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Rotterdam Groeit

1. Vaststellen van de 

ambitie

2. Theoretische 

onderbouwing van 

beschermende en 

risicofactoren

3. Inzet op effectieve 

interventies 
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Rotterdam Groeit - ambitie

Groeit van Talent

Groei van Gezondheid

Groei van Gezondheid
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Waarom Rotterdam Groeit?

Potentie van de stad waarmaken

Tot nu: veelal aandacht voor vooral negatieve fenomenen: 

jeugdcriminaliteit, -overlast, schooluitval, zorg etc.

Naast symptoombestrijding ook dieper kijken voor 

duurzaam resultaat

Versterken en beperken

Rationele basis: factoren

Samenhang

Kwaliteit: doen wat werkt
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Samenhang programma’s en doelen







Ranking van factoren

Op: relevantie, impact en prevalentie
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Factor ranking

Emotionele- en sociale vaardigheden 1

Ouderlijke psychopathologie 2

Sociaal economische status 2

Opvoedingsvaardigheden 2

Psychosociale problemen 3

Lage opleiding/verzuim/voortijdig schoolverlaten/slechte schoolprestaties 3

Woonomgeving/slechte buurt 3

Middelengebruik 4

Mishandeling 4

Criminaliteit 5

Sport/beweging (individu) 5

Stimuleren vanuit omgeving cultuur 5

Stimuleren/bekendheid sport 5

Temperament 5

Toegang voorzieningen 5

Voeding 5

Zwakke binding met buurt 5



Steeds betere inzet

Rationaliseren: meer inzet op de meest relevante 

factoren

Beter funderen: verhogen van % onderbouwde 

interventies

Doen wat werkt: verhogen % bewezen effectieve 

interventies

Daarnaast:

Beter monitoren: voegt 0.20 effect size toe en maakt leercycli 

met permanente verbetering mogelijk
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Wie zijn wij?
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Van Veldhuizen Stichting biedt:

 Kinderopvang Plus op 5 locaties in Rotterdam, Dikkertje Dap

Opvoedondersteuning, Twinkeltje

VVS wil dat de ontwikkeling van kinderen én gezinnen in 

beweging komen



Preventief, laagdremelig én effectief???

Twee belangrijke uitgangspunten in onze aanpak zijn:

Preventie

 Laagdrempelig

Voorkomen dat ‘opvoedvragen’ uitgroeien tot 

‘opvoedproblemen’

Hoe voldoen we dan aan de wens van de 

gemeente om te werken met effectieve 

programma’s? 
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Dreumestijd, effectief? Hoe dan?

Al aantal jaren eigen programma Dreumestijd

Eerder gedacht aan traject richting NJI, goed onderbouwd

Enorme klus, hoe pak je dat aan? 

Onder in de la beland…..

Tot de masterclasses, georganiseerd door gemeente
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Masterclasses

NJI, RIVM en Movisie

Monitoring

Op weg naar meer 

effectiviteit

 Interventie beschrijven
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Dreumestijd toch naar NJI

Onderzoeken hoe Dreumestijd toch naar NJI kon

 In gesprek met gemeente

Creatieve oplossing

 stagiaire van Erasmus Universiteit (gezinspedagogiek)

Stagiaire (Linda) kreeg begeleiding van expert, bekostigd 

door gemeente

 Interventie ligt op dit moment voor ter beoordeling door de 

commissie NJI
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Onze ervaringen

Hoe is het traject verlopen

grote klus, niet in vergissen

Ondersteuning door ervaringsdeskundige

doorlooptijd lang

Feedback NJI is helpend

handboek herschreven

Zoektocht in data verzameling
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Wat levert het op?

een objectief beschreven interventie

ervaring, de kennis zelf in huis

 interventie heeft een diepere laag gekregen

Dreumestijd heeft potentie, kan breder worden 

aangeboden
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Vraag aan de zaal

Sommige activiteiten zijn geen duidelijke interventies:

Omdat bijvoorbeeld:

Ze richten zich op alle ouders (of alle kinderen in de wijk)

Ze lijken meer op educatie

Ze zijn meer gericht op versterken

Ze te groot zijn

Hoe kunnen gaan jullie in je werk om met deze 

vraagstukken?
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Contact

www.rotterdam.nl/jeugd

@jeugd010

jeugd@rotterdam.nl

www.vanveldhuizenstichting.nl
www.vvstwinkeltje.nl
renate.verschoor@vanveldhuizenstichting.nl
010-4115043

Eiskje Clason
Gemeente Rotterdam


