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Colofon 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 
Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.  

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.  

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail 
effectiefjeugd@zonmw.nl of telefoon 070 349 52 71.   

ZonMw 
Laan van Nieuw Oost-Indië 334 
Postbus 93245 
2509 AE Den Haag 
Tel. 070 349 51 11 
Fax 070 349 53 58 
www.zonmw.nl  
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Samenvatting 

Het programma Effectief werken in de jeugdsector sluit aan op het rapport Kwaliteit voor Jeugd 
(Ministeries van VWS en VenJ, januari 2012) en de brief aan de Tweede Kamer over kwaliteitsbeleid 
voor de brede zorg voor jeugd (Ministerie van VWS, 2 april 2012). De kennis die het programma 
oplevert is ondersteunend voor de kwaliteit van zorg in het huidige en nieuwe stelsel voor de zorg voor 
jeugd. De programmatekst is geschreven als een kader waarbinnen jaarlijks in overleg met VWS een 
specifiekere invulling gegeven wordt naar gelang de veranderende werkelijkheid. De gehanteerde 
indeling in / benaming van sectoren zal bijvoorbeeld naar verwachting spoedig aanpassing behoeven. 
 
Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft als missie: het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en 
jeugdigen die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief 
jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. 
Het programma kent vier programmalijnen: Kind en gezin, Beroepsbeoefenaren, Hulpmiddelen en 
Organisaties. Daarnaast is budget gereserveerd voor het bundelen en uitdragen van de kennis die 
binnen dit programma gegenereerd wordt en voor kennisontwikkeling rond actuele (beleids)vragen die 
binnen elke programmalijn kunnen spelen. Tevens wordt het traject ‘Ondersteuning en evaluatie 
multidisciplinaire aanpak kindermishandeling’ (Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016, 
ministeries van VWS en VenJ) deels vanuit dit programma gefinancierd. 
 
Met deze nieuwe opdracht gaat het thema jeugd bij ZonMw een volgende fase in. Sinds 2005 kent 
ZonMw programma’s specifiek voor jeugd. De ervaringen uit deze jaren maken het mogelijk om een 
programma met een duidelijke focus neer te zetten. Belangrijke prioriteiten in dit programma zijn de 
ontwikkeling en toepassing van kennis over cliëntfactoren (welke factoren vergroten de kans op een 
succesvolle behandeluitkomst?), over kenmerken van de beroepsbeoefenaar (wat maakt dat een 
hulpverlener resultaten boekt?) en over de alliantie tussen het kind/gezin en de beroepsbeoefenaar. 
Ook in de beoogde studies naar het effect van methodieken, instrumenten en interventies zal 
aandacht aan deze cliëntfactoren en de kenmerken van de beroepsbeoefenaar worden besteed. 
Kennislacunes die bij de ontwikkeling en het gebruik van richtlijnen gesignaleerd worden, zijn sturend 
voor dit programma. Ook meer inzicht in de kosten en baten van zorg is cruciaal. Steeds zal worden 
nagegaan of de studies die gehonoreerd worden, resultaten opleveren die bruikbaar zijn voor de 
praktijk. Ook wordt – wat later in het programma - aandacht besteed aan de zorgorganisaties waarbij 
de aankomende stelselwijziging jeugd een belangrijke (achtergrond)factor is. 
 
Conform de opdracht van het ministerie van VWS zal dit programma kennis opleveren die bruikbaar is 
voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en het snijvlak van 
geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. Andere sectoren kunnen ook baat hebben bij het 
programma, daar waar bijvoorbeeld doelgroepen en methodieken overlappen. Het programma is zo 
opgesteld dat andere VWS-directies en andere departementen (zoals het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kunnen aansluiten. Op die manier 
kan ook aan andere onderwerpen of doelgroepen (jeugd-ggz, jeugd-lvb, justitiële jeugdzorg, 
(passend) onderwijs) (meer) aandacht worden besteed. 
 
Het programma kent een looptijd van acht jaar (2012 t/m 2019) met een totaal budget van  
€ 21.145.000.
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 1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de uitgangspunten van het jeugdbeleid (1.1) en de kwaliteit van de zorg voor jeugd 
(1.2) weer die aanleiding zijn geweest voor het verzoek van VWS aan ZonMw voor een 
programmavoorstel Effectief werken in de jeugdsector (1.3). We gaan in op de werkwijze bij het 
opstellen van het programmavoorstel (1.4) en sluiten af met een leeswijzer (1.5). 

1.1 Uitgangspunten van het jeugdbeleid  

De beleidsambitie van de overheid is om de eigen regie van jeugdigen en hun ouders te versterken en 
de zorg dichtbij de burger te brengen. Veel meer dan nu gebeurt, kan nog voorkomen worden dat 
normale opvoedkwesties of ‘probleem’gedrag van jongeren tot dure zorgvragen uitgroeien. Als de 
eigen kracht van het kind/gezin onderbelicht blijft, worden ook de problemen van kinderen en 
gezinnen soms teveel aan de gewone opvoedcontext onttrokken. In de beleidsagenda 2012 
(september 2011) van het ministerie van VWS staat dit als volgt: 
,,Het kabinet wil jongeren weerbaar maken en stimuleren dat zij hun talenten goed gebruiken. Ook 
moeten we gebruik maken van de kracht van de sociale omgeving: ouders moeten kunnen 
aankloppen bij familie, vrienden en buren voor alledaagse vragen over hun kinderen. En als ze er zo 
niet uitkomen, moeten ze bij de Centra voor Jeugd en Gezin gemakkelijk antwoord kunnen krijgen op 
hun vragen.’’ 
In dezelfde agenda onderscheidt het ministerie van VWS drie doelstellingen bij de uitvoering van haar 
beleid rondom jeugd: 1) Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten 
en doen mee aan de samenleving, 2) Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij 
hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
aansluitend op hun eigen kracht, 3) Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers 
met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg. Dit programmavoorstel wil in 
het bijzonder bijdragen aan de laatste twee doelstellingen. 
Om duidelijk te maken dat hulpverleners het perspectief van het kind en zijn ouders/omgeving steeds 
goed voor ogen moeten houden, wordt in het rapport Kwaliteit voor Jeugd (Ministeries van VWS en 
VenJ, januari 2012) het begrip Bijzondere Toegevoegde Waarde (BTW) geïntroduceerd. Bij alles wat 
een ieder doet rond een kind en zijn ouders/omgeving dient te worden bedacht: wat is de bijzondere 
toegevoegde waarde van de te ondernemen acties voor de cliënt? Als er geen toegevoegde waarde 
benoemd kan worden, kunnen cliënten, beroepsbeoefenaren, organisaties en financiers andere 
keuzes maken. 
Op 2 april 2012 informeerde de Staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer over haar visie op het 
kwaliteitsbeleid voor de brede zorg voor jeugd. In deze brief kondigde zij het ZonMw-programma 
Effectief werken in de jeugdsector aan. 

