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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van 

jongeren te voorkomen of te repareren.  

 

Doelgroep 

Het JIT richt zich op jeugd in Schiedam in de leeftijd van 15 tot 23 jaar die op meerdere 

leefterreinen kampen met (beginnende) problemen.  

 

Aanpak 

De opzet en werkwijze van de methode omvat onderstaande onderdelen.  

1. Aanmelding en intake. De aanmelding komt binnen via de ketenpartners (of zelfmeldingen of 

meldingen via familieleden). Naar aanleiding van een aanmelding wordt de cliënt schriftelijk 

uitgenodigd voor een intakegesprek. 

2. Hulpvraag inventariseren. In het intakegesprek wordt samen met de cliënt een hulpvraag 

geformuleerd. Aanvullend onderzoek en analyse in de back office ondersteunen de 

hulpvraag. 

3. Trajectplan opstellen. De Individuele Jongerenbegeleider (IJB-er) stelt een trajectplan op 

waarin inhoud en afspraken met de cliënt zijn vastgelegd en worden ondertekend. 

4. Trajectplan uitvoeren. Begeleiden, stimuleren en motiveren van de cliënt, zowel kort- als 

langdurend, bij de uitvoering van het programma. 

5. Evaluatie en nazorg. Het traject wordt afgesloten als de doelstelling is bereikt of wanneer 

blijkt dat de cliënt niet aan de inspanningsverplichting voldoet.  

 

Materiaal  

Het volgende handboek is beschikbaar: De straat als front office; methodiek voor Jongeren 

Interventie Team Schiedam, geschreven door Gregor Gips, uitgegeven in 2011 door SWS 

Welzijn in Schiedam. 

 

Uitvoerende organisaties 

De methode wordt uitgevoerd door een welzijnsorganisatie, een organisatie voor 

jeugdhulpverlening en een onderwijsinstelling voor vmbo en mbo.  

 

Ontwikkelaar 

SWS Welzijn Schiedam  

's-Gravelandseweg 557 

3119 XT Schiedam  

010 409 09 09 

www.swswelzijn.nl  

 

http://www.swswelzijn.nl/
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Contactpersoon 

Remey Weekers 

rweekers@swswelzijn.nl  

06 345 538 38 

 

2. Onderbouwing  
 

Voor de onderbouwing van de doelgroep en de probleemanalyse maakt de ontwikkelaar 

gebruik van de definitie van ‘overbelaste jongeren’ (WRR, 2009; Nicis Adviescollege 

Maatschappelijke uitval jongeren, 2010). De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van de 

aanpak naar de kring van solidariteit rond kinderen en jongeren (Van Acker, 2010). Deze 

‘overbelaste jongeren’ kampen met meervoudige problematiek waardoor zij op meerdere 

loketten en instanties zijn aangewezen. Voor hen functioneert het bestaande systeem niet 

voldoende om maatschappelijke uitval tegen te gaan. Het probleem vraagt volgens het 

adviescollege om systeeminnovaties die zijn gebaseerd op drie principes: bestuurlijke 

aandacht, een netwerk van professionals dat rond de jongere wordt gevormd en de school als 

de plek waar de zorg omheen wordt georganiseerd. Deze principes zijn van toepassing in de 

JIT-aanpak, een combinatie van samenwerking met het voortgezet onderwijs en een ambulante 

aanpak om de hulpverlening dichter bij de jongere te brengen. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er zijn twee publicaties beschikbaar die ingaan op de praktijkervaringen met JIT van de 

uitvoerders (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2010; Gips, Voorspuij & Van Gerwen, 2010). 

Volgens de uitvoerders is een goede samenwerking tussen jongerenwerkers en 

jeugdhulpverleners een belangrijke voorwaarde voor succesvolle uitvoering. Ook de 

persoonlijke, vraaggerichte, laagdrempelige en proactieve houding naar de jongeren toe wordt 

van belang geacht. 

 

 

4. Effectonderzoek  
 

Er zijn twee effectonderzoeken beschikbaar. Uit de monitoring Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je 

net het verschil kunt maken!” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2009) blijkt dat meer dan de 

helft van de JIT-trajecten (35 van de 68 deelnemers) succesvol was. Uit de monitoring 

Rapportage 2010 JIT Schiedam “De straat als front office” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 

2010). blijkt dat bij iets meer dan de helft (18 van de 35) van de afgesloten casussen de 

problemen van de jongeren zijn opgelost. Op basis van deze rapportages kunnen echter geen 

uitspraken worden gedaan over of de maatschappelijke uitval daadwerkelijk is voorkomen. 

 

 

 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

mailto:rweekers@swswelzijn.nl
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 Systematisch werken aan verbreding van de informatiepositie over de (problemen en 

competenties van de) doelgroep, door middel van een eenvoudig en gestructureerd online 

registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’. 

 Eenduidig delen van informatie met ketenpartners, doordat alle ketenpartners werken met 

hetzelfde online registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’. 

 Versterken van eigen verantwoordelijkheid van de jongeren, door aansluiting te zoeken bij 

de eigen motivatie van jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen en hierover 

concrete afspraken te maken (inspanningsverplichtingen). 

 Competenties van jongeren worden versterkt en hun probleemoplossend vermogen 

vergroot, waardoor hun zelfredzaamheid versterkt wordt. 

 Door vertrouwen van de jongerenwerker in de deelnemer neemt het zelfvertrouwen van de 

deelnemer toe. 

 Laagdrempelige bereikbaarheid, aansluiting bij de leefwereld van de jongeren en een 

proactieve houding van de jongerenwerkers. De stad is hun werkterrein, de buurt hun 

kantoor en de leefwereld hun spreekkamer. 

 Uitgebreid maatschappelijk netwerk door jongerenwerkers, waardoor jongeren snel en 

efficiënt verder geholpen kunnen worden. 

 Benadering vanuit een kring van solidariteit rondom de jongeren. De oplossing van een 

probleem wordt gezocht daar waar het zich voordoet.   
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

De straat als front office; methodiek voor Jongeren Interventie Team Schiedam, geschreven 

door Gregor Gips, uitgegeven in 2011 door SWS Welzijn in Schiedam. 

