aparte supervisie-met-beelden te plannen voor het team in dit onderzoek.
Gebruik van beelden in supervisie
In de periode eind november 2016 - eind juli 2017 vonden zeven supervisie-bijeenkomsten van drie uur
plaats. Door de vele wisselingen in het team, nam een wisselende groep van vier-vijf gezinsmanagers
deel aan de supervisie. Uit de checklist-supervisie die de supervisor na vier supervisie-sessies invulde en
uit de afgenomen interviews6 blijkt dat het werken met beelden in supervisie aan de hand van een vraag
van de inbrenger van de beelden enige ontwikkeling nodig heeft. Het inbrengen van beelden
bijvoorbeeld was wennen, evenals het bekijken van de beelden aan de hand van de BIC en geven van
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Goense, P.B.; Pronk, S.; Boendermaker, L.; Bakker, R.; Ruitenberg, I.; Bertling, L. (2015). Leren op de werkvloer
Organisatie en inhoud van leren op de werkvloer Pauline Goense, Sanne Pronk, Leonieke Boendermaker, Rosan
Bakker, Inge Ruitenberg & Lianne Bertling
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Goense, P.B.; Assink, M.; Starns, G.J; Boendermaker, L.; Hoeve, M. (2016). Making 'what works' work: A metaanalytic study of the effect of treatment integrity on outcomes of evidence-based interventions for juveniles with
antisocial behavior. Aggression and Violent Behavior. Vol.31 2016, pp. 106-115.
5
Meer informatie over de supervisie aan de hand van beelden bij Altra en Spirit is te vinden op
www.hva.nl/zorgvoorjeugd thema Leren op de werkvloer.
6
In de interventie periode zijn twee gezinsmanagers en de supervisor gesproken. Door de hoge werkdruk en de
wisselingen in het team was het niet mogelijk alle deelnemers aan het project te spreken.
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feedback volgens bepaalde regels. De supervisor wilde bijvoorbeeld met de deelnemers een

schema

maken voor de inbreng van beelden. Door de hoge werkdruk wilden de deelnemers dat niet. Een paar
bijeenkomsten is er toen gewerkt met 'inbreng op eigen initiatief. Daar moest de supervisor dan wel
flink achterheen zitten en omdat het in de praktijk lastig bleek voor gezinsmanagers om regelmatig
beelden op te nemen was het zoeken naar wie kon inbrengen. Uiteindelijk is er toe overgaan aan het
einde van elke bijeenkomst te bepalen wie er de volgende keer beelden zou inbrengen en dat werkte
goed. Er zijn bij elke supervisie-sessie beelden bekeken van twee gezinsmanagers.
Kader 1 Inhoud van een bijeenkomst 'supervisie met beelden'
Start van de bijeenkomst
• Er is sprake van een welkom
• Er is een agenda voor de supervisie opgesteld (a.d.h.v. de vragen van professionals en de fragmenten die
worden ingebracht)
•
Er is gerefereerd aan de vorige keer en teruggekomen op gemaakte afspraken
Overgang naar bespreking fragment
• De inbrenger heeft het fragment toegelicht ( wat is er gefilmd en waarom, welk kernelement wil de
inbrenger analyseren)
• De vraag van de inbrenger is verhelderd
• Er is een observatie opdracht gesteld binnen het kader van het reflectie instrument
• Er is naar het fragment gekeken
• De inbrenger heeft gereflecteerd op zijn eigen beelden (welk gedrag zichtbaar is en hoe dat hoort bij het
gekozen kernelement)
• Er zijn verdiepende vragen gesteld (bijvoorbeeld wat gebeurde er concreet, wat deed je, wat was het
effect?)
• Het is iedereen gelukt te blijven bij het gedrag dat zichtbaar is op de beelden
•
Er is besproken hoe dat wat goed gaat, vaker ingezet of uitgebreid kan worden
• Er is gevraagd wat de professional nodig heeft om dat wat goed gaat uit te bereiden
• De vraag van de inbrenger is beantwoord
• De feedback is afgesloten met een positief punt, iets dat goed ging
Overgang naar oefenen (in rollenspel)
• Er is vastgesteld welk kernelement er geoefend ging worden in het rollenspel
• Er was sprake van een observatie opdracht voor niet-deelnemers binnen het kader van het reflectie
instrument
• Het rollenspel is begonnen met een instructie (situatieschets, aantal minuten, regels over onderbreken)
• Er is feedback gegeven vanuit het 5: 1 principe
Afsluiting bijeenkomst
• De inhoud van de bijeenkomst is samengevat
• Er is geëvalueerd (Wat nemen mensen mee, hoe gaan ze het toepassen en waaraan merken of zien jouw
collega's en/of gezinnen dit?)
• Er zijn afspraken gemaakt voor de volgende keer

