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OCW 

Justitie 

J&G 

VWS 

Zorgverzekeraars 

Zorgkantoren 

SO, VSO, rugzakjes, praktijk 
ond en leerwegonder ond: 2,2 

mld 
Scholen 

Voortijdig school-
verlaten (VSV) 

Justitiele 
inrichtingen 

(JJI’s) 
Raad voor de  

Kinderbeschermi
ng 

Gesloten 
jeugdzorg 

Bureaus 
Jeugdzorg  

Jeugdzorg-
aanbieders 

Jeugd GGZ 

PGB’s jeugd GGZ 

Jeugd LVG 

Aanval op de uitval, RMC, 
plusvoorziening: 320 mln  

Provincie 

Gemeenten 

Gemeentefonds 

325 
mln 

106 mln 

87 
mln 160 mln 

518 mln 

917 mln 

470 mln 58 mln 329 mln 

678 mln 

WM
O 

VSV 54 
mln 

CJG  50 -100 mln 

DBU CJG 297 mln 

Onderwijsachterstanden-
beleid (incl VVE): 249 mln 

1.378 mln 

Reclassering   57 
mln 



Wie heeft nou de regie? 
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Wat was er aan de hand? 
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Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk 

Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik 

Voor elk type probleem en apart aanbod 

Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar 

Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed 



Wat was er aan de hand? 
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Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en  

meer in jeugdbescherming 

Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen 



Wat was er aan de hand? 
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Late (h)erkenning LVB-problematiek,  

in combi met psychiatrische problematiek 

te hoge uitval jongeren 

Late herkenning hechtings- en opvoedproblematiek  

Geen grip op intergenerationele overdracht problemen  

Te veel kinderen in gedwongen kader 

Kostbare kinderjaren gaan verloren 
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Toename maatregelen 
jeugdbescherming 

 

9 
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Zorgverzekeraars 
Landelijk overheid 

AWBZ,  

Budget Zorg voor de jeugd 2012 
€ 3.349.000 



Stages 

Huisarts 

Welzijn Sport 

BJZ 

School Opvang 

(S)MW 

GGD CB en thuiszorg 
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Basisvoorzieningen opgroeien en opvoeden jeugdigen 

Monitoring, screening en signalering 

Indicatie voor specialistische hulp / maatregel 

 

 Jeugd- & 

Opvoed-  

hulp 

 Jeugd- 

Bescherming 

& 

Reclassering 

 

Vroege / lichte hulp en steun 

Preventie-programma’s (algemeen en selectief) 

  
Jeugd- 

GGZ 

 

Zorg voor  

Jeugd-LVB 

  

 Speciaal 

onder- 

 wijs 

(Cluster IV) 
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   Het oude jeugdstelsel 



Stages 

Thusz 

CB en thuiszorg 
 

Huisarts 

Welzijn Sport Opvang 

GGD 
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Basisvoorzieningen opgroeien en opvoeden jeugdigen 
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   De verandering: nieuwe jeugdstelsel 

CJG / wijkteam 

School 

… en 
passend 
onderwijs 

Veilig 
Thuis 

1e lijn (Basiszorg jeugd) 
 

Monitoring, screening en signalering 
 

Vroege / lichte hulp en steun 
 

Inroepen, coördinatie en afschaling intensieve jeugdhulp 

Preventie-programma’s (algemeen en selectief) 

Intensievere  
Jeugdhulp  

(incl ggz en lvb) 

Uitvoering jeugd- 
Bescherming & 

Reclassering 



Transformatie: de ambities 
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht  

–ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken 

–Ruimte voor de professional, minder bureaucratie 

–uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing 

Kleine problemen blijven klein 

–normaliseren van alledaagse opvoedvragen 

–sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) 

–wijkteams: generalisten samen met specialisten 

–vertrouwenspersoon en kostenbewust 

Snel effectieve hulp dichtbij  

–specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen 

–passende onderwijs- zorgarrangementen met kennis van nu 

–1 gezin, 1 plan, hulpverlener  

… en goedkoper!  

–minder schakels en coördinatie 

–niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod 

–Voorkomen dat problemen erger worden 
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Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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we kunnen niet alles oplossen;  

opvoeden en opgroeien is lastig, problemen horen erbij,  

kun je er goed mee leven  

of is er specialistische zorg nodig? 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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Veel opvoed- en opgroeiproblemen zijn oplosbaar of  

hanteerbaar te maken met bescheiden middelen en  

gebruik makend van de pedagogische civil society. 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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Veel kennis over risico’s waardoor kinderen  

niet gelukkig opgroeien, onvoldoende participeren   

en zelf geen goede ouder worden.  