 

Als voor specifieke onderdelen in de beschrijving aanvullende informatiebronnen van de 

ontwikkelaar zijn gebruikt, dan worden verwijzingen opgenomen in de tekst.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Ongeveer 10% van de jongeren in Nederland kampt met meervoudige problematiek (Veth, 

2009 in Gips, 2011). Dit zijn ongeveer 240.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Deze 

‘overbelaste’ jongeren gaan gebukt onder een opeenstapeling van problemen en lopen het 

risico op maatschappelijke uitval (WRR, 2009 in Gips, 2011). Onder maatschappelijke uitval 

wordt het verliezen van binding met de samenleving en haar instituties verstaan. Jongeren 

komen in een sociaal isolement terecht of keren de samenleving de rug toe. Ze gaan niet meer 

naar school, kunnen geen stage- of werkplek vinden en hebben schulden, zijn verslaafd, 

hebben psychische problemen en/of geen vaste woon- en verblijfplaats (zie ook 2.2).  

 

De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met uitval van jongeren zijn torenhoog: 

het bestrijden van uitval kost honderden miljoenen euro’s per jaar. En dan spreken we nog niet 

over de morele kosten die volgens de WRR (2009:33 in Gips, 2011) ook in ogenschouw moeten 

worden genomen: “Kan een welvarend land met opgeheven hoofd staan wanneer de meest 

kwetsbare jongeren geen hoop en inspiratie wordt geboden?”. 

 

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.cbs.nl.  

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Het doel van het Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van jongeren in de 

leeftijd van 13 tot 24 jaar te voorkomen en/of te repareren. Dit gebeurt door belemmeringen in 

de directe omgeving van jongeren weg te nemen, hen individueel te coachen, talenten bij 

jongeren te ontdekken en te benutten en voldoende perspectief te ontwikkelen op een gezonde 

http://www.cbs.nl/
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ontwikkeling naar volwassenheid. De individuele begeleiding is erop gericht jongeren toe te 

leiden naar reguliere hulpverlening.  

 

Subdoelen 

De volgende subdoelen van de methode zijn genoemd. 

 Voorkomen van wachtlijsten voor jongeren bij jeugdzorg en lange wachttijden tussen intake 

en behandeling. 

 Leveren van ambulante jeugdhulpverlening voor jongeren. 

 Verzorgen van nazorgtrajecten voor jongeren. 

 

Verklaring van de naam van de methode  

De naam van de methode Jongeren Interventie Team verwijst naar het team van professionals 

dat wordt ingezet om de maatschappelijke uitval van jongeren te verminderen. De titel van het 

handboek, De straat als front office, weerspiegelt de werkwijze van de interventiemedewerkers 

van het JIT. Zij verrichten hun werk niet vanachter een bureau in een kantoor, maar bij jongeren 

thuis, op straat en op het schoolplein. Tussen jongeren en met jongeren. De medewerkers zijn 

zichtbaar aanwezig. De stad is hun werkterrein, de buurt hun kantoor en de leefwereld hun 

spreekkamer.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Het JIT richt zich op jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar die op meerdere leefterreinen 

beginnende problemen hebben (risicogroep). 

Het zijn urbane, veelal overbelaste jongeren. Het overgrote deel van hen leeft in 

achterstandswijken en vaak in een negatief thuismilieu. Er is veelal sprake van drugs, alcohol, 

criminaliteit, gebroken gezinnen, tienermoeders, lage sociale achtergronden, taalachterstanden 

en andere cognitieve achterstanden. De ouders hechten vaak weinig echte waarde aan school, 

er is een lage ouderbetrokkenheid en jongeren komen nogal eens zonder ontbijt op school 

(WRR, 2009 in Gips, 2011). De omvang van de risicogroep en het percentage uitval in het 

onderwijs vraagt om een intensieve interventieaanpak (zie ook 2.2). 

 

Aanmelding en selectie 

De aanmelding of instroom van jongeren vindt plaats via de ketenpartners, buurtgerichte  

instellingen, de leerplichtambtenaar, de politie, Bureau Jeugdzorg en het jongerenwerk. Alle 

ketenpartners registreren op eenduidige wijze. Hiervoor is het registratieprogramma  

‘Jongeren in Kaart’ ontwikkeld, waar alle ketenpartners mee werken. In dit  

registratieprogramma wordt op 17 leefgebieden waarop problemen kunnen ontstaan voor  

jongeren gescoord op een schaal van 0 (= normaal), 1 (= zorgelijk), 2 (= aantoonbaar  

probleem). Wanneer een jongere op deze zogeheten ‘zorgenkaart’ drie maal rood scoort  

(aantoonbaar probleem) is dit een indicatie voor een aanmelding voor een intakegesprek bij het  

JIT. Verder kunnen cliënten zich ook zelf aanmelden en worden ze aangemeld door  

familieleden, meestal vader of moeder.  
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1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Indicatoren voor jongeren om begeleiding van het JIT te ontvangen is een meervoudige 

problematiek waarbij sprake is van een zorgelijke situatie op meer dan drie leefgebieden.  

De 17 leefgebieden zijn als volgt benoemd: 

1. Cognitieve ontwikkeling 

2. Geestelijke gezondheid 

3. Thuis/Gezinsituatie 

4. School 

5. Relatie vrienden/vriendinnen 

6. Seksuele ontwikkeling 

7. Huisvesting 

8. Lichamelijke gezondheid 

9. Werk 

10. Financiële situatie 

11. Alcoholgebruik 

12. Drugsgebruik softdrugs 

13. Drugsgebruik harddrugs 

14. Gokken 

15. Vermogens en/of gewelddelicten 

16. Aanraking met politie/justitie 

17. Vrije tijdsbesteding.  

 

Door middel van het intakegesprek en informatie uit het registratiesysteem ‘Jongeren in Kaart’ 

wordt getoetst of de jongere aan deze criteria voldoet.  

 

Er worden in de documentatie over de methode geen specifieke contra-indicatiecriteria 

gegeven.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

Organisatie 

De methode wordt uitgevoerd door een team van Individuele Jongerenbegeleiders (IJB-ers), 

een gedragsdeskundige en een professionele casemanager. De coördinator is een IJB-er. De 

opzet en werkwijze van de methode laten zich op twee manieren omschrijven: de 

werkzaamheden van de IJB-ers in direct contact met de cliënten (front office) en de overige 

werkzaamheden die met de begeleiding van de jonge cliënt samenhangen (back office). 