De belangrijkste onderdelen zijn - aldus de geïnterviewden - a) het verhelderen van de vraag van de
indiener door het stellen van verdiepende vragen (het moet een concrete en 'kleine' vraag zijn, zodat er
goed feedback gegeven kan worden), b) het gericht observeren enc) het reflecteren door de inbrenger.
Het verschil met het reguliere basisteamoverleg zit 'm in het feit dat er gericht wordt gekeken naar zo'n
4

5-10 minuten beeld waarin te zien is hoe collega's werken. Dat is anders dan erover vertellen in een
casenote. Ook anders zijn de specifieke afspraken over de wijze waarop feedback gegeven wordt. Er is in
de bijeenkomst alleen in het begin gewerkt met de BIC als observatie-instrument. De BIC wordt 'te
zwart-wit' gevonden, gericht op 'is iets aanwezig ja/nee'. En de te observeren gedragingen zijn dan 'te
groot': dat maakt het observeren en feedback geven te breed.

Wat vinden de deelnemers ervan?
Beide professionals en de supervisor van team Noord A zijn positief over het werken met beelden. Het is
leerzaam om anderen te zien: "we zagen een keer een filmpje van een collega en die wist iedereen bij
het gesprek te betrekken, ook de mensen die eigenlijk niet zoveel wilde praten. Als je veel mensen hebt
bij een gesprek en een aantal willen niet zoveel zeggen dan ben je snel geneigd om die er wat meer
buiten te laten omdat je denkt nou dan voer ik in ieder geval gesprek met de anderen. En zij wist heel
mooi iedereen bij het gesprek te betrekken en het was heel leuk om te zien hoe zij dat deed."
(gezinsmanager). Het is ook leerzaam om te zien dat er al veel goed gaat, dat technieken toegepast
worden en ook vallen zaken op over de reactie van cliënten die eerder in het gesprek zelf, door de focus
op de gespreksvoering, niet opvielen. "Want heel vaak heb ik het helemaal niet door, dan denk ik dat ik
heel goed bezig ben en dan ben ik iemand aan het verliezen in een gesprek en dan weet ik eigenlijk niet
waarom. Dan heb ik één dinge ergens gezegd en als ik de reactie van die persoon had opgepikt, had ik
het begrepen. Als je het dan terugziet, dan denk je: 'oo, kijk, daar kan ik het volgende keer anders doen
of iets anders zeggen".
Net als in ISC de focus ligt op de krachten van gezinnen om tot verandering te komen, ligt bij de
supervisie de focus op de krachten van de gezinsmanagers. Deze 'mindset' wordt prettig gevonden, het
creëert een veilige sfeer en door de positieve insteek kregen de deelnemers energie van de sessies. Bij
de feedback wordt een 5:1 verhouding aangehouden afkomstig uit de gedragstherapie: 5 'tops' voor
elke 'tip'. Het oefenen in een rollenspel is in bijna alle gevallen gedaan, maar er was weerstand tegen
het oefenen van gedragsalternatieven. Het wordt 'onecht' gevonden, omdat de collega's het elkaar niet
moeilijk maken. Het (moeten) inbrengen van beelden en daar gericht naar kijken, stimuleert de reflectie
van deelnemers. Echter: deze werkwijze is nieuw en leren reflecteren heeft tijd nodig. In alle hectiek van
de praktijk bleven de vragen die de inbrengers stelden vrij praktisch. Dit heeft te maken met de
werkdruk die de deelnemers in de eerste helft van 2017 ervoeren. Door de tijdsdruk, komt men pas bij
supervisie toe aan het diepgaande denken.
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Het maken van de beelden werd lastig gevonden. In alle drukte was het makkelijk toestemmingsformulieren te vergeten en in het werken met de camera was niet iedereen even handig. Het kost veel
uitleg en energie om gezinnen toestemming te laten geven. "Het is eigen aan onze doelgroep dat er
wantrouwen is, men wilde niet geloven dat de beelden nergens anders voor gebruikt worden". Orn
structureel met supervisie op basis van beelden te gaan werken is goed materiaal nodig (nu teveel
'gedoe'). Supervisie geven is een vak apart, dat voorbereiding, aandacht en creativiteit vraagt. Daarom is
structurele ondersteuning voor de supervisoren nodig, bij voorkeur door iemand die ISC 'ademt'.

