
Onderzoeksstage  
‘Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus’ 

 
Wanneer je een Onderzoeksmaster of klinische master in één van de sociale wetenschappen 
volgt en een plek zoekt voor je onderzoeksstage, kun je stage komen lopen bij de Viersprong. 
Tijdens de stage draai je mee in een multicenter onderzoek naar gezinsgericht werken in de 
JeugdzorgPlus en draag je bij aan de dataverzameling. 
 
We dragen graag bij aan je opleiding door je ervaring te bieden binnen een grootschalig en 
praktijkgestuurd onderzoek. Je zult deelnemen aan dit onderzoek vanuit een top-klinische 
derdelijns GGZ-instelling waar zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van onderzoek hoog in 
het vaandel staan. We bieden je hiermee een unieke inkijk in de synergie tussen praktijk en 
onderzoek. De verzamelde data kan gebruikt worden voor je masterscriptie of een eigen 
onderzoeksvraag. 
  
Profiel: 

 Nieuwsgierigheid naar en enthousiasme voor het deelnemen aan lopend 
wetenschappelijk onderzoek.  

 Gezien de aard van het onderzoek wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht en 
hebben studenten een OV-studentenkaart nodig.  

 Je staat stevig in je schoenen en hebt goede sociale vaardigheden.  

 Daarnaast zijn betrouwbaarheid en zorgvuldigheid belangrijk. 
 
Achtergrond:  
Het onderzoek vindt plaats binnen de onderzoekslijn Systeeminterventies in Den Bosch. 
Deze onderzoekslijn voert verschillende projecten uit naar de effectiviteit van het systemische 
behandelaanbod binnen de Viersprong. ZonMw financieert momenteel een onderzoek naar 
het versterken van systemen bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen. Dit onderzoek gaat 
na of gezinsgericht werken, dus het structureel betrekken van ouders bij gesloten residentiële 
plaatsingen, tot betere behandeleffecten leidt dan wanneer ouders niet structureel betrokken 
worden. Het onderzoek vindt plaats in meerdere JeugdzorgPlus-instellingen, waaronder SJSJ 
Almata Ossendrecht. Samen met SJSJ Almata, ontwikkelde de Viersprong ThuisBest, een 
behandelprogramma waarbij de jongere verkort gesloten geplaatst wordt binnen SJSJ Almata 
en tegelijkertijd Multisysteem Therapie wordt aangeboden.  
 
Onderzoekstage:  
Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar een student die in het kader van zijn / haar 
onderzoeksstage wil meehelpen met de dataverzameling. De werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het afnemen van de vragenlijsten bij ouders, behandelaren en eventueel de 
jongeren, verslaglegging van de resultaten en het verwerken van de data. De metingen zullen 
op verschillende manieren en op verschillende locaties worden verricht: via huisbezoeken, 
telefonisch en eventueel bij SJSJ Almata.  
 
Aanvang en duur:  
Onze voorkeur gaat uit naar studenten die in augustus 2018 kunnen starten. We verwachten 
dat studenten gedurende minstens zes maanden 2 tot 3 dagen per week beschikbaar zijn 
voor dit project. 
 
Begeleiding:  
Begeleiding van deze stage vindt plaats vanuit de onderzoekslijn Systeeminterventies binnen 
de Viersprong en wordt vormgegeven in samenwerking met de Universiteit.  
 
Procedure:  
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Cora Dumas (cora.dumas@deviersprong.nl) o.v.v. 
‘onderzoeksstage Systeeminterventies’. 
 
 