 

Front office 

Het team van individuele jongerenbegeleiders houdt zich bezig met de contacten met de  
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jongeren (direct cliëntgericht werken). Deze werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven. 

 

1. Aanmelding en intake 

 Aanmelding via de ketenpartners of zelfmeldingen of meldingen via familieleden. Naar 

aanleiding van een aanmelding wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd voor een 

intakegesprek. 

 Het intakegesprek vindt plaats aan de hand van een intakeformulier waarin de 

persoonsgegevens vermeld staan en de situatie geschetst wordt. Aan de hand van het 

intakeformulier wordt de individuele monitor ‘Zorgen en talenten’ ingevuld. Het formulier 

doorloopt systematisch alle onderwerpen die voor de jongeren van belang kunnen zijn en 

wordt afgesloten met een handtekening van de jongere zelf en de jongerenbegeleider. 

Tevens wordt de hulpvraag geformuleerd.  

 

2. Hulpvraag inventariseren 

 In het intakegesprek wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd. Deze 

hulpvraag wordt ondersteund door aanvullend onderzoek en analyse in de back office (zie 

back office).  

 De IJB-er legt een huisbezoek af om een compleet beeld te krijgen van de leefomgeving van 

de cliënt. 

 

3. Trajectplan opstellen  

 Analyseren van wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden van de cliënt. 

 Formuleren van uitgangspunten en doelen. 

 Het geven van informatie en advies aan de cliënt (aansluitend bij de vraag en mogelijkheden 

van de cliënt) over de te volgen werk- en/of scholingstrajecten.  

 Vaststellen van inspanningsverplichtingen door cliënt en JIT. Deze 

inspanningsverplichtingen moet de cliënt nakomen om in aanmerking te blijven komen voor 

ondersteuning vanuit het JIT. 

 Opstellen van een trajectplan waarin inhoud en afspraken zijn vastgelegd en worden 

ondertekend. 

 

4. Trajectplan uitvoeren 

 Bewaking van een tijdige start van de verschillende onderdelen van het trajectplan. 

 Bewaking van de voortgang van de verschillende onderdelen van het trajectplan en zo nodig 

bijstelling van het trajectplan. 

 Begeleiden, stimuleren en motiveren van de cliënt, zowel kort- als langdurend, bij de 

uitvoering van het programma. 

 Informatieverstrekking aan de cliënt over regelingen en voorzieningen. 

 

5. Evaluatie en nazorg 

 Het traject wordt afgesloten als de doelstelling is bereikt of wanneer blijkt dat de cliënt niet 

aan de inspanningsverplichting voldoet.  

 De IJB-er geeft advies aan betrokkenen en de cliënt bij mogelijke knelpunten. 

 Als de cliënt succesvol is uitgestroomd maar de gezinssituatie nog zorgen baart, kunnen 

huisbezoeken worden gebracht. 
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Back office 

Naast de directe contacten met de cliënten is er nog een aantal overige werkzaamheden die 

met de jongerenbegeleiding samenhangen (indirect cliëntgericht werken). Deze 

werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven. 

 

1. Aanmelding en intake 

 Tweewekelijks vindt er een cliëntbespreking plaats met de coördinator, op basis van de 

intake.  

 De medewerkers van het JIT bespreken daarnaast wekelijks de overige aanmeldingen 

(bijvoorbeeld van zelfmelders) in het cliënt/voortgangsbespreking. Tevens wordt tijdens deze 

casuïstiekbespreking de voortgang van de cliënten die in behandeling zijn besproken met 

een gedragdeskundige. 

 

2. Hulpvraag inventariseren 

 Informatie verzamelen over de cliënt door middel van gesprekken met ketenpartners en 

verkennen van de maatschappelijke situatie, om zo wensen, behoeften, problemen en 

motivatie van de cliënt in kaart te brengen. 

 

3. Trajectplan opstellen  

 Het opstellen van een trajectplan waarin inhoud en afspraken zijn vastgelegd. Registratie 

vindt plaats via het cliëntvolgsysteem ‘Jongeren in Kaart’.  

 

4. Trajectplan uitvoeren 

 Onderhouden van contacten met andere instanties en instellingen, die betrokken zijn of 

betrokken kunnen worden bij de begeleiding van de cliënt en het uitvoeren van het plan van 

aanpak. 

 Rapporterende werkzaamheden over de cliënt en zijn leefomgeving. 

 

5. Evaluatie en nazorg 

 Afsluiting van het traject wanneer de doelstelling is bereikt. Registratie vindt plaats via het 

cliëntvolgsysteem ‘Jongeren in Kaart’.  

 De IJB-er volgt gedurende zes maanden na afsluiting van het traject bij JIT de voortgang van 

de ingezette reguliere hulpverleningstrajecten en heeft regelmatig overleg met de externe 

begeleiders van ketenpartners en/of bedrijven. 

 De manager en de coördinator voeren overleg om doelstellingen en resultaten te evalueren 

en verwerken de gegevens in het jaarverslag. De te nemen verbetermaatregelen worden 

besproken. 

 

 

 

1.6 Materiaal  
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Voor het in de praktijk brengen van de methode zijn onderstaande materialen van belang. 

  

De straat als front office; methodiek voor Jongeren Interventie Team Schiedam, geschreven 

door Gregor Gips, uitgegeven in 2011 door SWS Welzijn in Schiedam. 

 

Dit is een gedetailleerde beschrijving van de werkwijze van het JIT en het geeft daarmee 

andere instellingen de mogelijkheid om een vergelijkbaar project op te zetten in hun 

werkgebied. In de bijlagen zijn onder andere voorbeeldformulieren voor de intake opgenomen. 

Ondersteunend aan het in de praktijk brengen van de methode zijn onderstaande instrumenten 

ontwikkeld. Ook deze instrumenten worden gedetailleerd beschreven in het handboek. 

