NIEUWSFLITS SNS PROJECT
Praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van
het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën

Laatste berichten over het onderzoek!
Middels deze vijfde en tevens laatste nieuwsflits informeren we jullie graag over de
afronding van het praktijkgerichte onderzoek naar het werken vanuit Sociale Netwerk
Strategieën dat sinds maart 2014 binnen NIM Maatschappelijk Werk Nijmegen en Entrea
wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit.

Bijeenkomst met deelnemers aan het onderzoek!
De Participatievoucher die we onlangs aanvroegen bij ZonMw, maakte het mogelijk om
activiteiten te organiseren met ouders en jongeren die hebben deelgenomen aan het
onderzoek. Op donderdag 3 maart heeft een succesvolle en inspirerende avond plaatsgevonden,
waarbij we samen met Zorgbelang Gelderland in gesprek zijn gegaan met enkele ouders en
jongeren. Allereerst hebben we hen uitleg gegeven over het onderzoek en de belangrijkste
onderzoeksresultaten. Vervolgens was er ruimte voor ervaringen met het werken vanuit
Sociale Netwerk Strategieën. Tot slot hebben de ouders en jongeren input geleverd over
de manier waarop we de onderzoeksresultaten het beste kunnen verspreiden onder
andere onder ouders en jongeren. Eén van de meest voorkomende aanbevelingen was
om resultaten met behulp van beeld (bijvoorbeeld een filmpje) te delen op een begrijpelijke
en vrolijke manier. Wij zijn aan de slag om de waardevolle tips en ideeën van de deelnemers te
verwerken in een mooi eindproduct!

Bijeenkomst Jongerenraad Entrea
Naast de bijeenkomst die er heeft plaatsgevonden
met ouders en jongeren die hebben deelgenomen
aan het onderzoek, hebben wij in januari een bezoek
gebracht aan een vergadering van de Jongerenraad
van Entrea. De jongerenraad van Entrea wordt
geleid door Henk van Tilburg. We zijn begonnen met
een uitleg over het onderzoek, waarna we met hen
in gesprek zijn gegaan over hun ervaringen met en
ideeën over het werken vanuit Sociale Netwerk
Strategieën. Daarna zijn de jongeren in groepjes van
twee gaan brainstormen over op welke manier
onderzoeksresultaten het beste verspreid zouden
kunnen worden onder jongeren. De resultaten zijn
daarna met de hele groep besproken. Op de foto
rechts enkele ideeën van de jongeren.

Lezing op het Congres Jeugd in Onderzoek 2016
Op maandag 14 maart jl. hebben wij op het congres
Jeugd in Onderzoek in Den Bosch een lezing mogen
geven over ons onderzoek. Het was een zeer
geslaagde lezing met een mooie opkomst van zo’n
vijftig mensen! We hebben kort uitleg gegeven over
de onderzoeksopzet en vervolgens de belangrijkste
onderzoeksresultaten besproken. Op het eind van
de lezing was er ruimte voor discussie en vragen.

SAVE THE DATE: Aankondiging bijeenkomst 19 mei 2016
Op donderdagavond 19 mei 2016 organiseren we met de gehele projectgroep van het SNS onderzoek een
bijeenkomst voor mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, bestuurders, management en
professionals van NIM en Entrea en medewerkers van de Gemeente Nijmegen en regio. De bijeenkomst staat in
het teken van de verbinding tussen de Kanteling en het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën. Het definitieve
programma volgt nog, maar op deze avond zullen wij onder andere de resultaten van het onderzoek presenteren!
Zorg dat je erbij bent!
Aanvang: 19:30 uur

Afsluiting met borrel: 21:30 uur

Locatie: volgt nog!

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.praktikon.nl

www.entrea.nl

www.ru.nl

www.nijmegen.nl

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

