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NEJA en KeTJA (1) 

 Sinds 1 januari 2015: gemeente Amsterdam 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.  
 

 Pijlers: effectieve, integrale hulp in de vertrouwde 
omgeving, eigen kracht van jeugdigen en hun 
gezin/netwerk, sterke pedagogische infrastructuur en 
minder inzet van specialistische hulp. 
 

 Transitie en transformatie jeugdhulp leidt tot nieuwe 
kennisvragen.  
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NEJA en KeTJA (2) 

 NEJA: consortium kennispartners en praktijk-
instellingen, die samen met de gemeente evaluatie en 
onderzoek rondom het nieuwe jeugdstel uitwerkt. 
 

 KeTJA (kenniswerkplaats transformatie jeugd 
Amsterdam): kennisportaal, doorontwikkeling van OKT 
methodiek, en evaluatie van hoe OKTs functioneren.  
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NEJA en KeTJA (3) 

 Organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling. 
 

 Bevorderen van vakbekwaamheid van professionals. 
 

 (Effect)onderzoek doen, geënt op praktijk en beleid. 
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1. Wat      
2. Werkt  (werkt het? effectiviteit) 
3. Wanneer,  (in welke context) 
4. voor Wie,   (moderatoren van effect) 
5. en Waarom? (mediatoren, mechanismen) 
 

de vijf w’s...  
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een casus:  
Incredible Years effectonderzoek 



probleem/pro- 
sociaal 

gedrag kind 

discipline/sen- 
sitiviteit ouders 

Incredible  
Years 

+ + 
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Presenter
Presentation Notes
slide 6Concreet verwacht ik dat de IY oudertraining, via het verbeterde disciplineringsgedrag en verhoogde sensitiviteit van ouders, leidt tot een afname van                                                probleemgedrag en toename van prosociaal gedrag in het kind.Volgens de centrale differential susceptibility hypothese verwacht ik dat het IY effect sterker zal zijn bij de subgroep van kinderen met het genetisch polymorfisme                                                   dat codeert voor verhoogde ontvankelijkheid (deze groep zal ook het slechtst af zijn als ze geen interventie ontvangen).Echter, in deze studie stel ik ook een nieuwe polygeny hypothese centraal. Op basis van polygeny (gen-gen interacties) verwacht ik dat het IY effect nog weer sterker zal                                                 zijn bij kinderen met meerdere polymorfismen die coderen voor ontvankelijkheid, of bij gezinnen waarin zowel kind als ouder een ontvankelijkheidsgen heeft (omdat een ouder                         ook weer ontvankelijker kan zijn voor de interventie. Polygeny zou dus kunnen voorkomen zowel binnen als tussen individuen in een gezin.Dit is nooit eerder getoetst in een experimentele GxE studie, maar cruciaal (omdat we verwachten dat polygeny de norm -en niet de uitzondering- is).

http://www.mitochondrialdnatesting.com/images/number-chromosome.jpg
http://www.mitochondrialdnatesting.com/images/number-chromosome.jpg
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werkt het? 
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voor wie? 
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waarom 
(hoe)? 



 IY werkt – maar effectgrootte is beperkt, met veel gezinnen (3/4) 
die niet profiteren van interventie  
 Wat is follow up effect, en voor welke gezinnen is dat er? 

 
 IY werkt sterker voor genetisch ontvankelijke kinderen 

 hoe beïnvloeden die genen het brein/neurobiologie kinderen?  
 

 Effect van IY op gedrag kind lopen niet via meer positief 
opvoeden van ouders?  
 Wat is een alternatief verklarend mechanisme? Minder 

stress? Meer zelfvertrouwen als opvoeder?  
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conclusies (en nieuwe vragen!) 



Typ hier de footer 13 



dagproramma - ochtend 

09.45 opening Simone Kukenheim, wethouder 
 jeugd Gemeente Amsterdam 
10:00 keynote Arne Popma, hoogleraar VUmc 
 KJP/De Bascule: 
10:30 keynote Mariënne Verhoef, bestuurder van 
 Spirit 
11:30 workshops 
12:30 lunch, informatiemarkt, posterpresentaties 
 
 
  
 
 

14 

Wat zijn de “parels”? 
Wat leer je, wat 

inspireert je? Wat kun 
je in de praktijk 

gebruiken? 





 de congrescommissie:  
 
• GERMIE VAN DEN BERG, coördinator NEJA gemeente 
Amsterdam, programmaleider effectiviteit en integrale 
jeugdhulp NJI; • MACHIEL DE ROOIJ, mrpr communicatie 
• ELLES BAAIJENS, afdelingshoofd 
voorlichtingsevenementen & congressen UvA • CAROLIEN 
KONIJN, Spirit onderzoek en ontwikkeling • INGE WISSINK, 
universitair docent en onderzoeker UvA • MARIELLE 
BONNET, universitair docent en onderzoeker VU 



Wat zijn de NEJA “parels”? 
 
Wat hebben we vanmorgen geleerd? Of 
waardoor werden we geïnspireerd? 
 
Hoe kun je dat concreet maken? En is 
dat reëel? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwims9HD3_vRAhUGnRoKHQK0DrIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foosterschelde-strandstudios.nl%2Fparels%2F&psig=AFQjCNHvLR_oReHEoZX8QY4yh6cRcTtk5Q&ust=1486479933805643


dagproramma - middag 

13:45 “parels” uit workshops en keynotes, en 
 discussie stellingen tav. huidige jeugdstelsel 
14:00 keynote Christine Pollmann, afdelingshoofd 
 Jeugd Gemeente A’dam 
14:30 keynote Carlo Schuengel, hoogleraar 
 ontwikkelingspedagogiek VU 
15:00 workshops 
16:00 borrel 
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