 

Registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’ 

Om de doelgroep goed in beeld te krijgen, is door Jan Schellekens (Bureau de Spits) het  

registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’ ontwikkeld. De monitor is ontwikkeld op grond van de  

leefgebieden (Schellekens, 1998) en later aangevuld met de zorg en talentenmonitor  

(Schellekens, 2011). SaaS Solutions (www.saassolutions.nl/jongeren-in-kaart) heeft gezorgd  

voor de vorm. Dit online systeem draagt bij aan een eenduidige registratie van (groepen)  

jongeren, analyse en volgsystematiek (monitor) voor en door relevante ketenpartners. Het  

programma bevat een persoonlijke gegevenskaart en een individuele monitor: de zorgenkaart.  

Ook is binnen het programma een talentenkaart ontwikkeld met hetzelfde scoresysteem. De  

zorgenkaart en talentenkaart zijn erop gericht om de persoonlijke achtergrond van jongeren in  

kaart te brengen. In een incompany training leren medewerkers om met het  

softwareprogramma Jongeren in Kaart te werken.  

 

Quickscan 

De Quickscan is een methode om te kunnen bepalen of JIT de juiste interventie is in een stad of 

regio. De ontwikkelaar van de methode heeft een instructie voor de Quickscan ontwikkeld. Deze 

kan bij de ontwikkelaar opgevraagd worden. 

 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

De methode JIT wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen jongerenwerk en 

jeugdhulpverlening. Beide werkvelden werken samen aan een gedeeld doel, namelijk het 

bereiken en begeleiden van overbelaste jongeren. JIT verbindt de twee sterke punten van beide 

werkvelden met elkaar. De jongerenwerkers zijn experts in het leggen van contacten met 

jongeren en de jeugdhulpverleners zijn terdege opgeleid in het bieden van jeugd- en 

opvoedhulp. 

 

Regionale spreiding 

De spreiding van de methode is momenteel nog beperkt tot de regio Schiedam. Momenteel zijn 

er plannen om in het kader van REIS West (dit is een regionaal samenwerkingsverband van 

http://www.saassolutions.nl/jongeren-in-kaart
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meerdere welzijnsorganisaties die onderling methoden uitwisselen, evalueren en verder 

ontwikkelen) de methode bij andere organisaties te introduceren. 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  

 

Voor de functie individueel Jongerenbegeleider is het volgende functieprofiel opgesteld. 

 
Kennis/vaardigheden 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Kennis en inzicht in het onderwijsveld en de landelijke instanties die zich inzetten voor 

bepaalde doelgroepen in de samenleving.  

 Kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

 Kennis van de taak- en doelstellingen van de individuele jongerenbegeleider volgens de 

methodiek van het JIT. 

 Kennis van subsidieregelingen op het gebied van scholing en werkvoorziening. 

 Vaardigheden in het opzetten van netwerken en het ontwikkelen en coördineren van 

samenwerkingsvormen binnen netwerken. 

 Vaardigheid in het opstellen van eenvoudige kostenbegrotingen. 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 Goede contactuele vaardigheden. 

 Inzicht in de werkwijzen binnen de jeugdzorg en in de (sociaal-culturele) achtergronden van 

de doelgroep. 

 Inzicht in de methoden en processen die van belang zijn voor het voorbereiden van jongeren 

met functionele beperkingen op hun terugkeer in de maatschappij. 

 

Competenties 

 Stimuleren: motiveert de anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald van tevoren 

gedefinieerd resultaat te bereiken. 

 Sensitiviteit: toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede van de eigen 

invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen. 

 Oordeelvorming: weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af in 

het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling. 

 Voortgangscontrole: ontwikkelt procedures en voert deze uit om de voortgang van 

werkprocessen en de activiteiten te bewaken en te controleren. 

 Flexibiliteit: verandert indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl of 

conceptuele benadering teneinde het gestelde doel te bereiken. 

 Samenwerken: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen 

functioneel belang aanwezig is. 

 Zelfvertrouwen: treedt zeker en met rust op en handhaaft deze indruk, ook bij tegenspel of 

emoties van anderen. 

 Professionele integriteit: handhaaft algemeen aanvaardbare sociale, ethische en 

organisatienormen.  
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Supervisie  

De IJB-ers krijgen vier maal per jaar supervisie van een orthopedagoog. 

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Om met de methode JIT te kunnen werken zijn de volgende randvoorwaarden essentieel.  

 Privacy: de online monitor ‘Jongeren in Kaart’ heeft een uitgebreide bevoegdhedenstructuur. 

Met de ketenpartners is een privacyconvenant en reglement opgesteld.  

 Toegankelijke uitvalsbasis voor IJB-ers: de uitvalsbasis heeft werkplekken, spreekuurruimte 

en een groepsruimte, heeft een eigen ingang en is op alle tijden beschikbaar. Jongeren 

komen liever niet wanneer zij het risico lopen door een bezoek aan de JIT-locatie 

gestigmatiseerd te worden als hulpbehoevend. 

 

Organisatorische randvoorwaarden 

Een goede inbedding in de organisatie is essentieel. 

 Stuurgroep: hierin nemen directies van beide betrokken organisaties zitting. De stuurgroep 

stelt het jaarverslag en het beleidsplan vast.  

 Begeleidingscommissie: deze wordt gevormd door de direct betrokken managers van de 

welzijnsstichting en de jeugdhulpverleningsorganisatie, de casemanager en adviseurs. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Jaarlijks voert de casemanager een interne audit uit. Daarnaast wordt er jaarlijks ook een 

externe audit uitgevoerd door een onafhankelijk kwaliteitszorgbedrijf. Dit in verband met de 

jaarlijkse HKZ-certificering. Daarnaast is er een 9 maandrapportage waarin over de caseload en 

prestaties van de dienstverlening wordt gerapporteerd. Verder is er een training van het 

middelmanagement. Tijdens deze training leren de jongerenwerkers om de methode goed toe 

te passen. Ook worden er steekproefsgewijs casemanagementevaluaties uitgevoerd om te 

bepalen of de aanpak eenduidig is en werkt.  

 

Kosten van de interventie 

Uitgaande van een formatie van 3 fte individuele jongerenbegeleiders inclusief acht uren voor 

de coördinerende taken (zie salariskosten JIT) en 1 fte jeugdhulpverlener inclusief de 

ondersteuning van een gedragsdeskundige en casemanager vanuit Jeugdzorg (zie Personeel 

Jeugdzorg) zijn de totale kosten voor 2011 voor de uitvoering van het JIT begroot op € 292.198.  

