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Cijfers Amsterdam ? 

• Hoeveel gezinnen? 

• Hoeveel jeugdigen tot 18 jaar? 

• Hoeveel jongeren 18-23 jaar? 

• Hoeveel gezinnen kwetsbaar maar zelfredzaam?  

• Hoeveel multiproblemgezinnen 

• Hoeveel overlastgevende gezinnen 

 

• Budget 2014? 

• Budget 2017? 

 



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 



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 
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3. Activiteiten burgers en 
    voorzieningen 

• Scholen, opvang  
• CJG en wijkteams 
• Speciale jeugdzorg 

Kwaliteit zorgproces 
(throughput en output) 

Kwaliteitscyclus (Van Yperen, 2013) 



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 



Missie 

Verbinden praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid 
in het jeugddomein, door: 
 
• initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek  dat zich laat 

leiden door vragen uit de praktijk en het beleid; 

• 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 

Verbinden praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid 
in het jeugddomein, door: 
 
• initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek  dat zich laat 

leiden door vragen uit de praktijk en het beleid; 

• 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 

Praktijkinstellingen 
• Altra 
• Spirit 
• MOC ‘t Kabouterhuis 
• De Bascule 
• HVO-Querido 
• JBRA 
• William Schrikker Groep 
•  GGD 
•  Ouder- en Kind Teams 
•  SamenDOEN 

 
Hogescholen 

• HvA  

• Inholland 

Jeugdplatform 

Wetenschap 

• VU 

• UvA 

• KJP VUmc/AMC 

 

Onderzoeks/kennisinstituten 

• Kohnstamm Instituut 

• Verwey-Jonker Instituut 

• Nederlands Jeugdinstituut 

 

Gemeente Amsterdam 

• Afdeling jeugd 



Werkstructuur 

 

 

 Stuurgroep NEJA 

Projectgroep Kwaliteit 

pedagogische omgeving 

Projectgroep Risicovol 

ouderschap 

Projectgroep Effectieve 

basiszorg jeugd (KeTJA) 
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Jeugdplatform 

Programma 

Raad NEJA 
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KeTJA  
Kenniswerkplaats 

Transformatie Jeugd 
Amsterdam 

 
ZoNMw programma AWTJ 

 
 



• Doel KeTJA: 
Amsterdamse zorg voor ouders en jeugd 
ondersteunen met kennisactiviteiten 

 

• Kennisportaal 

• Wat doen we? (Centrale werkprincipes OKT) 

• Hoe leren we (evaluatie van het lerend systeem) 

 

• Link met het (hoger en wetenschappelijk) 
onderwijs  

• Link met andere AWTJ 
 

KeTJA (2015-2019) 



• 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.  

 

Portaalfunctie (KeTJA) 



Werkwijze 

 

• Vragen actief ophalen (gesprekken, website, flyer) 

• Waar nodig: vraagverheldering 

• Prioriteren (schakelgroep), ‘wegzetten’ 

• Beantwoorden 

 

Dit najaar:  

• Concept werkwijzen ontwikkelen met elkaar 

• Investeren in communicatie 

 
 

Portaalfunctie (KeTJA) 



 



Ingediende kennisvragen oktober 2015: 
 

• Omgang met vechtscheidingen 

• Positionering OKT in het onderwijs 

• Bereik/ondersteuning van Marokkaanse vaders 

• Handelingsverlegenheid rond HG/KM  

 

• Vormgeving eigen regie door ouders 

• Samenwerking met Samen Doen 

• Samenwerking met huisartsen, veilig thuis (breder 
kader: veiligheid) 

 

 
 

Portaalfunctie (KeTJA) 



Uitnodiging 

Startbijeenkomst Onderzoeksprogramma NEJA/KeTJA 

Donderdag 19 november, Raadszaal Stopera 

15.30 inloop 

15.45 welkom door Germie van den Berg 

16.00 aftrap door wethouder Simone Kukenheim 

16.15 actualiteitencollege G.J. Stams 

17.00 netwerkborrel 

 



Contact 
Germie van den Berg: G.Berg@amsterdam.nl 
Marjolijn Distelbrink:  MDistelbrink@verwey-jonker.nl 
www.neja.nl 
www.ketja.nl 
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