1.2 Uitgangspunten kwaliteit zorg voor jeugd 

In het rapport Kwaliteit voor Jeugd (Ministeries van VWS en VenJ, januari 2012) staat hoe de kwaliteit 
van zorg voor een jeugdige tot vier dimensies kan worden herleid. Achtereenvolgens zijn dit de 
jeugdige, de beroepsbeoefenaar, de (hulp)middelen voor beroepsmatig handelen en de organisatie. 
Het volgende waterdruppelmodel geeft deze dimensies weer. Op iedere dimensie worden 
inspanningen gedaan om de kwaliteit van zorg te bevorderen. 
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Zoals de figuur laat zien, staat de cliënt in deze waterdruppel centraal. Als het gaat om 
kennisontwikkeling, is er steeds meer aandacht voor de vraag welke cliëntkenmerken samenhangen 
met de kans op een succesvolle behandeluitkomst. Uit een aantal studies

1
 blijkt dat er verschillende 

cliëntkenmerken zijn aan te wijzen die betrouwbare voorspellers zijn van een positieve uitkomst van 
het hulpverleningsproces: hun hechtingsstijl, vermogen om relaties aan te gaan, motivatie voor 
verandering, contactuele vaardigheden, openheid en bereidheid om actief mee te gaan in de taken en 
uitdagingen die de hulpverlening stelt. Dit geldt ook voor het niveau van functioneren van jeugdigen 
voor de start van de behandeling, voor hun geestelijke gezondheid, sociale contacten, intelligentie, 
planningsvaardigheid en sociaal-economische status. Het onderzoek naar cliëntkenmerken staat 
echter nog in de kinderschoenen. Kennis over deze factoren is belangrijk om te bepalen welke 
methodieken/instrumenten/interventies bij het kind of gezin worden ingezet, ook als het gaat om 
preventie. Ouders en kinderen beter thuis ondersteunen is van invloed op het beroep dat gedaan 
wordt op residentiële zorg. ‘Ontzorgen’ en het werken vanuit de eigen kracht is een belangrijk 
instrument om onnodig beroep op zorg tegen te gaan. In dit programmavoorstel spreken we over 
‘Kind en gezin’ in plaats van ‘cliënt’.  
In de tweede ‘schil’ staan de beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van beroepsbeoefenaren te 
bevorderen, wordt de laatste jaren veel gedaan. Zo stellen beroepsverenigingen een beroepsprofiel 
op en worden er beroepscodes en beroepsregisters ontwikkeld. Voor het beroepsregister worden 
toelatingseisen gedefinieerd, in termen van opleiding, supervisie, intervisie en geregelde bij- en 
nascholing. In samenwerking met opleidingen kunnen competentieprofielen worden opgesteld. Zowel 
voor de geïndiceerde jeugdzorg als voor de jeugdgezondheidszorg zijn er richtlijnen waarin de 
aanwezige collectieve kennis wordt samengevat en in handelingsgerichte aanbevelingen voor 
beroepskrachten wordt vertaald. Ook de vorming van tuchtrechtspraak kan een belangrijk middel zijn 
voor een betere kwaliteit van zorg, evenals uiteraard een goede opleidingsstructuur en bij- en 
nascholing. Unaniem wordt aangenomen dat een verdere professionalisering van de beroepsgroepen 
ook (de hulp aan) het kind en zijn ouders ten goede komt. De alliantie tussen beroepsbeoefenaar en 
cliënt is een zeer bepalende factor voor de effectiviteit van de zorg. Er is meer kennis nodig over deze 
alliantie om zo de effectiviteit van de zorg te verbeteren; dat heeft de komende jaren prioriteit. Het 
werken in dialoog met de cliënt en vanuit de eigen kracht van de cliënt vergt een cultuuromslag. 
 
 

                                                      
1
 Pijnenburg, H. (red.) (2010) Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Arnhem/Nijmegen: SWP en 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En Helm, P van der. (2011) First do no Harm. Living groep climate in secure juvenile 
correctional institutions. Amsterdam: VU. Van Yperen, Van der Steege, Addink & Boendermaker (2010).  Utrecht: NJi. 
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Bij de derde schil, de instrumenten
2
, zijn er legio noemenswaardige initiatieven. Denk aan de 

