
Onderzoek w2s

Landelijk onderzoek w2s

Op dit moment werkt Yorneo mee 

aan het landelijk onderzoek w2s van 

enkele grote onderzoeksinstellingen: 

het Universitair Medisch Centrum 

Groningen, het Nederlands 

Jeugdinstituut, Praktikon, de Rad-

boud Universiteit Nijmegen en de 

Wat houdt het in? 

Jullie gezin ontvangt behandeling of ondersteuning van Yorneo

vanwege opvoed- en/of opgroeiproblemen. Met de hulpverlener

van Yorneo werken jullie samen aan nieuw evenwicht in je gezin.

Yorneo vindt het belangrijk dat de hulp die zij biedt up-to-date is, 

theoretisch goed onderbouwd en effectief op basis van gedegen 

onderzoek. Wij willen dat gezinnen er echt iets aan hebben! We 

willen doen wat werkt. Daarom werken we regelmatig mee aan 

grote onderzoeken.



Rijksuniversiteit Groningen. Samen 

doen deze instellingen onderzoek 

naar de werkzame elementen in 

behandelingen voor opvoed- en/

of opgroeiproblemen. Met andere 

woorden: welke onderdelen van een 

behandeling werken wel en welke 

niet?

Neem jij ook deel?

De onderzoekers willen graag van 

gezinnen weten wat hun ervaringen 

zijn met de hulp die ze krijgen. Wat 

vind je goed werken en wat minder 

goed? Door deel te nemen leveren 

jullie een belangrijke bijdrage aan 

het nog beter maken van de zorg. 

We zouden het op prijs stellen als 

jullie gezin ook wil deelnemen aan 

dit belangrijke onderzoek. Als je 

deelneemt, dan krijg je in totaal drie 

keer een vragenlijst om in te vullen. 

Voor elke ingevulde vragenlijst ont-

vang je van het onderzoeksteam een 

cadeaubon ter waarde van 10 euro. 

Deelname levert dus 30 euro op. Je 

antwoorden worden uiteraard vertrou-

welijk en anoniem behandeld.

Hoe geef je je op?

Tijdens het eerste gesprek bij Yorneo 

vraagt de hulpverlener je of je mee 

wilt doen aan het onderzoek. Heb je 

vragen, dan kun je die meteen stellen. 

Het heeft uiteraard geen gevolg voor 

de hulp die je ontvangt of je wel of 

niet meedoet aan het onderzoek.

Op www.yorneo.nl vind je een link 

naar drie filmpjes die meer informatie 

geven over het onderzoek.


