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Programma

• Evidence-based werken

• Werken aan verbetering

• Databank en Commissie

* Voorbeelden

• Verdere ontwikkeling
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Achtergrond en context

De beoordeling van Anti-pestprogramma’s is gebaseerd op:

• een beweging naar meer evidence-based werken, en

• de concrete vorm waarin dat in Nederland gestalte 

heeft gekregen.

Hoe dan? Door middel van:

• het systematisch beoordelen van de praktijk, en

• het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie hierover. 
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Effectiviteit: wat is dat eigenlijk?

Doel bereiken

Maar ook:

› Tevredenheid cliënten

› Beperkte uitval
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Wat is die evidentie?
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Effectiviteit

› Een nieuwe vraag voor het sociaal domein

› Een praktijk van 1000 bloemen

› Weinig doelbewuste praktijk

› Weinig onderzoek naar resultaten van het werk

De situatie rond het jaar 2000
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Meer aandacht voor effectiviteit

› Noodzaak: minder budget

› Overzicht

› Uitwisseling

› Ontwikkeling en verbetering praktijk

Waarom en waartoe
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Initiatieven

Overzicht

› Databank Effectieve Jeugdinterventies

› Erkenningscommissie Interventies

› Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

› Wat werkt

Beschrijven en beoordelen
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Interventie

Doelgericht

Planmatig

Extra aanbod 
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Databank Effectieve Jeugdinterventies

Systematische beschrijving in vast format

- Probleem

- Doel

- Doelgroep

- Aanpak

- Theoretische onderbouwing

- Randvoorwaarden

- Resultaten uit onderzoek

Ontwikkeling
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Erkenningscommissie Interventies

› Onafhankelijke deskundigen

› Deelcommissies met elk eigen expertise

› Beoordeling volgens vast stramien

› Vaste beoordelingscategorieën
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Beoordeling interventies

› Niet erkend

› Goed onderbouwd

› Effectief volgens

› - eerste aanwijzingen

› - goede aanwijzingen

› - sterke aanwijzingen
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Waarom een databank?

› Verzamelplaats van informatie

› Vindplaats van informatie

› Stellen van een norm

› Stimuleren van ontwikkeling
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De effectladder: onderaan beginnen

› Werkzame interventie = bewezen effectief

› Doeltreffende interventie = veelbelovend

› Goed onderbouwde interventie = in theorie effectief

› Goed beschreven interventie = potentieel effectief

› Werken met impliciete kennis = kan werken, of niet

Treden en criteria
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Nu: 248 interventies

› 7 effectief volgens sterke aanwijzingen

› 27 effectief volgens goede aanwijzingen

› 28 effectief volgens eerste aanwijzingen

› 186 goed onderbouwd 
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Uitbreiding

› Deelcommissies voor:  

• Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie 

• Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering 
(voor jeugd) 

• Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en 
jeugdwelzijn 
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Uitbreiding

Deelcommissies voor:

• Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en 
ouderen 

• Sport en bewegen voor alle leeftijden 

• Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid 

• Ouderenzorg 

• Gehandicaptenzorg 

• Langdurige geestelijke gezondheidszorg 

• Justitiële interventies
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Voorbeelden 

› Actie Tegengif: Effectief volgens goede aanwijzingen

› Een Nieuwe Koers: Goed onderbouwd

› Lang leve de liefde: Effectief volgens goede aanwijzingen

› Stop 4-7: Effectief volgens eerste aanwijzingen

› Taakspel: Effectief volgens goede aanwijzingen

Interventies in het onderwijs
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https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Actie-Tegengif
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Een-nieuwe-koers
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Lang-leve-de-liefde-3.html
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/STOP4-7---Samen-sterker-Terug-Op-Pad.html
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Taakspel.html


SEJN

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

• Uitvoering en onderzoek

• Meet- en verbeterbeweging

• Werken met prestatie-indicatoren

• Het benutten van resultaatgegevens en 

• Implementatie van effectieve methoden
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Een paar problemen

› Verkeerde redenen om in te dienen

› Uitsluiten van goede Interventies 

› Ontmoedigen van indieners

› Gezagspositie

› Bevorderen van conformeren

› Zelfgenoegzaamheid

› Uniformiteit

rond de databank
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Beperkingen

› Veel soortgelijke interventies

› Implementatie: uitwisseling met praktijk

› ‘Interventie’ als eenheid van beoordeling

(ook nog: professionals, organisaties, beleid)
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Actueel

› Kosteneffectiviteit

› Lerende databank jeugd

› Onderzoek werkzame factoren
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