vorming van kennisinstituten (zoals het NJi, NCJ en ZonMw), het opstellen en uitvoeren van 
onderzoeksprogramma’s, de ontwikkeling en implementatie van interventies en instrumenten en de 
ontwikkeling van databanken en erkenningscommissies. Door de gezamenlijke inspanningen van de 
kennisinstituten, erkenningscommissies en databanken worden grote stappen gezet. Tegelijkertijd 
wordt steeds duidelijker waar er nog hiaten liggen, onder andere als het gaat om het aanbod van 
methodieken, interventies en instrumenten. In dit programmavoorstel spreken we over de 
hulpmiddelen voor beroepsmatig handelen. 
Dan de vierde en laatste schil, de organisatie. Elke organisatie in het jeugddomein moet haar 
beroepsbeoefenaren in staat stellen om met de beste methoden, gegeven de cliëntfactoren, een zo 
goed mogelijk effect te bereiken. De logistieke aspecten van kwaliteit zijn bij deze laatste schil van 
groot belang. Hieronder valt ook de afstemming in relatie tot andere organisaties die voor de zorg rond 
het kind van belang zijn. In een tijd dat er steeds meer multidisciplinair wordt samengewerkt, vergt dit 
meer inspanning van alle betrokken organisaties. 
Zowel organisaties als hun omgeving zijn bovendien niet statisch. Zeker organisaties in dit 
jeugddomein dienen zich voortdurend aan te passen aan een veranderende omgeving. Organisaties 
die dit goed doen, zijn lerende organisaties, dat wil zeggen organisaties die in staat zijn nieuwe 
vaardigheden aan te leren en oude ‘gewoontes’ af te leren. Een lerende organisatie is zichzelf continu 
aan het veranderen om haar gestelde doelen te bereiken. Het management heeft in een lerende 
organisatie een ondersteunende en sturende taak; er moet ruimte zijn voor professionals om naar 
eigen inzicht te handelen. 
Een van de onderwerpen die van een lerende organisatie voortdurend aandacht vraagt, is de 
vooruitgang die op het gebied van technische innovaties wordt geboekt. Dit omvat het benutten van 
alle mogelijkheden die uit de voortschrijdende informatie- en communicatietechnologie ontstaan. Het 
rapport ‘Technische innovaties, kansen voor de jeugdsector’ van Alares laat verschillende 
mogelijkheden goed zien. Overigens zijn deze technische innovaties niet alleen relevant voor deze 
laatste schil (organisatie), maar ook voor de eerstgenoemde drie schillen (de jeugdige, 
beroepsbeoefenaren en hulpmiddelen).  

1.3 De opdracht 

ZonMw heeft vanuit de directie Jeugd en de directie Publieke Gezondheid van VWS op 26 juli 2011 
het verzoek gekregen een nieuw programma te ontwikkelen dat uitwerking geeft aan de vier 
dimensies uit het rapport Kwaliteit voor Jeugd. Het programma moet betrekking hebben op: de 
(huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of het snijvlak van 
geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. 
Het programma betreft de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen. Hiermee is het programma 
complementair aan opdrachten die VWS heeft belegd bij de programma’s binnen het 
programmakader preventie bij ZonMw. Binnen het programma is ruimte om uitvoering te geven aan 
punten uit het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016. 
Het programma kent een looptijd van acht jaar (2012 t/m 2019) met een totaal budget van  
€ 21.145.000. ZonMw is gevraagd zorg te dragen voor een evenredige verdeling van de middelen 
over de drie sectoren jeugdgezondheidszorg, het lokaal preventief jeugdbeleid en het snijvlak van 
geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb.  
De vier dimensies uit eerdergenoemde waterdruppel zijn leidend voor de vormgeving van dit 
programma, dat daarmee vier programmalijnen kent: 1) kind en gezin, 2) beroepsbeoefenaren, 3) 
hulpmiddelen voor beroepsmatig handelen en 4) organisatie. 
Belangrijke prioriteiten  in dit programma zijn de ontwikkeling en toepassing van kennis over 
cliëntfactoren (welke factoren vergroten de kans op een succesvolle behandeluitkomst?), over 
kenmerken van de beroepsbeoefenaar (wat maakt dat een hulpverlener resultaten boekt?) en over de 
alliantie tussen het kind/gezin en de beroepsbeoefenaar. Kennislacunes die bij de ontwikkeling en het 
gebruik van richtlijnen gesignaleerd worden, zijn daarbij sturend voor dit programma. Ook meer inzicht 
in de kosten en baten van zorg aan kinderen/gezinnen is cruciaal. Verder wordt steeds expliciet 
benoemd dat de studies resultaten moeten opleveren die bruikbaar zijn voor de praktijk. Daar waar 
                                                      
2
 In het rapport Kwaliteit voor Jeugd wordt het woord ‘instrumenten’ gedefinieerd in de betekenis van (hulp)middelen. Dit is een 

wat andere betekenis van het woord ‘instrumenten’ dan in het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd gebruikelijk is en dan 
gebruikt wordt in de matrices die gemaakt zijn door het NJi (zie programmalijn 3). In dit programmavoorstel gaat het bij 
instrumenten om methoden die professionals kunnen gebruiken om te signaleren, screenen en diagnosticeren of er iets aan de 
hand is en zo ja wat. Bij interventies gaat het om methoden om het kind en/of het gezin te helpen.  
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mogelijk zullen al deze prioriteiten leidend zijn bij het honoreren van de studies naar het effect van 
methodieken, instrumenten en interventies die de psychosociale ontwikkeling van de jeugd 
bevorderen.   
De kennis die het programma oplevert is ondersteunend voor de kwaliteit van zorg in het huidige en 
nieuwe stelsel voor de zorg voor jeugd. Het ondersteunen of evalueren van experimenten rond de 
stelselwijziging maakt geen onderdeel uit van dit programma. Hiervoor zal VWS naar verwachting een 
separaat ondersteuningstraject mogelijk maken. 