Uitgaande van deze bezetting is het maximaal haalbaar om 77 cliënten te begeleiden. In 

onderstaand overzicht staat een uitsplitsing van deze begroting.  

Salariskosten JIT                                                     

Personeel Jeugdzorg                                               

Reiskosten  woon-werk                                           

Overige personeelskosten                                       

Huisvesting                                             

€121.998 

€  87.000 

€       300 

€    3.000 

€  25.000 
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Mobiele telefoonkosten                           

Vaste telefoonkosten                             

ICT-kosten                                              

Aandeel management/stafkosten            

Overige organisatiekosten                     

Overige kosten                                         

Activiteiten                                            

€    5.000 

€    1.500 

€    2.400 

€  40.000 

€    4.000 

€       500 

€    1.500 

Financiering vindt plaats via de gelden van de Centra voor Jeugd en Gezin en vanuit de 

decentralisatie van de jeugdhulpverlening vanaf 2014.  

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Er bestaan in Nederland diverse methoden of werkwijzen met de naam Jeugd Interventie Team, 

bijvoorbeeld JIT Vlissingen (Cornelissens & Ferwerda, 2009), JIT Almere, JIT Rotterdam, JIT 

Stein en JIT Haaglanden. Veel van deze JIT’s worden ingezet om de overlast van groepen 

jongeren in de openbare ruimte te verminderen, (ex-delinquente) jongeren te begeleiden in het 

voorkomen van recidive of schooluitval bij jongeren te voorkomen. Andere methoden zijn 

gericht op een soortgelijke doelgroep (jongeren die de binding met opleiding of werk dreigen te 

verliezen of verloren hebben) of soortgelijke doelstelling (verbinding met onderwijs en/of werk te 

herstellen of te verbeteren). Van deze methoden of werkwijzen is echter geen werkwijze 

beschreven of ze verschillen zodanig in aanpak dat ze niet als vergelijkbare methode voor JIT 

Schiedam beschouwd kunnen worden.  

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

SWS Welzijn Schiedam  

's-Gravelandseweg 557 

3119 XT Schiedam  

010 409 09 09 

www.swswelzijn.nl  

 

Contactpersoon 

Gregor Gips 

06 819 53 400  

ggips@swswelzijn.nl  

 

 

 

http://www.swswelzijn.nl/
mailto:ggips@swswelzijn.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

Het Jongeren Interventie Team is begin 2009 opgericht door de instellingen SWS Welzijn, de 

Gemeente Schiedam en Flexus Jeugdplein. De motivatie was dat in Schiedam veel jongeren 

maatschappelijk uitvielen door overbelasting. Regulier onderwijs, jeugdhulpverlening en 

jongerenwerk bleken niet voldoende. Jongeren verliezen de binding met de samenleving en 

haar instituties, komen in een sociaal isolement terecht of keren de samenleving de rug toe.  

 

De startsubsidie voor het JIT kwam uit de pot voor het Grote Stedenbeleid. Het interventieteam 

is opgericht nadat in 2008 een aantal instanties concludeerde dat de verbinding tussen de 

doelgroep en de jeugdhulpverlening niet goed zat. Een eerdere oplossing, namelijk het 

vrijstellen van een jongerenwerker van SWS Welzijn voor individuele jongerenbegeleiding en 

het in kaart brengen van het probleem, bracht ook geen soelaas omdat er een te grote 

toestroom van jongeren was met hulpvragen. Na het maken van een Quickscan is het Jongeren 

Interventieteam Schiedam van start gegaan.  

 

In de ontwikkelgeschiedenis deden zich de volgende drie belangrijke aandachtspunten voor. 

1. Verbreding van de informatiepositie: om het jongerenwerk te koppelen aan 

jeugdhulpverlening met behulp van een monitorsysteem is een incompany training gegeven 

van een half jaar, waarna het softwareprogramma ‘Jongeren in Kaart’ is geïmplementeerd. 

2. Ambulante jeugdhulpverlening: de benadering vertrekt vanuit de kring van solidariteit rond 

kinderen en jongeren in plaats van ketenbenadering. Het organiseren van nabijheid van de 

hulp staat centraal; ervoor zorgen dat er vanuit de kring rondom de jongere voldoende 

informele controle is, zowel op straat als op school. De oplossing van het probleem wordt 

gezocht daar waar het probleem zich voordoet. Het advies en de bijbehorende training zijn 

verzorgd door emeritus hoogleraar orthopedagogiek  Juliaan van Acker. 

3. Eenvoud in beheer: werkprocessen en instrumenten zijn zo simpel mogelijk zodat er 

minimale tijd besteed wordt aan administratie. 

 

Onderwijsplus variant 

Vanwege de hoge uitval van leerlingen op de vmbo/mbo-opleiding is onder de naam ‘New LIFE’ 

een onderwijsplus variant ontwikkeld voor vmbo en mbo. Deze methode is bedoeld voor 

leerlingen met veel meer problemen dan een doorsnee scholier en heeft als doel hen terug te 

begeleiden naar de opleiding. In mei 2010 is gestart met een traject van drie maanden 

bestaande uit lessen, praktijklessen, workshops en activiteiten. Het doel is te onderzoeken waar 

de leerlingen goed in zijn.  
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2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak heeft de 

methodeontwikkelaar gebruik gemaakt van het adviesrapport ‘En… Actie! Jongeren aan boord’ 

(Nicis Adviescollege Maatschappelijke uitval jongeren, 2010), van ‘Vertrouwen in de school. 

Over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren’ ( WRR, 2009) en van de publicatie ‘Jeugdzorg en 

reclassering: harde kern jongeren en Marokkaanse relschoppers’ (Van Acker, 2010).  

