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NEJA als schakel 



Cijfers Amsterdam 

• 100.000 gezinnen 

• 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 

• 67.000 jongeren 18-23 jaar 

• 28.000 gezinnen kwetsbaar maar zelfredzaam (28%) 

• 12.000 multiproblemgezinnen (12%) 

• 1200 overlastgevende gezinnen (1%) 

 

• Budget 2014: € 275 miljoen 

• Budget 2017: € 240 miljoen 



Visie op Kwaliteit (Bron: VWS en V&J, 2012) 



4. Kwaliteit 

medewerkers 

en aanbod 
(input) 

 

 

6. Verbeteracties 

1. Monitoring en 

ambities 

jeugdbeleid 

2. Maatschappelijke 

    resultaten / uitkomsten 
(maatschappelijke outcome) 

5. Uitkomsten  

zorg/dienstverlening 
(outcome voorzieningen) 

 

-Tevredenheid 

- Uitval 

- Afname problemen 

Kwaliteitscyclus (bron: Van Yperen, 2013) 
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3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 

• Scholen, opvang  

• CJG en wijkteams 

• Speciale jeugdzorg 

Kwaliteit zorgproces 
(throughput en output) 



Diverse typen indicatoren voor Kwaliteit  

1. Indicatoren voor maatschappelijke uitkomsten 
(maatschappelijke outcome) 
Zie: Meerjarenbeleidsplan / DIN 

2. Indicatoren voor uitkomsten/effecten van de zorg en 
ondersteuning 
(outcome voorzieningen) 
Als prestatie-indicatoren opgenomen in inkoopeisen 

3. Indicatoren voor de levering van de zorg en 
ondersteuning: 
- kwaliteit van medewerkers & producten (input) 

- kwaliteit van het zorgproces (throughput) 

- bereik doelgroep en productie (output) 
Als prestatie-indicatoren opgenomen in inkoopeisen 

 

 

 



Meerjarenbeleidsplan (MJBP) / Doel Inspanningen Netwerk (DIN)  



Keuze maatschappelijke doelen en indicatoren Amsterdam  

Maatschappelijke doelen Indicatoren maatschappelijk effect 

• Meer jeugdigen met een gezonde 
leefstijl en een gezond gewicht 

• 80% van de jeugdigen sport wekelijks 

• % jeugdigen dat onbeschermd dan wel 
ongewenst seksueel contact heeft, daalt met 
resp. 10% en 5% 

• % jeugdigen dat genotmiddelen gebruikt neemt 
af met 5% 

• % jeugdigen op gezond gewicht wijkt max. 5% 
af van nationaal niveau 

• Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

• % jeugdigen met psychosociale problemen 
neemt af tot 14% 

• # jeugdige verdachten van criminaliteit neemt af 
tot 4000 

• Meer jeugdigen groeien op in een 
veilige en positieve gezins- en 
thuissituatie  

• # ondertoezichtstellingen neemt af tot 1250 

• # gedwongen uithuisplaatsingen neemt af tot 50 

• Meer jeugdigen ontwikkelen zich 
optimaal  

• % jeugdigen met een startkwalificatie stijgt tot 
80% 

• Minimaal 90% van de jeugdigen is op school 
en/of aan het werk 

• # nieuwe voortijdig schoolverlaters neemt af tot 
1000 per jaar 



IndiIndicatoren voor uitkomsten van zorgn voor 

uitkomsten van zorg 

 

Tevredenheid 

• % Tevreden over resultaat / over bejegening 

 

Doelrealisatie/Afname problematiek, waaronder 

• Optimale ontwikkeling en preventie 

• Herstel eigen kracht 

• Stabilisatie problematiek 

• Compensatie problematiek 

• Functioneren jeugdige / kwaliteit omgeving genormaliseerd 

  

Wijze beëindiging 

• % Verschijnen op afspraak (of: ‘no shows’) 

• % Reguliere beëindiging voorlichting-/advies-/hulptraject 

Landelijk streven: geharmoniseerde set van indicatoren 

Meetinstrumenten per type zorgverlening op maat 



Indicatoren voor de kwaliteit van professionals en het 
zorgprocesproces 

 

•Kwaliteit van medewerkers en zorgproducten 

• % professionals met beroepsregistratie 

• % producten dat evidence based of practice based is 

• % medewerkers met geaccrediteerde intervisie 

 

•Kwaliteit van het zorgproces 

• Wachttijd tot start hulp na verwijzing / besluit 

• Aantal klachten 

• Aantal bezwaren op besluiten 

 

•Bereik doelgroep en productie 

• Aantal geholpen gezinnen door wijkteam 

• Gemiddelde hulpduur specialistische zorg 

 



 

 

• Meten om te verbeteren! 

• Cijfers spreken niet voor zich, 
er moet over gesproken worden! 

Motto ! 