1.4 Totstandkoming 

Het programmavoorstel is in nauwe wisselwerking tussen VWS en ZonMw tot stand gekomen om een 
goede aansluiting te vinden tussen de bevindingen, leerpunten en prioriteiten die naar voren zijn 
gekomen uit de lopende (jeugd)programma’s van ZonMw en de prioriteiten in het VWS-beleid voor de 
brede Zorg voor Jeugd. Op 15 november 2011 is te VWS een lunchpresentatie verzorgd om breed 
reacties te verkrijgen. 
Het programmavoorstel is besproken in vergaderingen van de programmacommissies Zorg voor 
Jeugd, de programmacommissie Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, de programmakader 
brede commissie Preventie en het bestuur van ZonMw. Alle (vice)voorzitters van de 
jeugdprogramma’s zijn verzocht te reageren. 
Tijdens het jaarlijkse JGZ-congres op 15 december 2011 werd een workshop gehouden, evenals op 
de projectleidersbijeenkomst voor de onderzoeksprojecten uit de ZonMw-programma’s Zorg voor 
Jeugd, Systeeminterventies, Academische Werkplaatsen Jeugd en Diversiteit in het Jeugdbeleid op 
11 oktober 2011. 
In de periode 24 november 2011 – 3 januari 2012 stond het programmavoorstel op de ZonMw-website 
open voor consultatie. Via de ZonMw-nieuwsbrief jeugd en een aantal gerichte emailattenderingen is 
aan de mogelijkheid om te reageren ruchtbaarheid gegeven. We hebben 30 schriftelijke reacties op 
het programmavoorstel binnen gekregen. Met het LCFJ heeft een eerste oriënterend gesprek plaats 
gevonden over het betrekken van cliënten. 
ZonMw heeft meerdere complimenten mogen ontvangen over de brede reactiemogelijkheden. 
Geconsulteerden zijn verheugd dat ZonMw de gelegenheid krijgt de aandacht voor jeugd te 
continueren. Op basis van de reacties is de programmatekst op een aantal punten verhelderd, 
aangevuld en gecorrigeerd. Veel reacties bevatten nuttige uitwerkingen en aanvullingen die zeer 
bruikbaar zijn voor het programma, maar die te gedetailleerd zijn om in de programmatekst op te 
nemen. We gaan hier de komende jaren nog ons voordeel meedoen. 
Veel reacties betroffen de inperking van het programmavoorstel. Er is een (luide) roep om het 
programma uit te breiden met: jeugd-ggz, jeugd-lvb en onderwijs (passend onderwijs; aansluiting 
onderwijs/zorg). Ook justitiële jeugdzorg wordt genoemd. Dit alles mede in het licht van de 
aankomende stelselwijziging jeugd. Voor het lokaal preventief jeugdbeleid wordt gepleit voor een 
brede definitie van deze sector, zodat bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzalen, opbouwwerk en 
vrijwilligerswerk ook binnen het programma vallen, en voor meer aandacht voor positief jeugdbeleid 
en de (pedagogische) civil society. Door velen wordt de keuze voor toepasbare kennis onderschreven, 
enkelen noemen echter ook dat er voor het noodzakelijke fundamentele onderzoek amper fondsen 
bestaan. Het programmavoorstel is op 15 februari 2012 aangeboden aan het Ministerie van VWS. Op 
16 april 2012 is het programma goedgekeurd (bijlage 1). Na deze goedkeuring heeft het ministerie van 
VWS nog een additionele toekenning van € 145.000 aan het programma gedaan

3
. Op deze manier 

kan er al in 2012 met programmalijn 4C ‘Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak 
kindermishandeling’ gestart worden.  

1.5 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk wordt de focus van het programma beschreven: de missie, doelstellingen en 
doelgroepen van het programma. Ook worden de prioriteiten van het programma belicht. 
Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft voor elk van de vier dimensies uit het rapport  
Kwaliteit voor Jeugd een aparte programmalijn. Deze komen in hoofdstuk 3 aan de orde: Kind en 
gezin, Beroepsbeoefenaren, Hulpmiddelen en Organisaties. Daarnaast is budget gereserveerd voor 
het bundelen en uitdragen van de kennis die binnen dit programma gegenereerd wordt en voor 
kennisontwikkeling rond actuele (beleids-)vragen die binnen elke programmalijn kunnen spelen. Het 

                                                      
3
 Additionele toekenning is gedaan in algemene opdrachtbrief 2013 aan ZonMw van 19 juli 2012.  
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vierde hoofdstuk gaat over management en organisaties en het vijfde en laatste hoofdstuk gaat in op 
de begroting en de planning. 
 
Voor een snel overzicht van het programmavoorstel kunt u gebruik maken van het schema in 
hoofdstuk 3 (pagina 20). 
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2 Focus van het programma 

Dit hoofdstuk beschrijft de missie (2.1), doelstellingen (2.2) en doelgroepen (2.3) van het programma. 
In paragraaf 2.4 worden de prioriteiten van het programma benoemd. 

2.1 Missie 

De missie van dit programma is: 

 het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis 

 over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen,  

 die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid 
en/of cliënten op het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. 

2.2 Doelstellingen 

Om de missie te realiseren zijn de volgende doelstellingen opgesteld:  
1. Kind en gezin 
Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over cliëntfactoren die het succes van hulp 
aan het kind/gezin kunnen verklaren en over  methodieken die de eigen kracht van kinderen en 
gezinnen  versterken  
2. Beroepsbeoefenaren  
Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de rol en invloed van de professional als 
het gaat om het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van de jeugd 
3. Hulpmiddelen 
Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over effectieve vormen van preventie en 
hulpverlening die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen bevorderen 
4. Organisaties.  
Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de (on-)mogelijkheden van organisaties 
om effectief werken in de zorg voor jeugd te bevorderen 
 
Daarnaast is budget gereserveerd voor het bundelen en uitdragen van de kennis die binnen dit 
programma gegenereerd wordt en voor kennisontwikkeling rond actuele (beleids-)vragen die binnen 
elke programmalijn kunnen spelen.  

2.3 Doelgroepen 

Dit programma richt zich op de jeugdgezondheidszorg, het lokaal preventief jeugdbeleid en het 
snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. Bevindingen uit dit programma zullen ook 
relevant zijn voor andere onderdelen van de jeugdsector, bijvoorbeeld daar waar doelgroepen en 
methodieken overlappen. 
De resultaten van dit programma zijn voor een grote verscheidenheid aan mbo-, hbo- en universitair 
opgeleide beroepsbeoefenaren relevant, variërend van (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)artsen en 
doktersassistenten in de jeugdgezondheidszorg tot gedragswetenschappers, maatschappelijk 
werkenden, jeugdzorgwerkers en gezinsvoogden. Omdat veel van deze professionals (ook) 
samenwerken met de ‘niet-professionals’ in dit domein, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, is dit 
programma voor een nog bredere groep van belang.  
Uiteindelijk zullen kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers de vruchten van dit programma 
moeten kunnen plukken. 