 

‘Overbelaste’ jongeren en maatschappelijke uitval 

Voor de onderbouwing van de doelgroep en de probleemanalyse maakt de ontwikkelaar 

gebruik van de definitie van ‘overbelaste jongeren’ zoals die in bovengenoemde publicaties 

wordt gebruikt. (WRR, 2009; Nicis Adviescollege Maatschappelijke uitval jongeren, 2010). Het 

adviescollege beschrijft in haar visie dat de maatschappelijke uitval van jongeren een urgent 

probleem is in de huidige samenleving, dat snel aandacht behoeft. Onder maatschappelijke 

uitval verstaat het adviescollege het verliezen van binding met de samenleving en haar 

instituties, het in een sociaal isolement terechtkomen of de samenleving de rug toekeren. Het 

advies richt zich op jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gebukt gaan onder een 

opeenstapeling van problemen en het risico lopen uit te vallen. Deze ‘overbelaste jongeren’ 

kampen met meervoudige problematiek waardoor zij op meerdere loketten en instanties zijn 

aangewezen. Voor hen functioneert het bestaande systeem niet voldoende om 

maatschappelijke uitval tegen te gaan. 

 

Systeeminnovaties 

Dit probleem vraagt volgens het adviescollege om systeeminnovaties (WRR, 2009; Nicis 

Adviescollege Maatschappelijke uitval jongeren, 2010). Omdat de nodige systeeminnovaties 

ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen, benoemt het adviescollege aan aantal concrete 

punten om de effectiviteit van het systeem concreet en snel te optimaliseren zodat jongeren op 

korte termijn perspectief geboden kan worden. Het adviescollege pleit ervoor dat 

stadbestuurders zich betrokken voelen, uitval niet langer tolereren en zich persoonlijk verbinden 

met professionals om het probleem van maatschappelijke uitval aan te pakken waar het zich 

concreet voordoet, in de stad en op scholen. De specifieke aanpak kent drie principes: 

bestuurlijke aandacht, een netwerk van professionals dat rond de jongere wordt gevormd en de 

school als de plek waar de zorg omheen wordt georganiseerd.  

 

Deze principes zijn ook van toepassing bij de JIT-aanpak. Deze berust op een combinatie van 

samenwerking met het voortgezet onderwijs en een ambulante aanpak om de hulpverlening 

dichter bij de jongere te brengen. Bovendien kent de methode JIT een Onderwijsplus-variant die 

ook wordt uitgevoerd op de school, daar waar het probleem van schooluitval zich voordoet.  

 

Kring van solidariteit 

Het principe van het netwerk van professionals sluit aan bij de kring van solidariteit rond 

kinderen en jongeren (Van Acker, 2010). Het viel Van Acker tijdens een onderzoek in 1995 in 

Arnhem op dat het niet de scholen en instellingen waren die het verschil maakten maar juist de 

betrokken vrijwilligers, wijkbewoners en individuele leerkrachten (Gips, 2011). Een kring van  
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solidariteit rond kinderen en jongeren: dat is volgens emeritus hoogleraar orthopedagogiek Van 

Acker van cruciaal belang. Aan formele controle ontbreekt het meestal niet, zegt hij. Zorg dat er 

voldoende informele controle is zowel op straat als op school: ouders, buren en leerkrachten 

kunnen een vangnet vormen. Geef jongeren die overal uit de boot vallen kansen op het gebied 

van scholing, sport en arbeidsmarkt, zet ze aan het werk in de buurtsupermarkt. Mobiliseer 

mensen om die jongeren kansen te bieden, ouders, een oom, een sportleraar, een leerkracht 

die na schooltijd bijlessen geeft in zijn vrije tijd, buurtbewoners. De kring van solidariteit 

vervangt de ketenbenadering, is zowel informeel als formeel en bestrijkt drie domeinen; thuis, 

de buurt c.q. vrije tijd en de school. Op basis van advies van Van Acker is uitgaande van dit 

principe voor JIT een ambulante aanpak ontwikkeld. Dit betekent dat de IJB-ers niet alleen op 

straat en thuis aanwezig zijn, maar ook op school.  
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de uitvoerder en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

1. Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je net het verschil kunt maken!” ‘Jongeren Interventie Team 

Schiedam’, geschreven in 2009 door SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein in Schiedam.  

Deze rapportage bevat een korte beschrijving van de nieuwe ontwikkelingen en een overzicht 

van de resultaten in 2009 (zie 4.1).  

  

2. Rapportage 2010 JIT Schiedam “De straat als front office”, geschreven in 2010 door SWS 

Welzijn en Flexus Jeugdplein in Schiedam.  

Deze rapportage bevat een korte beschrijving van de nieuwe ontwikkelingen en een overzicht 

van de resultaten in 2010 (zie 4.1).  

 

3. De straat als front office, Jongeren Interventie Team Schiedam, geschreven in 2010 door 

Gregor Gips, Shirley Voorspuij en Jan van Gerwen, uitgegeven door SWS Welzijn en Flexus 

Jeugdplein in Schiedam.  

Deze publicatie bevat journalistieke interviews met uitvoerders van JIT en andere betrokkenen.  

 

In alle publicaties wordt geen verdere informatie gegeven over de onderzoeksopzet.  

 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 
 

Samenwerking 

Het JIT werkt intensief samen met verschillende instellingen en heeft een meerwaarde in de 

begeleiding van jongeren. Individueel jongerenbegeleider Remey: “Humanitas Rotterdam heeft 

een meisje van ons overgenomen maar laatst belden ze me toch weer. Dan ga ik erop af en bel 

ik aan. Zo hebben we haar weer bij Humanitas op de rails gezet”.  

 

Samenwerking met de vmbo-scholen en Regionale Opleidingscentra (ROC) is belangrijk om de 

duurzaamheid van het traject te vergroten (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2009). 

Samenwerking met andere partners zorgt voor een effectieve aanpak in de begeleiding van 

overbelaste jongeren. De directeur van SWS Welzijn: “Onze samenwerking met alle partners in 

Schiedam maakt het JIT-project zo speciaal. We helpen nu jongeren die ons zouden ontglippen 

als iedere organisatie op zijn eigen eilandje bezig was”. De wethouder van Schiedam merkt dat 

er veel ten goede is veranderd: “Het JIT heeft zijn waarde wel bewezen. Het aantal klachten 

over jongeren is duidelijk verminderd op de plekken waar het JIT actief is”. Voor het Centrum 

voor Jeugd en Gezin is het JIT een belangrijke schakel: “Het JIT vindt jongeren die hier over het 
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algemeen niet zelf over de drempel stappen, met wie we geen contact kunnen krijgen. Ze 

hebben een enorm netwerk, spreken jongeren gemakkelijk aan en er is over en weer respect.” 