Wat levert het op?
De opzet was om aan de hand van een herhaald n=l onderzoek te toetsen of de nieuwe vorm van
supervisie leidt tot een hogere kwaliteit van de gezinsgesprekken (zoals weergegeven in de BIC). Bij een
dergelijk opzet worden er veel metingen verricht bij een klein aantal dezelfde personen in een baseline
en interventie-periode. Zij vormen op die manier hun eigen controlegroep. Acht gezinsmanagers
maakten opnames van in totaal 16 gezinsgesprekken. 7 Zij maakten zowel opnames vóór de start van de
nieuwe vorm van supervisie (de baseline), als tijdens de periode dat zij die supervisie kregen (de
interventie-periode) (tabel 1).
Tabel 1: Deelnemende gezinsmanagers, het aantal gemaakte opnames en het aantal keren supervisie

Professional

aantal opnames baseline

aantal opnames interventie

aantal keer bij supervisie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totaal opnames

3
2
1
2
I
0
0
0
0
9

0
0
0
1
2
2
I
I
0
7

8
7
0
6
6
3
3
7
6

Er waren veel wisselingen in het team, waardoor maar twee gezinsmanagers opnames hebben kunnen
maken in zowel de baseline áls de interventie-periode. De beelden zijn gebruikt in supervisie, wat als
heel positief is ervaren. Helaas is het aantal opnames te weinig om eventuele verschillen te toetsen in
de periode zonder en met de supervisie met beelden.8

7

Het ging om gesprekken met 16 verschillende gezinnen die allen toestemming gaven voor de opnames en voor
deelname aan het onderzoek, 9 opnames werden gemaakt zonder dat er supervisie werd gegeven aan de hand van
beelden, en 7 terwijl er supervisie werd gegeven aan de hand van beelden.
8
Er zijn twee professionals met 1 of 2 metingen in de beide perioden. Hoewel een erg klein aantal metingen is
nagegaan of er sprake is van een betekenisvolle verandering. Aan de hand van een zgn. NAP score kan bij =1
6

Bij de beide andere organisaties was deze toets wel mogelijk. Op basis van herhaalde metingen bij in
totaal zes medewerkers (vier bij Altra en twee bij Spirit) werd duidelijk dat de supervisie aan de hand
van beelden leidde tot een betekenisvolle verandering in de kwaliteit van de coachgesprekken (Altra) en
hulpverleningsgesprekken (Spirit). De verschillen waren niet bij iedereen even groot. Waarschijnlijk
komt dit doordat de medewerkers verschillen in leeftijd en ervaring en doordat de supervisie met
beelden nieuw was en binnen de projectperiode nog maar kort gegeven kon worden.9

Filmen gezinsgesprekken
In de opzet van het project is uitgegaan van vier opnames per professional in zowel de baseline- als de
interventieperiode (in totaal 8 opnames per professional) en van deelname van 8 professionals in twee
teams. Bij de start van het project werd duidelijk dat vanwege personeelswisselingen één team aan het
project kon deelnemen.'? De 32 opnames per team waar in het projectvoorstel van werd uitgegaan
bleken niet haalbaar. Naast de uitval van één van de teams lagen er ook andere redenen aan ten
grondslag: 1) Hoge werkdruk (o.a. wachtlijst) en veel wisselingen in het deelnemende team, 2) Ouders
willen niet meewerken aan de opnames en geven geen toestemming, 3) Gezinsmanagers vinden het
onwennig om toestemming te vragen en opnames te maken in de thuissituatie en 4) Lang niet alle
contacten met gezinnen lenen zich voor opnames: in crisissituaties (die vaak voorkomen) wordt er
vanzelfsprekend niet gefilmd, maar gehandeld. Toen gedurende het project duidelijk werd dat beelden
opnemen lastig was, is besloten dat er ook gewerkt kon worden met audio opnames. Hier is door
gezinsmanagers geen gebruik van gemaakt.