2.4 Prioriteiten 

Met deze nieuwe opdracht gaat het thema jeugd bij ZonMw een volgende fase in. Sinds 2005 kent 
ZonMw programma’s specifiek voor jeugd (voor een overzicht zie bijlage 2). Mede op basis van deze 
ervaringen is het mogelijk om in dit nieuwe programma Effectief werken in de jeugdsector meer 
sturing aan te brengen. In overleg met de opdrachtgever zijn daartoe een aantal prioriteiten benoemd, 
die hieronder puntsgewijs worden opgesomd. 
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Cliëntfactoren en kenmerken van de beroepsbeoefenaar 

Zoals in 1.2 al beschreven is, is er nog weinig bekend over de vraag welke cliëntkenmerken de kans 
op een succesvolle behandeluitkomst kunnen vergroten. Als we daar meer over weten, kunnen we 
ook beter kiezen welke methodieken/instrumenten/interventies er bij een kind of gezin worden ingezet. 
Hetzelfde geldt voor de kenmerken van de beroepsbeoefenaar. Wie of wat maakt dat juist deze 
hulpverlener resultaten boekt? Uiteraard kan het al dan niet slagen van de hulp ook bepaald worden 
door de zogeheten alliantie tussen de hulpverlener en het kind en/of opvoeders. Maar welke factoren 
verklaren dat het tussen het ene kind en de hulpverlener wel klikt en tussen een ander kind en 
dezelfde hulpverlener niet? En wat betekent dit voor de keuze van de 
methodieken/instrumenten/interventies die juist voor dit kind/gezin worden ingezet? 
De eerste fase van dit programma moet meer inzicht in deze cliëntfactoren en de kenmerken van de 
beroepsbeoefenaar geven. Bijzonder voor de jeugdsector is de uitdaging om allianties te moeten 
vormen met twee partijen: jeugdigen en opvoeders. Over die zogenaamde dubbele dynamiek is nog 
weinig bekend. De kennis die dit oplevert, geeft vervolgens sturing aan de studies naar instrumenten 
en interventies die in de daarop volgende fase opgezet zullen worden.  

Kosten 

In het jeugddomein is nog weinig inzicht in de kosten en baten van de hulp die wordt ingezet. In dit 
programma is het kostenaspect op verschillende manieren van invloed op de studies die gehonoreerd 
worden: 
- Elke aanvraag voor een studie naar (de effectiviteit van) een methodiek, interventie of instrument 
moet aandacht besteden aan de kosten die ermee gemoeid zijn. De aanvragers moeten ook 
aannemelijk maken dat een financier bereid zal zijn de (uitvoerings)kosten van de te onderzoeken 
methodiek, instrument of interventie te vergoeden. Het onderzoek naar licentievrije (Nederlandse) 
methodieken, instrumenten en interventies krijgt voorrang. Om meer inzicht te krijgen in het nut en de 
noodzaak van buitenlandse instrumenten en interventies, inclusief de kosten, worden hiertoe ook 
enkele aparte studies gefinancierd. 
- Studies die interventies en instrumenten onderling vergelijken hebben de voorkeur. Het moet 
mogelijk zijn om kosten te besparen door het grote aanbod ‘in te dikken’. Welke (delen van) 
methodieken, instrumenten en interventies kunnen samengenomen worden? Dit programma geeft 
prioriteit aan studies die deze vraag beantwoorden.  
- ZonMw zal ook scherp letten op de kosten en baten van de studies zelf. De voorkeur binnen dit 
programma gaat uit naar practice based studies die handig gebruik maken van bestaande 
dataverzamelingen. Indien een indiener nieuwe data wil verzamelen, zal hij dat moeten motiveren. Dit 
geldt zeker als het gaat om een RCT, een relatief dure vorm van onderzoek.  

Richtlijnen  

Bij het opstellen en toepassen van richtlijnen in de zorg komen vaak kennishiaten aan het licht. In het 
ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid is dit voor de jeugdgezondheidszorg herhaaldelijk 
gebleken. Inmiddels heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven voor een nieuw programma 
Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg voor de jaren 2013 t/m 2018. Om dit richtlijnenprogramma vorm te 
geven, wordt op dit moment een programmeringsstudie uitgevoerd. 
Daarnaast worden er richtlijnen voor de jeugdzorg ontwikkeld door de beroepsverenigingen NIP, NVO 
en NVMW. Ook tijdens dit proces komen belangrijke witte vlekken aan het licht als het gaat om kennis 
die de psychosociale ontwikkeling van kinderen bevordert. Samen met het NJi zal ZonMw deze 
inventariseren. De verwachting is dat deze kennis vanaf voorjaar 2012 beschikbaar komt en dat het 
volledige overzicht er eind 2013 ligt. 
Op basis van al deze kennis zal ZonMw de psychosociale kennishiaten benoemen die voor dit 
programma Effectief werken in de jeugdsector van belang zijn. Op deze manier wordt bereikt dat 
kennis ontwikkeld wordt waar de professional echt op zit te wachten. 

Toepassing van kennis 

In dit programma krijgen die studies prioriteit waarvan aannemelijk is dat de resultaten daadwerkelijk 
door de professionals zullen worden gebruikt. Het programma richt zich niet op fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. In de oproepen voor onderzoek zal ZonMw daar steeds belangrijke 
voorwaarden voor benoemen. Zo moet de vraagstelling voor het onderzoek afkomstig zijn uit de 
praktijk en moet de onderzoeksaanvraag door een praktijk- en onderzoeksinstelling samen worden 
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ingediend. Liefst sluit ook een vertegenwoordiger van het beleid en/of de financier zich bij de 
aanvraag aan. Verder zal ZonMw letten op de prevalentie van het te onderzoeken probleem, dan wel 
de mate waarin de te onderzoeken methodieken/instrumenten/interventies worden gebruikt. 
Ook de eerdergenoemde prioriteiten zijn belangrijke factoren die de ‘implementeerbaarheid’ van 
onderzoeksresultaten vergroten: door meer aandacht te geven aan de kosten van de hulp en aan de 
kennis die uit de richtlijnenstudies naar voren komt, wordt het daadwerkelijk gebruik van kennis 
automatisch gestimuleerd.   
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3. Inhoud van het programma  

Bij elk van de vier doelstellingen uit paragraaf 2.1 hoort een aparte programmalijn met bijbehorende 
activiteiten. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven: Kind en gezin (3.1), Beroepsbeoefenaren (3.2), 
Hulpmiddelen (3.3) en Organisaties (3.4). Daarnaast is budget gereserveerd voor het bundelen en 
uitdragen van de kennis die binnen dit programma gegenereerd wordt en voor kennisontwikkeling 
rond actuele (beleids-)vragen die binnen elke programmalijn kunnen spelen (3.5). Voor een snel 
overzicht zie het schema op de volgende pagina. 
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.  