(Gips e.a., 2010). 

 

De goede samenwerking tussen jongerenwerkers en jeugdhulpverleners is een belangrijke 

voorwaarde voor succesvolle uitvoering volgens de professionals. De bestuurder van de 

jeugdhulpverleningsorganisatie Flexus Jeugdplein: “De deskundigheid van de jongerenwerkers 

is versterkt en tegelijkertijd zijn jeugdhulpverleners meer streetwise geworden”. Binnen het team 

van individuele jongerenbegeleiders speelt onderlinge samenwerking een belangrijke rol. 

Jongerenbegeleider Lenini: “ We doen bij het JIT alles samen en ik kan altijd bij een van mijn 

collega’s terecht. Die hebben een enorm netwerk” (Gips e.a., 2010). 

 

Pro actief 

De methode JIT kenmerkt zich door een proactieve houding. De jongerenbegeleiders wachten 

niet af tot jongeren naar hun activiteiten komen. Ze stappen gewoon op de jongeren af voor een 

praatje. De directeur van SWS Welzijn: ”Het JIT biedt geen spreekkamertjeshulp. Ze gaan de 

straat op.” Individueel jongerenbegeleider Remey: “Ja, ik zoek jongeren thuis op. Ik spreek ze 

aan op straat. Daar moet je mee beginnen. Niet met formele afspraken op een kantoor.” (Gips 

e.a., 2010).  

 

Laagdrempelig en vraaggericht 

De individueel jongerenwerkers doen hun werk vanuit de vraag van jongeren. Individueel 

jongerenbegeleider Judith organiseert aantrekkelijke activiteiten voor meiden, omdat meiden 

met problemen zich vaak juist niet melden. Ze zoekt hiervoor actief contact met scholen en 

geeft daar ook voorlichting. Ook heeft ze een speciale Hyves-pagina waar meiden met vragen 

terecht kunnen en waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, met nuttige links. Individueel 

begeleider Lenini: “Het JIT is een heel laagdrempelige voorziening. Je ziet het zelf, jongeren 

komen langs en als ze dat niet doen zoeken wij ze op, thuis of op straat.” Persoonlijk contact 

met de jongeren is van groot belang. De manager van SWS Welzijn Jong: “Praten met je 

jongeren, onthouden wie wie is en iets doen met hun informatie.” Jongerenbegeleider Irineu: 

“Een persoonlijke benadering bij jongeren werkt. Investeer in jongeren, investeer in een directe 

aanpak zoals wij dat doen bij het JIT.” (Gips e.a., 2010).  

Jongerenbegeleider Lenini: “Een jongen had geen postadres en geen burgerservicenummer 

(BSN). Om een postadres te verkrijgen moest hij eerst een BSN hebben. Om een BSN te 

krijgen wilden ze eerst een postadres. Die gast valt overal tussen. Ik ben er al een paar weken 

mee bezig. Vasthouden en doorgaan. Net zolang tot er wat geregeld is” (Gips e.a., 2010). 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1).  
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3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

In gevonden publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren 

hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

1.Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je net het verschil kunt maken!” ‘Jongeren Interventie Team 

Schiedam’, geschreven in 2009 door SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein in Schiedam.  

Deze rapportage bevat een overzicht van de resultaten in 2009. Het gaat om monitoring-

onderzoek dat is uitgevoerd door de ontwikkelaars van de methode. Op basis van deze 

rapportage kunnen geen uitspraken worden gedaan over of de maatschappelijke uitval 

daadwerkelijk is voorkomen. 

 

Resultaten 

Uit de monitoring blijkt dat meer dan de helft van de trajecten (35 van de 68 deelnemers) 

succesvol was. Het jeugdinterventieteam heeft in 2009 in totaal 68 jongeren begeleid. Het ging 

om 10 meisjes en 58 jongens. De grootste groep jongeren bevond zich in de leeftijdscategorie 

16 tot en met 18 jaar. Aan het einde van 2009 waren 35 casussen afgesloten, liepen er nog 26 

casussen, worden twee cliënten op afstand gevolgd en zijn vijf deelnemers in detentie.  

 

2. Rapportage 2010 JIT Schiedam “De straat als front office”, geschreven in 2010 door SWS 

Welzijn en Flexus Jeugdplein in Schiedam.  

Deze rapportage bevat een overzicht van de resultaten in 2010. Het gaat om monitoring-

onderzoek dat is uitgevoerd door de ontwikkelaars van de methode. Op basis van deze 

rapportage kunnen geen uitspraken worden gedaan over of de maatschappelijke uitval 

daadwerkelijk is voorkomen. 

 

Resultaten 

Uit de monitoring blijkt dat bij iets meer dan de helft van de afgesloten casussen de problemen 

van de jongeren zijn opgelost (18 van de 35). Het jeugdinterventieteam heeft in 2010 in totaal 

77 jongeren begeleid. Het ging om 24 meisjes en 53 jongens. De grootste groep jongeren 

bevond zich in de leeftijdscategorie 19 tot en met 23 jaar. Aan het eind van 2010 waren 35 

casussen afgesloten, liepen er nog 42 casussen en zijn twee deelnemers in detentie. Van de 35 

afgesloten casussen is voor 18 jongeren hun probleem opgelost, is voor zeven jongeren de 

probleemsituatie hanteerbaar geworden voor het gezin, zijn acht jongeren verwezen naar 

andere voorzieningen en zijn twee jongeren niet meer bereikbaar (SWS Welzijn en Flexus 

Jeugdplein, 2010).  
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4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

 Systematisch werken aan verbreding van de informatiepositie over de (problemen en 

competenties van de) doelgroep door middel van een eenvoudig en gestructureerd online 

registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’ (1, 2). 

 Eenduidig delen van informatie met ketenpartners doordat alle ketenpartners werken met 

hetzelfde online registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’ (1, 3). 