Hechtingsproblemen, trauma’s, loverboy-problematiek,  

specifieke psychische en gedragsstoornissen. 



Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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Wij krijgen ook meer inzicht in overlap zorgvraag en aanbod 

Met name bij complexe problematiek. 

Overlap VB, (J)GGZ en Opvoeden en opgroeien 

Wie waar zit is niet altijd vanuit inhoud vraag of probleem bepaald 

In inhoud en organisatie specifiek aanbod is winst mogelijk 



Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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Bij complexe problemen is de inzet van generalisten en 

het eigen netwerk onvoldoende. 

Stoornissen en trauma's staan gezond en veilig opgroeien in de weg. 

Te lang modderen aan de voorkant is dan schadelijk.  

Specialistische zorg te laat ingezet. Of de verkeerde zorg.  

Maar wel altijd werken aan het herstel van het gewone leven (normaliseren).  

Ook door specialisten. 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd? 
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Er is kennis en deskundigheid over doelgroepen en patronen. 

We investeren nu in een krachtige 1e lijn.  

Nodig zijn ook goede, multidisciplinaire zorgprogramma's.   

Met een juiste mix van generalistisch en specialistisch aanbod.  

Het eigen netwerk en het versterken van het pedagogisch klimaat  

zijn daarin altijd noodzakelijke elementen. 

 



Wat is goede zorg voor de jeugd 
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Wat is goede zorg voor de jeugd? 

• Kijk naar de hele context van gezin en 
omgeving 

• Niet alleen naar problemen bij kinderen of 
ouders 

• Schulden, slechte huisvesting, negatief 
voorbeeldgedrag 

• Dus breed kijken en handelen: maatwerk 
en beleid ‘ontschotten’ 
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Het grote vraagstuk voor gemeenten: botsing 
tussen leefwereld en systeemwereld 
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Botsing tussen leefwereld en 
systeemwereld: de professional als bron 
voor verandering  
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Jeugdbeleid Amsterdam en Introductie NEJA  

Dr. Germie van den Berg 

Programmaleider Onderzoek Jeugdstelsel, Gemeente Amsterdam 

Programmaleider (Kosten)effectiviteit NJi 

17 maart 2016, Gastcollege op UvA 
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aantal inwoners in Amsterdam  ? 
aantal jeugdigen tot 18 jaar ? 
aantal jeugdigen 0-18 heeft jeugdhulp  ? 
aantal jongeren 18-23 jaar ? 
aantal gezinnen ? 
aantal multiproblemgezinnen ? 
aantal overlastgevende gezinnen ? 
 
 
 
 

Cijfers en feiten 
in Amsterdam 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig0K6d4r3LAhUGYJoKHekzDs4QjRwIBw&url=http://pics.onemusic.tv/download/Mensen...-heel-veel-mensen-Flickr-Photo-Sharing/?n=aHR0cHM6Ly9jMi5zdGF0aWNmbGlja3IuY29tLzgvNzEwNC83Mzg5MzU5MTE0X2Y5ZWMxYzJlYTNfYi5qcGc=&search=mensen&psig=AFQjCNEAptGlmtkwDvM28s1FtPSByFM8tA&ust=1457962084249702
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820.000 inwoners in Amsterdam 
148.000 jeugdigen tot 18 jaar 
9.300 jeugdigen 0-18 heeft jeugdhulp (6,3%) 
68.000 jongeren 18-23 jaar 
100.000 gezinnen 
28.000 gezinnen kwetsbaar maar zelfredzaam 
12.000 multiproblemgezinnen 
1200 overlastgevende gezinnen 
 
www.waarstaatjegemeente.nl 
 
Totaal budget 2014:  € 275 miljoen 
Totaal budget 2017:  € 240 miljoen 
 
Ongeveer 120 instellingen in Amsterdam, klein en groot 
 
Meer dan 4500 jeugdwerkers 
 
 