Kwaliteitsgesprekken / Prestatiedialoog 

• -Tussen cliënt en professional tijdens zorgproces 
-Tussen professionals 
-Op organisatieniveau 
-Tussen zorgaanbieders en gemeente 

• Met de cijfers op tafel 

• Betekenis geven aan de cijfers 

• Verbeteracties afspreken  
…. en daarna uitvoeren   

 

75% 
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% mee eens ouders % mee eens jongeren 



Kwaliteitsgesprekken in teams 

• Herkennen: 
herkennen we deze uitkomsten? 

• Verklaren: 
kunnen we deze uitkomsten verklaren? 

• Beoordelen: 
wat vinden we van deze uitkomsten? 

• Verbeteren: 
zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke? 

 



Factsheet voorbeeld 4 
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Effect size Opvoedbelastingsvragenlijst (OBVL) 



Voorbeeld verbeterafspraken 

• Volgend teamoverleg: gezin met hoogste ES 
analyseren > wat heeft goed gewerkt? 

• Volgend teamoverleg: bespreken of we definitie 
‘uitval’ eenduidig hanteren 

• Periode juli-dec : 99% respons op vragenlijst 
doelrealisatie 

• Crisishulp: bij aanvang samen met gezin nog 
scherper de doelen formuleren 

• Verzoek indienen om deskundigheidsbevordering 
over omgaan met vechtscheidingen 

• Vraag naar verder praktijkgericht onderzoek 

 

 



Prestatiedialoog 
(Cluster Sociaal Gemeente Amsterdam en Joint Venture) 
 

• -Maandelijks gesprek tussen teamleider OKT en programmateam 
-Kwartaalgesprek tussen gemeente en zorgaanbieder 
(=contractmanagement) 

• Om te sturen op de doelen en prestaties en kwaliteit 

• Dialoog over gemeten prestaties: met de cijfers op tafel gesprek 
over de betekenis daarvan gericht op het vaststellen van 
verbeteracties 

• Essentieel is dat de gesprekken de cultuur dragen van leren van 
prestaties en van continu verbeteren – geen afrekencultuur 

• Deze cultuur wordt bereikt door de dialoog, gebaseerd op 
oplossingsgericht werken en waarderend onderzoeken: 
- WAARDOOR gaat het goed (geheim van de smid) 
- WAARDOOR gaat het niet goed (begrijpen van de situatie) 

• Begrip (kennis) en eigenaarschap (de wil) leiden tot 
systematisch verbeteren 

 

 



Nieuwe zorg voor jeugd 

• Preventie en Eigen kracht 

• Ontzorgen en normaliseren 

• Snel effectieve hulp dichtbij 

• Bezuinigen 
 

PLUS 
 

• Waar nodig zorg bieden die werkt: 
> beperkter aantal evidence-based en practice-
based interventies 
> wetenschappelijk onderbouwde 
gereedschapskoffer voor de generalistische 
jeugdprofessional 

 



Motto… 

 

Test 

 

Twee jaar met 
startsubsidie 

Daarna op 
eigen kracht 



Effectiviteitsladder (Veerman & Van Yperen) 

  
4 Werkzaam: 

 wetenschappelijk bewezen effectief 

  
3 Doeltreffend: 

 goede resultaten in de praktijk 

  
2 In theorie effectief: 

 theoretisch goed onderbouwd 

  
1 Potentieel effectief: 

 goed beschreven 

0 Impliciet: 
 niet beschreven 



Monitoring: landelijke prestatie-indicatoren 

Trede 3 Doeltreffend: 
 goede resultaten in de praktijk: 
 
•Cliënttevredenheid > exitlijst 
 
•Reguliere beëindiging versus Uitval 
 

•Doelrealisatie  
 
•Afname problemen / toename vaardigheden  
> methodisch werken met vragenlijsten 



Criteria trede 3 effectladder 

Trede 3  

 

Op drie van de vier prestatie-indicatoren is de respons minimaal 60% plus 

op twee van de vier prestatie-indicatoren voldoen de resultaten aan de 

gestelde normen (zie regel hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Resultaten behaald, bijvoldoende respons: 

- Doelrealisatie: minimaal 70% 

- Cliënttevredenheid: minimaal 7.5 

- Uitval: maximaal 8% 

- Probleemafname: Effectgrootte ≥ 0.35 

 

Opname in databank Effectieve Interventies als ‘waarschijnlijk effectief’ 

 



   Klimmen op de ladder    

 

 

 

 

Voetje voor voetje de effectladder op 

Interventies 1. Goed  

beschreven 

2. In 

theorie 

effectief 

3. Doel- 

treffend 

4. Werk- 

zaam 

STOP 4-7, MOC ’t Kabouterhuis 
 *   

Triple-P, Altra, Spirit, MOC ‘t Kabouterhuis 
 *   

MTFC-P, De Bascule 
    

MDFT, Spirit 
 *   

TGV, De Bascule 
    

Sprint, Altra 
 *   

Begeleid wonen in kleine wooneenheid, HVO-
Querido     

 



Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam ‘nieuwe’ 

Doelstelling NEJA is verbinden praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het 
jeugddomein, door: 
 
• initiëren en uitvoeren van toegepast onderzoek; 
• het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met een grote mate 

van maatschappelijke relevantie; 
• het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen 

praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en docenten; 
• het bevorderen van de vakbekwaamheid van de jeugdprofessionals op basis 

van kennis; 
• en bijdragen aan onderwijsvernieuwing 



Deelnemers ‘nieuwe‘ NEJA 

Praktijkinstellingen 
•  Altra 

•  Spirit 
•  MOC ‘t Kabouterhuis 
•  De Bascule 
•  HVO-Querido 
•  JBRA 
•  William Schrikker Groep 
• GGD 
• OKT 
• SamenDOEN 
 
Hogescholen 

• HvA en Inholland 

 

Jeugdplatform 

Wetenschap 

• VU 

• UvA 

• KJP VUmc/AMC 

 

Onderzoeks/kennisinstituten 

• Kohnstamm Instituut 

• Verwey-Jonker 

• Nji 

 

Gemeente Amsterdam 

• Afdeling jeugd 



KeTJA  
Kenniswerkplaats Transformatie 

Jeugd Amsterdam 
 

ZoNMw programma AWTJ 
 
 



KeTJA 

Opzet 

 

• Vervolg op                     (dus veel aandacht voor diversiteit)  

 i.s.m. Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA) 
 

• Vanuit NEJA: onderzoeksprogramma van Amsterdam 
 

• KeTJA is daarin ingebed 
 

• Hoofddoel: jeugd/ ouders/ OKT’s/gemeente helpen de werkwijze verder 
door te ontwikkelen met direct toepasbare kennis 
 

• Via: 

– Beantwoorden van mogelijke kennisvragen (1)  

– Expliciteren van de werkwijze (2) 

– Leren ondersteunen (3) 

– Van preventie (inclusief samenwerking met ppcs) tot specialistische jeugdzorg  

 



Werkstructuur 
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• Doel: Werkpraktijk en cliënten ondersteunen met kennis op maat 

 

• Vragen ophalen en beantwoorden van diverse partijen 

• Benutten/verspreiden van wetenschappelijke kennis 

• Als nodig: verder onderzoek 

• Portaalgroep: backoffice NEJA en andere werkplaatsen 

• Van licht tot zwaar, van bereik tot inzet methodieken 

 

• Producten: praktische handreikingen, scripties, training, etc.  

 

KeTJA 

Deelproject 1 - Portaal 

Portaalfunctie (KeTJA) 



Thema’s: 

 

• Doorontwikkeling basismethodiek OKA (KeTJA) 

• Kennisondersteuning lerend systeem OKT (KeTJA) 

• Effectief signaleren en beslissen over passende zorg 

• Werkzame elementen basiszorg 

Programmalijn Effectieve basiszorg jeugd  



Thema’s: 

 

• (Kosten)effectiviteit van jeugd- en gezinsinterventies 

• Effectiviteit aanpakken bij specifieke doelgroepen 

• Evalueren multifocale zorg 

• Effectiviteit pleegzorg 

Programmalijn Effectieve specialistische interventies  



Thema’s: 

 

• Voorkomen van overdracht van intergenerationele 
problematiek 

• Voorkomen en behandelen van hechtingsproblemen 

• Voorkomen en behandelen van trauma 

 

Programmalijn Risicovol ouderschap  



Thema’s: 

 

• Evaluaties van aanpakken in wijk of buurt 

• Leer- en leefklimaat in scholen 

• Versterken beroepskrachten in basisvoorzieningen 

 

Programmalijn Kwaliteit pedagogische omgeving 



Kennisuitwisseling: 
• Gastcolleges 

• Actualiteitencolleges 

• Expertmeeting rond promoties 

• Kennisbijeenkomsten 

• Themaspecifieke minisymposia 

• 2-jaarlijkse NEJA conferentie 

 

Implementatie: borging, leren op de werkvloer 
  

Onderwijsvernieuwing: werkgroepen ontwikkelen onderwijsmodules 

‘moderne’ professional (HBO en WO) 

 

Kennisuitwisseling  en Implementate en 

Onderwijsvernieuwing 



Uitnodiging 

Startbijeenkomst Onderzoeksprogramma NEJA 
Donderdag 19 november 
15.30 inloop 
16.00 aftrap door wethouder Simone Kukenheim 
16.15 actualiteitencollege G.J. Stams 
17.15 borrel 

 



Vragen? 

Contact: 

Dr. Germie van den Berg: g.berg@amsterdam.nl 

 

mailto:g.berg@amsterdam.nl


Evalueren multifocale zorg 

 

• Vliegende brigade van De Bascule, Spirit, Lijn5 

• PMTO van Bascule aan HVers op kleinschalige 
groepen 

 

Programmalijn Effectieve specialistische interventies  