 Versterken van eigen verantwoordelijkheid van de jongeren door aansluiting te zoeken bij de 

eigen motivatie van jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen en hierover concrete 

afspraken te maken (inspanningsverplichtingen) (1). 

 Competenties van jongeren worden versterkt en hun probleemoplossend vermogen 

vergroot, waardoor hun zelfredzaamheid versterkt wordt (1). 

 Door vertrouwen van de jongerenwerker in de deelnemer neemt het zelfvertrouwen van de 

deelnemer toe (1, 3). 

 Laagdrempelige bereikbaarheid, aansluiting bij de leefwereld van de jongeren en proactieve 

houding van de jongerenwerkers. De stad is hun werkterrein, de buurt hun kantoor en de 

leefwereld hun spreekkamer (1, 2, 3). 

 Uitgebreid maatschappelijk netwerk door jongerenwerkers, waardoor jongeren snel en 

efficiënt verder geholpen kunnen worden (3). 

 Benadering vanuit een kring van solidariteit rondom de jongeren. De oplossing van een 

probleem wordt gezocht daar waar het zich voordoet (1, 2, 3).  

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn twee effectonderzoeken beschikbaar. Uit de monitoring Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je 

net het verschil kunt maken!” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2009) blijkt dat meer dan de 

helft van de trajecten (35 van de 68 deelnemers) succesvol was. Uit de monitoring Rapportage 

2010 JIT Schiedam “De straat als front office” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2010) blijkt 

dat bij iets meer dan de helft (18 van de 35) van de afgesloten casussen de problemen van de 

jongeren zijn opgelost. Op basis van deze rapportages kunnen echter geen uitspraken worden 

gedaan over of de maatschappelijke uitval daadwerkelijk is voorkomen. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   
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E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

De gehanteerde zoekvraag voor de literatuursearch luidt:  

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van het Jongeren Interventie 

Team voor overbelaste jongeren? Zijn er onderzoeken bekend naar soortelijke methoden in 

Nederland?  

 

De zoektermen die gebruikt zijn in de zoektocht naar literatuur over de methode zijn: Jongeren 

Interventieteam Schiedam, jongereninterventieteam, jeugdinterventieteam, interventieteam, 

ambulante methodiek jeugdhulpverlening, interventiegerichte methodiek voor individuele 

jongeren met een gestapelde problematiek. 

 

Zoekstrategieën 

 In de zoektocht naar literatuur over de methode is in eerste instantie aanvullende 

informatiemateriaal opgevraagd bij de ontwikkelaar.  

 Daarnaast heeft een internetzoektocht plaatsgevonden via Google. Gehanteerde 

zoektermen zijn: Jongeren Interventie Team, Schiedam, effecten, monitoring, onderzoek. Dit 

heeft een webpagina opgeleverd met een korte beschrijving van het Jeugd Interventieteam 

Rotterdam. 

 Tot slot heeft een uitgebreide zoektocht in Nederlandse databanken plaatsgevonden in de 

databanken van MOVISIE PiCarta, Narcis, HBO Kennisbank, Google + Google Books, NJI 

bibliotheek + databank effectieve jeugdinterventies.  

 

Selecteren van literatuur 

De selectie is gemaakt door te bepalen of de gevonden literatuur betrekking heeft op de  

praktijkervaring met en de effectiviteit van de specifieke methode Jongeren Interventie Team.  

Specifiek is gekeken of doel, doelgroep en aanpak vergelijkbaar zijn met JIT Schiedam. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 



 

 

 32  * * *  Jongeren Interventie Team Schiedam     

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 

Titel rapport Rapportage 2010 

JIT Schiedam 

‘De straat als front 

office’, Jongeren 

Interventie Team 

Schiedam  

Jaarrapportage 2009 

JIT “Hoe je net het 

verschil kunt maken”. 

Jongeren Interventie 

Team Schiedam 

 

Auteur SWS Welzijn en 

Flexus Jeugdplein 

Gregor Gips, Shirley 

Voorspuij en Jan van 

Gerwen, 

SWS Welzijn en Flexus 

Jeugdplein 

Jaar 2010 2010 2009 

Onderzoeks- 

vraag 

Wat zijn de 

uitgevoerde 

activiteiten en 

resultaten voor JIT 

Schiedam in 2010 

- Wat zijn de uitgevoerde 

activiteiten en resultaten 

voor JIT Schiedam in 2009 

In het onderzoek betrokken 

doelgroep 

jongeren - jongeren 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

77 - 68 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je 

net het verschil kunt maken”. 

Jongeren Interventie Team 

Schiedam 

 

Rapportage 2010 JIT Schiedam 

Auteur SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein 

Jaar 2009 2010 

Onderzochte doelen Wat zijn de resultaten voor JIT Wat zijn de resultaten voor JIT 
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Schiedam in 2009 Schiedam in 2010 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

jongeren jongeren 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

68 77 

Typering 

onderzoeksopzet ( zie 

bijlage 3) 

Monitoring (F) Monitoring (F) 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek: Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je net het verschil kunt maken!” 

‘Jongeren Interventie Team Schiedam’, geschreven in 2009 door SWS Welzijn en Flexus 

Jeugdplein.  

 

 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

x  

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie).  

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst.  

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.  

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie.  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

x F Monitoring 1,3 5-6    

 E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

    

Meetinstrument**     

Effectsize ***     

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Voor het meten van effecten kunnen verschillende maten gebruikt worden; neem hier de in het 

desbetreffende onderzoek gebruikte effectmaten over. 

 

Zie voor toelichting: bijlage 1. 

 

 

 

G. Eventuele toelichting op scores onder E. 
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Bijlage 4 – Methodologische kenmerken en resultaten    
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek: Rapportage 2010 JIT Schiedam “De straat als front office”, 

geschreven in 2010 door SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein.  
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

x  

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie).  

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst.  

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.  

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie.  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

x F Monitoring 1,3 5-6    

 E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 
 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

    

Meetinstrument**     

Effectsize ***     

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Voor het meten van effecten kunnen verschillende maten gebruikt worden; neem hier de in het 

desbetreffende onderzoek gebruikte effectmaten over. 

 

Zie voor toelichting: bijlage 1. 

 

 

 

G. Eventuele toelichting op scores onder E. 
 

 

 

 
 
 