Resultaten gemaakte opnames
Welk beeld komt er uit de opnames die wél gemaakt konden worden naar voren? Tabel 2 geeft een
overzicht van de gemiddelde scores op de tien factoren van de BIC die gebruikt zijn om de beelden te

onderzoek uitgerekend worden of het gevonden verschil 'betekenisvol' is (geen toeval). De NAP-score drukt de
mate van non-overlap of all pairs uit tussen de scores op twee meetmomenten. De NAP-score is een waarde
tussen Oen 1. Bij een NAP boven de 0,65 is er sprake van een betekenisvolle verandering (een verandering die niet
aan toeval te wijten is). De NAP scores bij beide professionals zijn 0,445 en 0,467.
9

Nieuwsgierig naar de gang van zaken bij de beide andere organisaties? De verslagen zijn te vinden op
www.hva.nl/zorgvoorjeugd, thema 'leren op de werkvloer'
10
Teams zijn via de senior gezinsmanagers (die het supervisie-onderdeel in de wekelijke team bijeenkomst leiden)
uitgenodigd voor deelname aan het project. In vier teams is het project toegelicht door de interne projectleider.
Twee teams besloten mee te doen, later kwam één team daarop terug.
7

beoordelen. Het gaat zoals gezegd, om gemiddelde scores van acht professionals, waarvan er twee in
beide perioden enkele opnames maakten.
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De gecodeerde beelden laten zien dat de professionals die beelden opnamen in beide periode niet veel
verschillen in de mate waarin zij de onderdelen van ISC toepassen." Er zijn wel enige verschillen, maar
op basis daarvan kunnen we geen conclusies trekken: het aantal opnames is daarvoor te laag. Bij
minimaal vier opnames in de baseline en vier in de interventie-periode kan er iets gezegd worden over
de ontwikkeling bij individuen. Over de uitvoering van ISC is op basis van negen opnames in de baseline
en zeven in de interventieperiode niks te zeggen. De geconstateerde verschillen zijn toevallig en worden
beïnvloed door o.a. de ernst van de problemen van de gezinnen en de ervaring van de gezinsmanagers,
waarvoor niet is gecontroleerd.
Tabel 2 Gemiddelde scores BIC in baseline en interventie periode (range 1-9)
Factor BIC

gemiddelde score baseline
Gem (range)

Werken met hele systeem
Fase specifieke doelen
Contact frequentie
Veiligheid bespreken
Gezinspatronen inzichtelijk
Meervoudige partijdigheid
Match met het systeem
Werken relationeel perspectief
Werken vanuit krachten
Regie houden
Totaal

3,5
6,0
5,5
4,5
4,3
5,1
4,8
5,9
6,0
6,6

(2-5)
(2-8)
(2-8)
(2-6)
(2-6)
(2-8)
(2-8)
(2-8)
(2-8)
(5-8)
5,2

Aantal
opnames
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9

gemiddelde score interventieperiode
Gem (range)
Aantal
opnames
3,5 (2-6)
7
5,6 (2-7)
7
7,3 (4-8)
6
4,6 (2-8)
7
3,7(2-6)
5
4,4 (2-7)
6
3,9 (2-7)
7
4,6 (2-8)
6
4,1 (2-7)
7
6,0 (2-8)
7
4,8

.

niet elke factor is bij elk gezinsgesprek aan de orde
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Het coderen is gedaan aan de hand van de BIC waarbij elk van de tien onderdelen van de BIC werd beoordeeld
op een negenpuntsschaal na het bekijken van het volledige aangeleverde fragment. De beoordeling werd gedaan
door de interne projectleider van het project die goed bekend is met ISC. Bij de aanvang van het coderen is één
van de HvA onderzoekers aangeschoven is de codering besproken en zijn afspraken gemaakt over de wijze van
interpreteren hierbij. Vervolgens hebben de interne projectleider en een derde persoon (senior gezinsmanager)
dezelfde beelden gecodeerd. De (gemiddelde) interbeoordelaarsbetrouwbaarheid daarvan was redelijk (intraclass
correlatie: .67). Een ICC van .70 en hoger wordt al 'voldoende' beschouwd. De dubbele codering is op een later
moment nog twee maal herhaald. De (gemiddelde) interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was beide malen matig
(ICC resp .. 62 en .53). Dit laat zien dat het beoordelen van de kwaliteit van een gezinsgesprek aan de hand van de
BIC lastig is.
12
Alle deelnemers zijn vrouw. Leeftijd en werkervaring van de 'baseline-groep' en de 'interventie-groep' zijn
vergelijkbaar. Door wisselingen in het team zijn wel nieuwe medewerkers ingestroomd, maar er waren ook nieuwe
medewerkers in het team bij de start van het project, in de baseline.
8

