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aantal inwoners in Amsterdam:  ?

aantal jeugdigen tot 18 jaar:  ?

aantal jongeren 18-22 jaar:  ?

percentage met jeugdhulp:  ?

aantal gezinnen:  ?

aantal multiproblemgezinnen:  ?

aantal overlastgevende gezinnen:  ?

Cijfers en feiten
in Amsterdam
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845.000  inwoners in Amsterdam
149.000 jeugdigen tot 18 jaar
55.000 jongeren 18-22 jaar

10 % (< 18 jaar) heeft jeugdhulp

112.000 gezinnen
12.000 multiproblemgezinnen
1200 overlastgevende gezinnen

www.ois.amsterdam.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Kosten jeugdstelsel 2017: € 262,5 miljoen

Cijfers en feiten
in Amsterdam

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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


Ambities 
Jeugdbeleid 
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



Jeugdstelsel
Amsterdam

Zeer gespecialiseerde 

(boven)regionale 

voorzieningen

Gespecialiseerd

zorgaanbod

Ouder- en Kindteams

Samen Doen-teams

Directe leefomgeving 

(wijk)

Jeugdige, gezin, 

medeopvoeders

Huisartsen

Jongerenwerk

Onderwijs

Kinderopvang

Politie, etc

Jeugdbescherming 

en reclassering

VEILIG 

THUIS RvdK



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















www.zorgomregioamsterdam.nl

http://www.zorgomregioamsterdam.nl/


Perspectiefplan: resultaatgericht

Outcome indicatoren:
• Doelrealisatie
• Uitval
• Tevredenheid



Kwaliteit en Effectiviteit 
Zorg voor Jeugd

Dimensies van ‘kwaliteit’. Bron: Ministeries van VWS en VenJ (2012)



Evidence based practice: niet meer vanzelfsprekend?



Wat is evidence-based practice ook alweer?

Wetenschappelijke 

kennis

Praktijkkennis 

hulpverleners

Ervaringskennis

en voorkeuren cliënten 

Evidence-

based Practice

Waardensysteem 

/ context



Op zoek naar werkzame principes zorg voor de jeugd: 
➢ stelselvraagstukken: organiseren, sturen en bekostigen
➢ het nieuwe generalistisch werken
➢ specialistische interventies
➢ beleidsontwikkeling

De transformatie begeleiden:
➢ met onderzoek en evaluaties
➢ benutten van kennis
➢ kennisdelen

Langlopende onderzoeken en korte termijn kennisbehoefte

Amsterdam investeert in kennisontwikkeling



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

BeleidPraktijk

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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http://www.neja.nl/


Highlights
Evaluatie Amsterdam

Kleine problemen blijven klein?
• Bereik JGZ en preventieve aanbod toegenomen (met 14%)

Minder specialistische zorg en goedkoper?
• Beroep op specialistische jeugdhulp toegenomen (met 5%)
• Kosten sterker gestegen dan aantal bereikte jongeren (met 10%)

Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht?
• Regie op gezinnen met complexe problematiek en veiligheidsrisico’s

lijkt op orde

Bron:
Bestuursrapportage 2017 jeugdstelsel Amsterdam
www.amsterdam.nl



Onderzoek naar bereik

Twee belangrijke conclusies:

• Met name jeugdigen en ouders met Turkse of Marokkaanse 
migratie-achtergrond worden minder goed bereikt

• Doelgroep overlast-gevende jongeren wordt onvoldoende 
bereikt

Bron:
Rob Gilsing, Femke Stoutjesdijk, Marjolijn Distelbrink, Bas Tierolf
Jeugdhulp Amsterdam: Bereik jeugdigen met een migratieachtergrond
Utrecht: Verwey-Jonker Instituut



Onderzoek:
Meta UvA

Beleid:

Rapport

Inspectie >

Actieplan

Gemeente

Praktijk:
Ervaringskennis

Lijstje van 
vijfhoek

Best practice
OuderSignalen voor risico op KM:
• Minderjarigheid
• Licht verstandelijke beperking
• Verslaving - alcohol, drugs, gokken
• Verwardheid - door financiële problemen, 

psychiatrische problemen, agressie, angst
• Huisvestingsproblemen - dakloosheid, 

thuisloosheid, onveilige woning
• Geschiedenis van huiselijk geweld bij 

ouder(s)
• Criminaliteit

www.neja.nl
Assink, M., Van der Put, C., Kuiper, K., Mulder, T., & Stams, G. J. (2016). 
Rapport en Factsheet – Risicofactoren voor kindermishandeling
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

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

http://www.nji.nl/
mailto:R.Hageraats@nji.nl
http://www.neja.nl/
mailto:G.Berg@Amsterdam.nl