Missie programma: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis 

over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren  

jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb 
 

Programmalijn 2 (3,75 M)  
 

Beroepsbeoefenaren 
Doel: Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over de rol 
en invloed van de professional 
als het gaat om het bevorderen 
van de psychosociale 
ontwikkeling van de jeugd 
 

Programmalijn 3 (6,5 M) 
 

Hulpmiddelen 
Doel: Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over 
effectieve vormen van preventie 
en hulpverlening die de 
psychosociale ontwikkeling van 
kinderen en jeugdigen 
bevorderen 
 

Programmalijn 4 (2,57 M) 
 

Organisaties 
Doel: Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over de  
(on-)mogelijkheden van 
organisaties om effectief werken 
in de zorg voor jeugd te 
bevorderen 
 
 

Programmalijn 1 (4,75 M) 
 

Kind en gezin 
Doel: Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over 
cliëntfactoren die het succes van 
hulp aan het kind/gezin kunnen 
verklaren en over methodieken 
die de eigen kracht van kinderen 
en gezinnen versterken 
 
Door: 
A Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over de 
zogeheten cliëntfactoren in het 
jeugddomein (€ 2,5 M) 
B Kennisontwikkeling over 
(innovatieve) methodieken die 
bijdragen aan het versterken van 
de eigen kracht van 
kinderen/gezinnen € 2 M) 
C Het bevorderen van de 
participatie van kinderen en 
ouders in onderzoeksprojecten  
die de psychosociale 
ontwikkeling van kinderen en 
jeugdigen bevorderen (€250.000) 
 
 
 
 

 

Door: 
A  Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over de 
werkzame factoren bij 
beroepsbeoefenaren en in de 
alliantie tussen cliënt en 
beroepsbeoefenaren (€1,75 M) 
B Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis die 
bevordert dat 
beroepsbeoefenaren volgens de 
laatste evidence- en 
practicebased  inzichten werken 
(€1,5 M) 
C Het bevorderen van kennis 
over succesvolle implementatie-
strategieën rond interventies en 
instrumenten (€500.000) 
 

 

Door: 
A Kennisbevordering over de 
effectiviteit van psychosociale 
interventies en instrumenten die 
zijn opgenomen in de DEI en de 
DIRK. (€ 5 M) 
B (Door-)ontwikkeling van 
psychosociale instrumenten en 
interventies daar waar geen 
veelbelovende of bewezen 
effectieve instrumenten en 
interventies zijn, op basis van 
vastgestelde hiaten (€ 1,4 M) 
C Kennisbevordering over nut en 
noodzaak van het gebruik van 
buitenlandse instrumenten en 
interventies (€100.000)  
 
 

 

Door: 
A Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis over 
lerende organisaties in het 
jeugddomein (€ 1,7 M) 
B Kennisontwikkeling over 
technische innovaties die de 
kwaliteit van zorg in het 
jeugddomein verbeteren  
(€ 500.000) 
C Ondersteuning en evaluatie 
multidisciplinaire aanpak 
kindermishandeling (€ 370.000)  

 
 

Programmabrede activiteiten: 

1. Het bundelen en uitdragen van kennis (€ 700.000) 
2. Kennis genereren rond actuele vragen, op basis van politieke/beleidsprioriteiten (€ 600.000) 
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3.1  Programmalijn 1 Kind en gezin 

Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over cliëntfactoren die het succes van hulp 
aan het kind/gezin kunnen verklaren en over methodieken die de eigen kracht van kinderen en 
gezinnen versterken 

Onderdeel A Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de zogeheten cliëntfactoren 
in het jeugddomein 

Er is in de zorg voor jeugd veel discussie over de vraag door welke factoren het succes van hulp 
wordt bepaald. In hoeverre ligt de verklaring in de motivatie en/of het karakter van het kind? Of ligt de 
sleutel tot succes eerder in de relatie tussen het kind/de ouder(s) en de beroepsbeoefenaar, of in het 
gebruik van vastomlijnde methodieken/interventies/instrumenten? Deze discussie is nog niet beslecht, 
mede omdat er nog weinig onderliggende studies zijn die hier uitsluitsel over geven. 
Op grond van de wel beschikbare studies, zijn er verscheidene betrouwbare voorspellers van een 
positieve uitkomst van de hulp. Als het gaat om de kenmerken van de cliënt zijn dit onder andere de 
hechtingsstijl, het vermogen om relaties aan te gaan, contactuele vaardigheden en bereidheid om 
‘mee te gaan’ in de uitdagingen die de hulpverlening stelt. Denk ook aan het niveau waarop het kind 
functioneert voordat hij met zijn behandeling start, zoals zijn geestelijke gezondheid, intelligentie, 
planningsvaardigheid en ‘ses’(sociaal-economische status). Kennis over deze factoren is belangrijk 
om te bepalen welke methodieken/instrumenten/interventies bij het kind of gezin worden ingezet. 
Het gaat echter ook om de vraag hoe deze kenmerken te beïnvloeden zijn zodat de 
behandelsuccessen vergroot worden. Is het mogelijk om tot dusver als niet-behandelbare 
beschouwde factoren van cliënten en gezinnen, of de moderatoren, alsnog te beïnvloeden door 
hulpverleners? 
Bijzonder voor de jeugdsector is de uitdaging om allianties te moeten vormen met twee partijen: 
jeugdigen en opvoeders. Over die zogenaamde dubbele dynamiek is nog weinig bekend. 
Daarnaast is het van belang te bepalen hoe die kennis zich verhoudt tot wat we al weten uit 
onderzoek bij volwassen cliënten. En in het preventieve domein is ook nog veel winst te behalen. 
Ouders en kinderen beter thuis ondersteunen is van invloed op het beroep dat gedaan wordt op 
residentiële zorg. ‘Ontzorgen’ en het werken vanuit de eigen kracht is een belangrijk instrument om 
onnodig beroep op zorg tegen te gaan. 
 
