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Dienst  rve onderwijs 
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Gemeente Amsterdam 

Raadscommissie voor Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Integratie, Kunst en 

Cultuur, Lokale Media en Monumenten 

Ter kennisneming voor de commissievergadering 

van 28 januari 2016 
 

JC

 

Portefeuille 19 

Agendapunt TKN 0 

Datum besluit B&W 15-12-2015 

 

Onderwerp 

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam 

(NEJA), Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) en de gemeente 

Amsterdam 

 

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van 

Kennis te nemen van het gezamenlijk onderzoeksprogramma NEJA en KeTJA en de 

gemeente Amsterdam 

 

Wettelijke grondslag 

Artikel 169 gemeentewet 

 

Bestuurlijke achtergrond 

Onder de vlag van het NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam) en KeTJA 

(Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) wordt door de universiteiten, 

hogescholen, praktijkinstellingen en kennisnetwerken in de stad gebouwd aan 

levendige kennisuitwisseling en een specifieke onderzoeksagenda. NEJA en KeTJA 

werken integraal samen en KeTJA krijgt daarbij extra subsidie vanuit ZonMw, de 

landelijke financieringsorganisatie van onderzoek. De gemeente is voor vier jaar co-

financier. Uniek aan de afspraken die gemaakt zijn is, dat alle kennisinstituten, de 

uitvoeringsinstellingen en de kennisnetwerken in Amsterdam samen met de 

gemeente hun krachten hebben gebundeld. Daardoor kan men komen tot een brede 

uitwisseling van kennis en wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en 

evaluatie van het Jeugdstelsel. Dat de gemeente Amsterdam gedurende vier jaar een 

substantiële, financiële bijdrage levert is ongekend in Nederland. 

 

Het onderzoeksprogramma is opgenomen in de Bestuurlijke Transformatieagenda 

Zorg voor de Jeugd 2015-2018, die in de gemeenteraad van 4 november jl. werd 

vastgesteld. 

 

Het onderzoeksprogramma kent een onderscheid tussen korte en lange termijn 

kennisbehoefte. In het programma is veel aandacht voor de urgentie van de korte 

termijn kennisbehoefte. Daarvoor wordt een kennisportaal opgezet, waar 

professionals en beleidsmakers kennisvragen kunnen indienen. Deskundigen worden 

ingeschakeld om deze vragen snel te beantwoorden, bijvoorbeeld met een 

masterclass, een workshop, een gegevensanalyse, een kort literatuuroverzicht of een 

praktische handreiking.  

De lange termijn kennisbehoefte heeft betrekking op meer fundamentele 

maatschappelijke vraagstukken, waar langlopend of diepgaander onderzoek voor 

nodig is. Het NEJA investeert hierin door onderzoeksprojecten voor ‘science 

practitioners’ te financieren. Dat zijn wetenschappelijk onderzoekers die vijftig procent 

van hun werktijd aan onderzoek besteden en vijftig procent aan hun reguliere werk in 

de praktijk en daarmee zorgen voor de verbinding tussen het onderzoek en de 
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praktijk. 

 

Het meerjarenprogrammaplan kadert voor de periode 2015-2018 de thema’s en sub 

thema’s waar het onderzoek en kennisuitwisseling rond het nieuwe jeugdstelsel in 

Amsterdam zich op richt. Door alle consortiumpartners is gezamenlijk gezocht naar 

een balans tussen aansluiting bij de wensen en behoeften vanuit de praktijk, 

aansluiting bij de wensen vanuit de gemeente, aansluiting bij thema’s uit de 

inhoudelijke programma’s van de diverse kennispartners en afstemming met de 

landelijke onderzoeksprogrammering jeugd. Er is focus aangebracht en tegelijkertijd 

een bandbreedte behouden om het aanvragen van onderzoeksubsidies bij externe 

fondsen mogelijk te maken. 

 

De centrale vraag voor de onderzoeksprogrammering is: “Wat zijn de werkzame 

principes in het nieuwe stelsel van de zorg voor de jeugd in Amsterdam? “ 

 

Naast de opzet van het kennisportaal is gekozen voor de volgende speerpunten: 

Effectiviteit van de basiszorg jeugd: doorontwikkeling basismethodiek van de ouder- 

en kindadviseurs, ondersteunen van het lerend systeem van de ouder- en 

kindadviseurs, effectief signaleren en beslissen over passende zorg, werkzame 

elementen van de basiszorg. 

Effectiviteit van de specialistische zorg: (kosten)effectiviteit van jeugd- en 

gezinsinterventies, effectiviteit van aanpakken bij specifieke doelgroepen zoals 

zwerfjongeren, evalueren ketenzorg, effectiviteit pleegzorg. 

Risicovol ouderschap: voorkomen van overdracht van intergenerationele problemen, 

voorkomen en behandelen van hechtingsproblematiek en trauma. 

Kwaliteit van de pedagogische omgeving: evaluaties van aanpakken in wijk of buurt, 

leer- en leefklimaat in scholen, versterken van beroepskrachten in 

basisvoorzieningen. 

 

Het thema veiligheid komt bij alle onderdelen van het programma aan de orde.  

Op 19 november 2015 ging het onderzoeksprogramma officieel van start. 

 

Reden bespreking 

n.v.t. 

 

Uitkomsten extern advies 

n.v.t. 

 

Geheimhouding 

n.v.t. 

 

Uitgenodigde andere raadscommissies 

n.v.t. 

 

 Stukken 

Meegestuurd 1. NEJA KeTJA Programmaplan 2015-2018.pdf 

2. Managementsamenvatting 

Ter inzage gelegd n.v.t. 
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Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

Angela Habets, 06 28541187. A.habets@amsterdam.nl  

 

 


