
 

   

Het netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is 

een samenwerkingsverband tussen praktijkinstellingen 

voor jeugdhulp en preventie, gemeente, kennisinstituten, 

hogescholen en universiteiten in de stadsagglomeratie 

Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en uitwisseling van 

kennis de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd 

bevorderen. 
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tot deelname aan NEJA 

en bijdragen aan uitvoering 
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Colofon 

 

Het netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen 

praktijkinstellingen voor jeugdhulp en preventie, gemeente, kennisinstituten, hogescholen en 

universiteiten in de stadsagglomeratie Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling 

de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen. 

 

NEJA wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam 

 

Voor meer informatie over het NEJA kunt u contact opnemen met 

Germie van den Berg 

Programmaleider Onderzoek Jeugdstelsel Amsterdam en Coördinator NEJA 

G.Berg@Amsterdam.nl 

www.neja.nl 
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Intentieverklaring 

 
Nieuw jeugdstelsel 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam conform de Jeugdwet bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden, psychische 
problemen en stoornissen. Belangrijke principes hierbij zijn: snel effectieve en integrale hulp in de 
vertrouwde omgeving, de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk, kleine 
problemen klein houden in een sterke pedagogische infrastructuur, minder inzet van specialistische 
hulp en meer ruimte voor de professional. 
Kern van het nieuwe jeugdstelsel zijn de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams, die 
gezamenlijk de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen. 

 
Nieuwe kennisvragen 
Het jeugdstelsel brengt nieuwe opgaven mee voor Amsterdam als kennisstad, want deze 
ontwikkelingen genereren veel kennisvragen. De kennispartners en praktijkinstellingen in de stad 
hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke programmering voor onderzoek en 
kennisuitwisseling. Bijbehorende financiering en afstemming met landelijke programmering en 
kennisthema’s is hierin meegenomen. 
Dit heeft geleid tot het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA).  

 
Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) 
De missie van het NEJA is het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd, 
door gezamenlijk werk te maken van kenniscirculatie en onderzoek op het terrein van de transitie en 
transformatie van de zorg voor jeugd in Amsterdam. Doelstelling van het NEJA is het verbinden van 
praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het jeugddomein, door: 

 het initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek dat zich laat leiden door vragen uit de 
praktijk en het beleid en waarvan de uitkomsten praktisch toepasbaar zijn en 
maatschappelijke relevantie hebben, zodat vooral de opgroeiende jeugd en hun ouders er 
van profiteren; 

 het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen praktijkprofessionals, 
onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we leren van wat we weten; 

 het bevorderen van de vakbekwaamheid van de jeugdprofessionals op basis van 
wetenschappelijke kennis en inzichten uit ervaringen van professionals zelf en van jeugdigen 
en hun ouders; 

 en bijdragen aan onderwijsvernieuwing door nieuwe kennis en vaardigheden te 
implementeren in de curricula op de hogescholen en universiteiten in de regio. 

 
Meerjaren onderzoeksprogramma NEJA 
De centrale vraag van het meerjaren onderzoeksprogramma van het NEJA is: ‘Wat zijn de werkzame 
principes in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd in Amsterdam?’ Deze vraag wordt toegespitst 
op de volgende speerpunten: effectiviteit van de basiszorg jeugd, effectiviteit van de specialistische 
interventies, onderbouwing van het professioneel handelen van de Ouder- en Kindadviseur, 
voorkomen van de overdracht van problemen van generatie op generatie en de werkzame 
elementen van een veilig pedagogisch klimaat in (pleeg)gezin, school, buurt, kinderopvang en 
ambulante en residentiële voorzieningen. 
Het meerjarenprogramma voor onderzoek en kennisuitwisseling is uitgewerkt in het NEJA-
meerjarenprogramma 2015-2018 (separaat document). 
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Organisatie 
Het onderzoeksprogramma is ondergebracht bij de afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam( RVE 
Onderwijs, Jeugd en Zorg), ondercoördinatie van de Programmaleider Onderzoek Jeugdstelsel 
Amsterdam. De gemeente Amsterdam draagt financieel bij aan NEJA. Aanvullend moeten 
onderzoeksubsidies worden geworven. De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam 
(KeTJA) is integraal onderdeel van het NEJA meerjarenprogramma. KeTJA verwierf een subsidie van 
ZonMw, de landelijke financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek. 

 
Intentieverklaring 
De consortiumpartners van het NEJA ondertekenen de Intentieverklaring voor deelname aan het 
NEJA. Hiermee verklaren zij dat: 

 zij als partner deelnemen aan het NEJA; 

 de missie en doelstelling van het NEJA onderschrijven; 

 zij zich committeren aan en inzetten voor de uitvoering van het 
NEJA-meerjarenprogramma 2015-1018 voor onderzoek en kennisuitwisseling; 

 en zich inzetten voor het generen van extra middelen voor onderzoek ten behoeve van het 
NEJA-meerjarenprogramma 2015-1018.  
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De NEJA consortiumpartners zijn: 

 
 de joint venture voor de Ouder- en Kindteams;  

 de organisatie voor de Samen DOEN buurtteams;  

 praktijkinstellingen voor gespecialiseerde jeugdhulp en jeugd-GGZ: 
- Altra,  
- Spirit, 
- MOC ’t Kabouterhuis, 
- De Bascule, 
- HVO-Querido;  

 de  gecertificeerde instellingen: 
- Jeugdbescherming Regio Amsterdam, 
- William Schrikkergroep;  

 GGD Amsterdam - cluster Jeugdgezondheidszorg;  

 Hogeschool van Amsterdam: lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd;  

 Hogeschool Inholland: lectoraat Leefwerelden van Jeugd;  

 Universiteit van Amsterdam: 
- afdeling Opvoedingsondersteuning 
- afdeling Forensische Orthopedagogiek;  

 Vrije Universiteit: 
- sectie Ontwikkelingspedagogiek, 
- sectie Theoretische en Onderwijspedagogiek, inclusief de leerstoel ‘Opvoeden in de multi-

etnische stad’, 
- sectie Klinische ontwikkelingspsychologie; 

 de samenwerkende afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AMC-UvA en VUmc; 

 het Verwey-Jonker Instituut; 

 het Kohnstamm Instituut;  

 het Nederlands Jeugdinstituut: de leerstoel ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’;  

 het Jeugdplatform Amsterdam;  

 Gemeente Amsterdam - cluster Sociaal/Afdeling Jeugd  



 

 

 



 

 

 

 

Ondertekening 

 
Hiermee verklaart ondergetekende als partner deel te nemen aan  
het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) en: 

 de missie en doelstelling van het NEJA te onderschrijven; 

 zich te committeren aan en in te zetten voor de uitvoering van het 
NEJA-meerjarenprogramma 2015-1018 voor onderzoek en kennisuitwisseling; 

 en zich in te zetten voor het generen van extra middelen voor onderzoek ten behoeve van 
het NEJA-meerjarenprogramma 2015-1018.  

 
 

 
 
Plaats en datum: 
 
 

 

 
 
Organisatie: 
 
 

 

 
 
Naam: 
 
 

 

 
 
Handtekening: 
 
 

 

 