Binnen deze eerste programmalijn zullen studies worden uitgevoerd om meer inzicht in deze factoren 
te krijgen. Welke factoren kunnen écht de kans op succes of falen van de hulp aan een kind/ouder(s) 
voorspellen? En als deze cliëntfactoren duidelijk omschreven kunnen worden, komen deze dan 
pregnant voor bij te onderscheiden cliëntgroepen? Het recente rapport ‘Jeugdzorg in groeifase’ van 
het SCP (oktober 2011) levert hier bijvoorbeeld interessante aanknopingspunten voor op. Volgens de 
SCP-onderzoekers spelen vooral kenmerken op gezinsniveau een rol in het beroep dat op de 
specialistische zorg voor jeugd wordt gedaan. Kinderen uit gezinnen van wie de ouders gescheiden 
zijn, een uitkering hebben of in contact met de politie zijn geweest, hebben een verhoogd risico op 
problemen. De kenmerken van het kind zelf zijn volgens de onderzoekers minder van invloed. 
Bovendien zal ZonMw in de (kosten-)effectiviteitsonderzoeken die binnen programmalijn 3 
gehonoreerd worden, steeds zorgen voor onderzoek naar deze cliëntfactoren. Dit betekent dat bij elke 
studie die binnen deze programmalijn gesubsidieerd wordt, deze voorspellers meegenomen moeten 
worden. Hierdoor kan de kennis hierover toenemen. Bij welke kinderen/gezinnen werken de 
onderzochte methodieken/interventies/instrumenten, bij welke niet? Is daar een verklaring voor? 
Daarbij zal ook aandacht worden gevraagd voor de diversiteit binnen de onderzochte populatie. Zijn er 
verschillen naar sekse, etniciteit, sociaal economische status, leeftijd, functiebeperkingen, 
samenlevingsvormen? Een interessante optie is ook om bij effectonderzoek eerst door middel van 
screening na te gaan of een kind/gezin voldoende gemotiveerd is. Indien dat onvoldoende het geval 
blijkt, kan binnen een effectstudie geëxperimenteerd worden met het motiveren van het kind/gezin 
vóórdat de behandeling start. 
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Onderdeel B Kennisontwikkeling over (innovatieve) methodieken die bijdragen aan het 
versterken van de eigen kracht van kinderen/gezinnen 

 
In de praktijk zijn er al veel initiatieven die erop gericht zijn de (eigen) kracht van kinderen en gezinnen 
te mobiliseren, zowel binnen de ZonMw-jeugdprogramma’s als daarbuiten. Een voorbeeld is de 
methodiek Meeleefgezinnen, waarin een stabiel gezin ondersteuning geeft aan een kind van een 
ouder met psychiatrische problemen

4
. De ouders kunnen hierdoor op krachten komen, zodat zij de 

zorg voor hun kind beter kunnen volhouden. Door de steun van het meeleefgezin kan (mogelijk) 
worden voorkomen dat dit kind problemen krijgt. Onder ‘methodiek’ wordt hier verstaan een 
systematische manier van werken om een bepaald doel te bereiken. 
De opgave van dit onderdeel van deze programmalijn is om het kaf van het koren te scheiden: Welke 
methodieken die de eigen kracht van het kind of gezin versterken zijn veelbelovend? Welke 
methodieken slagen erin de ‘gewone’ leefomgeving te versterken, welke dragen bij aan de ‘ontzorging’ 
zoals deze onder andere in een recent RMO-advies is verwoord? Wat gaat er goed, wat kan er beter? 
Zijn deze methodieken ‘overdraagbaar’ en zo ja wat is daarvoor nodig?  
Deze programmalijn onderscheidt zich van de nog nader te bespreken programmalijn 3A 
(effectonderzoek interventies en instrumenten) doordat hierin onderzoek mogelijk is naar methodieken 
die nog níet zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI). Het geven van de 
theoretische onderbouwing van een methodiek kan juist binnen deze programmalijn een doel zijn. 
Anders dan in programmalijn 3 kan het ook gaan om werkwijzen die niet passen binnen het ‘stramien’ 
van de DEI, zoals bijvoorbeeld geldt voor de ‘Signs of Safety’-benaderingswijze. De belangrijkste 
voorwaarde is dat de methodieken of werkwijzen die worden onderzocht, gericht zijn op het versterken 
van eigen kracht en het sociale netwerk. De onderzoekers binnen dit programmaonderdeel kunnen 
zelf, samen met de praktijk, beargumenteren welk type onderzoek zij passend en haalbaar achten. De 
(praktijk)kennis die zij op die manier vergaren, moeten zij vervolgens in toegankelijke en bruikbare 
informatie vertalen om een brede verspreiding mogelijk te maken.  
De ervaringen binnen de lopende ZonMw-programma’s Vrijwillige inzet voor en door Jeugd en Gezin 
en Diversiteit in het Jeugdbeleid

5
  zijn voor deze doelstelling relevant. Veel projecten binnen deze 

programma’s geven inzicht in factoren die bepalen of een aanpak die op het kind en/of zijn omgeving 
zijn gericht, al dan niet werkt. Dit nieuwe programma kan daar een vervolg aan geven.  