Conclusie
De uitkomsten laten zien dat in het team van Jeugdbescherming dat mee deed, het werken met videofeedback als positief en leerzaam wordt ervaren. Aan de hand van ingebrachte beelden wordt, meer dan
aan de hand van casenotes, duidelijk hoe gezinsmanagers werken en wat zij kunnen ontwikkelen. Het
maken van beelden wordt in dit team nog lastig gevonden, evenals het gebruik van de BIC als observatie
instrument. Als Jeugdbescherming verder wil met video-feedback is aandacht nodig voor deze punten.
Ook zal verder nagedacht moeten worden over de frequentie van supervisie met beelden, oefenen en
de combinatie met het basisteamoverleg en het werken met casenotes.
Helaas is het in de onderzoeksperiode in dit team van Jeugdbescherming niet mogelijk gebleken
voldoende beelden op te nemen om na te gaan in welke mate supervisie aan de hand van beelden
bijdraagt de kwaliteit waarmee Intensief Systeemgericht Casemanagement wordt uitgevoerd. Bij de
teams van Altra en Spirit lukte het wel om voldoende beeldmateriaal te verzamelen. Hierdoor werd
duidelijk dat de supervisie aan de hand van beelden leidde tot een betekenisvolle verandering in de
kwaliteit van de coachgesprekken (Altra) en hulpverleningsgesprekken (Spirit). Verder onderzoek bij
Jeugdbescherming, in meer teams en met meer beelden, kan duidelijk maken of dit bij Intensief
Systeemgericht Casemanagement ook van toepassing is.
De aanpak van de supervisie met beelden zelf vergt nog nader onderzoek. Onbekend is nog wat de beste
frequentie van de supervisie met beelden en rollenspel is, wat het beste aantal deelnemers, wat de
uitkomsten zijn als er gewerkt wordt met een ervaren supervisor, met een observatie-instrument en
met gezinsmanagers die langer deelnemen aan zulke supervisie. Ook bij de beide andere organisaties
die meededen aan het project, zijn dit belangrijke vervolgvragen.

Hoe nu verder?
Binnen het project werkten HvA en Pl-research samen in de training en coaching van de supervisoren.
De HvA en Pi-research verkennen de komende tijd de mogelijkheden om scholing te ontwikkelen voor
supervisoren én supervisie van supervisoren bieden. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2018
uitgezocht of en hoe op langere termijn beelden opgenomen en gecodeerd kunnen worden.
Geadviseerd wordt aan de Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam om
bovengenoemde inzichten mee te nemen in de bestaande trainingen voor senioren op het gebied van
supervisie geven, intervisie van senioren en de bestaande trainingen van gezinsmanagers waarin het
gebruik van beelden en rollenspel aandacht krijgt.
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Wie deden er aan het project mee?
Het project vond plaats bij drie verschillende programma's van Altra Onderwijs & Jeugdhulp
(School2Care), Jeugdbescherming Regio Amsterdam {Intensief Systeemgericht Casemanagement) en
Spirit Jeugd & Opvoed hulp (mentorgesprek leefgroepen). Er is samengewerkt met Pl-research
(ontwikkelen en ondersteuning supervisie). Het project werd gefinancierd vanuit het programma
Effectief werken in de jeugdsector van Zon MW, onderdeel algemeen werkzame factoren, projecten type
2 (handvatten) met co-financiering vanuit het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA).

Auteurs: Leonieke Boendermaker & Peter Kemper
met dank aan Claire Bernaards (HvA), Erwin Landman en Marinus Spreen (Stenden Hogeschool) voor
hun bijdrage aan de data-analyse

Meer weten?
Kijk voor de rapportage van elk van de drie locaties en voor de handreikingen voor het organiseren van
supervisie met beelden op de website van het Lectoraat Kwaliteit & Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd
(thema 'leren op de werkvloer' of neem contact op met Leonieke Boendermaker
via l.boendermaker@hva.nl of met de contactpersonen binnen uw eigen organisatie:
A/tra Onderwijs & Jeugdhulp
Sanne Pronk: s.pronk@altra.nl
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Inge Busschers: i.busschers@jeugdbescherming.nl
Spirit Jeugd & Opvoedhulp
Carolien Konijn: c.konijn@spirit.nl
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