
Het dagelijks bestuur van de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek draagt hierbij Femmie Juffer voor de 

prijs Maatschappelijke Dienstverlening 2011-2014 binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen voor.  

Femmie Juffer is er bij uitstek in geslaagd de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar 

de praktijk van adoptie, pleegzorg en de preventie van gehechtheids- en gedragsproblemen. Zij heeft 

intensief contact met de doelgroepen van haar onderzoek, blijkend uit haar actieve rol in vele 

maatschappelijke adviesraden en denktanks (o.a. Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC); redactie 

Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg; Expertisenetwerk Pleegzorg (Kinderpostzegels, NJi); parlementaire 

commissie over adoptie).  

 

In de afgelopen vier jaar heeft zij meer dan 40 lezingen gegeven voor een breed en gevarieerd publiek van 

professionals en andere betrokkenen (o.a. hulpverleners, medewerkers adoptie- en pleegzorgorganisaties, 

pleegouders en adoptieouders, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechters). Daarnaast 

heeft zij in de genoemde periode 40 vakpublicaties verzorgd in tijdschriften zoals het Adoptietijdschrift en 

Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, naast een tiental publicaties in populairwetenschappelijke tijdschriften 

en leerboeken. Haar publicaties worden door professionals in de praktijk zeer goed ontvangen doordat zij 

concrete suggesties doet ter verbetering van de opvoedingspraktijk. Uniek is dat zij zich daarbij niet alleen 

tot pedagogen en psychologen richt. Een voorbeeld kan dit het beste illustreren. 

 

In 2010 schreef Femmie het werk “Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. 
Inzichten uit gehechtheidsonderzoek”, waarin zij resultaten van pedagogisch wetenschappelijk onderzoek 

vertaalde naar de praktijk van het kinderrecht. Omdat kinderrechters beslissingen nemen die verstrekkende 

gevolgen kunnen hebben voor kinderen en hun ouders is grondige kennis over oorzaken, ontwikkelingen en 

gevolgen van gehechtheidrelaties onontbeerlijk. In dit boek besteedt zij uitgebreid aandacht aan 

wijdverbreide misverstanden over gehechtheid en geeft concrete aanbevelingen voor de praktijk. Daarmee 

biedt dit ‘research memorandum’ kinderrechters en werkers in de jeugdzorg, jeugdbescherming en 

jeugdgezondheidszorg onmisbare ondersteuning bij hun inschatting van opvoedingsproblematiek en het 

nemen van beslissingen hieromtrent. Een kinderrechter mailde op 12 maart 2014 het volgende: 

“ ........Als kinderrechter put ik regelmatig kennis uit uw publicatie ‘beslissingen over kinderen in 
problematische opvoedingssituaties’. Het team jeugd van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zelfs 

een zogenaamde Juffer-beschikking ontworpen, waarin de stichting Bureau Jeugdzorg/William Schrikker 

Stichting Jeugdbescherming wordt verzocht voor zeer jonge kinderen, die voor het eerst uithuisgeplaatst 
zijn, een plan van aanpak te maken, waardoor binnen een half jaar duidelijk wordt wat het 

toekomstperspectief van het kind/de kinderen zal zijn. Uw rapport heeft dus onze bijzondere interesse........”  

De graag gebruikte term ‘valorisatie’ wordt hier in optima forma werkelijkheid.  

Femmie Juffer heeft ook een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de evidence-based preventie van 

gehechtheids- en gedragsproblemen bij jonge kinderen door het versterken van positief ouderschap. Eén 

van de uitwerkingen hiervan is de evidence-based methode Video-feedback Intervention to promote 

Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), die zij mede ontwikkeld heeft. Lange tijd was de 

VIPP-SD het enige interventieprogramma voor jonge ouders dat van het Nederlands Jeugdinstituut na 

zorgvuldige toetsing het predicaat ‘evidence-based’ ontving. Nu de criteria voor ‘evidence-based’ minder 

streng zijn gemaakt is er nog slechts één ander programma in deze hoogste categorie geplaatst. Dat schetst 

de unieke positie van VIPP-SD als concrete valorisatie van wetenschappelijk onderzoek naar 

opvoedingsondersteuning.  Femmie heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de toepassing van deze 

methode een enorme vlucht heeft genomen en wereldwijd in diverse klinische en niet-klinische contexten 

wordt toegepast. Zij is onvermoeibaar in het geven van trainingen aan zowel onderzoekers als 

praktijkwerkers en wordt alom zeer geprezen om haar enthousiasme, van Groningen tot Italië.  

Samengevat vinden wij dat Femmie Juffer de aangewezen kandidaat is voor de Prijs Maatschappelijke 

Dienstverlening vanwege haar onvermoeibare, nauwgezette, genuanceerde en enthousiaste inzet voor de 

vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar maatschappij. 

Namens het afdelingsbestuur, 

Harriet Vermeer 