Cijfers en feiten 
in Amsterdam 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig0K6d4r3LAhUGYJoKHekzDs4QjRwIBw&url=http://pics.onemusic.tv/download/Mensen...-heel-veel-mensen-Flickr-Photo-Sharing/?n=aHR0cHM6Ly9jMi5zdGF0aWNmbGlja3IuY29tLzgvNzEwNC83Mzg5MzU5MTE0X2Y5ZWMxYzJlYTNfYi5qcGc=&search=mensen&psig=AFQjCNEAptGlmtkwDvM28s1FtPSByFM8tA&ust=1457962084249702
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Gespecialiseerde jeugdhulp 

voorzieningen 

Digitaal platform 

Ouder- en Kindteams 

Samen Doen-teams 

Directe leefomgeving (wijk) 

Jeugdige, gezin, 

medeopvoeders 

Huisartsen 

Jongerenwerk 

Onderwijs 

Kinderopvang 

Politie, etc 

 

Jeugdbescherming 

en reclassering 

VEILIG 

THUIS RvdK 

Het nieuwe 
jeugdstelsel 



Kernactiviteiten 
Ouder- en Kindteams 
 
• Basispakket Jeugdgezondheidszorg 
• Opvoed- en opgroeiondersteuning 
• Jeugdhulp 
• Verwijzen en beschikken 
• Voorlichting / advies aan professionals 
• Verbinden netwerkpartners in de wijk  
 
– regie bij ouders 
– inzet van netwerk/ eigen kracht 
– culturele sensitiviteit  

 
 





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 



1. Monitoring en ambi-

ties sociaal beleid 
(bijv. hoeveel schooluitval is 

er – urgentie aanpak) 

3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs 

- … etc 
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2. Maatschappelijk resultaat  
Amsterdam, o.a.: 

•80% jeugd sport wekelijks 

•<1000 voortijdig schoolverlaters 

•max.14% psychosociale problemen 

•max. 1250 OTSsen 

Speelveld gemeente (Bron: Van Yperen, 2015) 

- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Basiszorg (1e lijn) 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs .. 

 



3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Onderwijs … etc 

 

6. Verbeteracties 
in een meet-, spreek- en verbeterbeweging 

5. Outcome 

diensten 

o.a.  

-  Tevredenheid 

-  Uitval 

-  Afname 

   problemen 
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4. Kwaliteit 

input:  

 

Methoden 

en  

werkers 

1. Monitoring en ambi-

ties sociaal beleid 
(bijv. jeugd groeit gezond en 

veilig op) 

3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Onderwijs … etc 

 

- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Basiszorg (1e lijn) 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs .. 

 

2. Maatschappelijk resultaat  
Amsterdam, o.a.: 

•80% jeugd sport wekelijks 

•<1000 voortijdig schoolverlaters 

•max.14% psychosociale problemen 

•max. 1250 OTSsen 

Speelveld professionele organisaties (Bron: Van Yperen, 2015) 



Meten om te verbeteren  

Bespreekstramien 

 

Herkennen: 

herkennen we de uitkomsten? 

Verklaren: 

kunnen we de uitkomsten verklaren? 

Beoordelen: 

wat vinden we van de uitkomsten? 

Verbeteren: 

zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke? 



Kwaliteit        Effectiviteit 



Wat is NEJA? 

NEJA: 

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam  

Samenwerkingsverband tussen 
praktijkinstellingen, gemeente,  
hogescholen en universiteiten  

Doel: 
door onderzoek en uitwisseling van kennis  
de kwaliteit en effectiviteit van de zorg 
voor jeugd bevorderen. 



Onderzoek 
Onderwijs 

 

 

    Beleid     Praktijk 
 

 

 

NEJA: Verbinden! 



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

 
Hogescholen 

• HvA  

• Inholland 

Jeugdplatform 

Wetenschap 

• VU 

• UvA 

• KJP VUmc/AMC 

 

Onderzoeks/kennisinstituten 

• Kohnstamm Instituut 

• Verwey-Jonker Instituut 

• Nederlands Jeugdinstituut 

 

Gemeente Amsterdam 

• Afdeling jeugd 



Wat werkt? 



Onderzoek en kennis delen 

 

 

 

Kwaliteit pedagogische omgeving 

Risicovol ouderschap 

Effectieve basiszorg jeugd 

Effectieve specialistische 

interventies 
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Www.neja.nl 
 

http://www.neja.nl/


Contact: 
  

www.nji.nl 
Rutger Hageraats 
R.Hageraats@nji.nl 
  

www.neja.nl 
Germie van den Berg 
G.Berg@Amsterdam.nl 
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