Onderdeel C Het bevorderen van de participatie van kinderen en ouders in 
onderzoeksprojecten die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen bevorderen 

In deze programmalijn wil ZonMw speciale aandacht vragen voor de participatie van kinderen en 
ouders. Om vooruitgang te boeken in de zorg voor jeugd en om aan te sluiten bij de praktijk, is het 
belangrijk om de einddoelgroep bij projecten te betrekken. Concreet gaat het om het raadplegen, 
advies inwinnen, samenwerken en laten (mee)beslissen van kinderen, jongeren of ouders bij een 
project.  
Dit betrekken van ‘ervaringsdeskundigen’ is vaak een grillig en tijdrovend proces, zo bleek ook weer 
bij de ZonMw-projectleidersbijeenkomst ‘Inspiratie door Participatie’ van 11 oktober 2011. De 
eindgebruiker brengt echter een ander perspectief in over wat hij belangrijk vindt en waar zorg beter 
kan. Die ervaringsdeskundigheid is een belangrijk referentiekader en verdient structurele aandacht in 
projecten. Binnen deze programmalijn kan subsidie worden verkregen om participatie van kinderen, 
jongeren en ouders vorm te geven binnen een onderzoeksproject (binnen programmaonderdeel 1B, 
3A+B). Zie ook: www.zonmw.nl/participatie.  

                                                      
4
 Dit project is gesubsidieerd binnen het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin. ZonMw bekijkt met 

NJi en MOVISIE welke praktijkinitiatieven uit dit programma het verdienen om nader onderzocht te worden. 
5
 Hier is het binnenkort te verschijnen rapport 'Opbrengsten lokale initiatieven en participatieprojecten' van het Verwey Jonker 

instituut van belang 
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3.2  Programmalijn 2 Beroepsbeoefenaren 

Doel: Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de rol en invloed van de professional als 
het gaat om het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van de jeugd 

Onderdeel A  Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de werkzame factoren bij 
beroepsbeoefenaren en in de alliantie tussen cliëntfactoren en beroepsbeoefenaren 

Dit programma heet Effectief Werken in de Jeugdsector. Zoals gezegd, is er veel discussie over de 
vraag hoe de effectiviteit van de hulp aan kinderen/gezinnen kan worden bevorderd. Sommigen gaan 
ervan uit dat hulpverleners veel meer moeten gaan werken met specifieke interventies die evidence-
based zijn. Anderen menen dat de effectiviteit van de hulpverlener cruciaal is.

6
 Maar wat maakt dan 

dat juist deze professional goede resultaten boekt? In hoeverre spelen expertise en persoonlijke 
kenmerken een rol?  
Vergelijkbaar met het onderzoek naar cliëntfactoren (zie programmalijn 1, onderdeel A), zullen binnen 
deze tweede programmalijn studies worden uitgevoerd die meer inzicht in de rol van de professional 
moeten geven. Wat maakt dat een professional een cliënt kan motiveren en de hulp kan structureren? 
Over welke kenmerken beschikt deze professional? Het gaat hier ook om de directe relatie tussen de 
professional en het kind/de ouder(s). Wanneer ‘klikt’ het tussen deze twee? Is het mogelijk 
verschillende vormen van werkrelaties te onderscheiden en te benoemen wat de werkzame factoren 
hierin zijn? Naast de alliantie van hulpverlener en cliënt(systeem) zijn andere vormen van alliantie van 
belang, zoals tussen hulpverleners en (mensen) in het sociale netwerk van cliënten, van hulpverleners 
en hun leidinggevenden en van hulpverleners onderling. Het werken in dialoog met de cliënt en vanuit 
de eigen kracht van de cliënt vergt een cultuuromslag. 
Bij het opstellen van de subsidieoproepen voor dit programmaonderdeel zullen deskundigen en de 
meeste recente literatuur op dit terrein worden geraadpleegd, waarbij zeker ook de buitenlandse 
kennis van belang is.   
Bovendien wordt ook in de (kosten-)effectiviteitsonderzoeken die gehonoreerd worden binnen 
programmalijn 3 steeds aandacht besteed aan de zogeheten algemeen werkzame factoren rond de 
professional en de alliantie tussen professional en cliënt. 

Onderdeel B Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis die bevordert dat 
beroepsbeoefenaren volgens de laatste evidence- en practicebased  inzichten werken 

Als kennis wordt verspreid, betekent dit nog niet dat de beroepsbeoefenaren deze ook toepassen. Dit 
geldt zowel voor wetenschappelijke kennis als voor succesvolle praktijkvoorbeelden (good practices). 
Hiervoor is een actieve aanpak nodig, die goed op de doelgroep en context is toegesneden. 
Binnen dit programmaonderdeel vraagt dit om acties richting professionals (hoe bereik je dat ze state 
of the art werken). Deze acties moeten goed worden afgestemd met de acties die worden 
ondernomen richting organisaties en managers (hoe stimuleren zij blijvende kennisontwikkeling en   
-toepassing bij hun medewerkers en de inrichting van de organisaties op dat punt (samenstelling 
personeelsformatie, opleidingsbudget bij- en nascholing)). Dit komt terug bij het programmaonderdeel 
‘lerende organisaties’ in programmalijn 4.  
Om de toepassing van kennis te bevorderen, moet de weg naar het onderwijs nog beter worden 
gevonden. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbeteringen in het hbo en voor de komende 
jaren liggen daar al duidelijke actiepunten. Ook voor het mbo wordt steeds duidelijker waar 
verbeterpunten liggen. De  meest recente wetenschappelijke inzichten worden vaak nog niet 
standaard in hbo- en mbo-curricula opgenomen. ZonMw heeft ervaring met het stimuleren van een 
betere aansluiting tussen zorgonderwijs en zorgpraktijk en zal deze doelstelling in overleg met de 
opdrachtgever verder uitwerken.  
 
Daarnaast zal ZonMw stimuleren dat de resultaten uit evaluatieonderzoeken die binnen dit 
programma plaatsvinden ook echt in de praktijk terecht komen. Dit is nu nog niet altijd automatisch het 
geval. Concreet gaat het om studies binnen programmaonderdeel 1B (evaluatie van methodieken die 
de eigen kracht van het kind/gezin versterken) en om studies binnen programmaonderdeel 3A en 3B 
(evaluatiestudies van interventies en instrumenten). Ook in andere programma’s heeft ZonMw 
ervaring opgedaan met het daadwerkelijk laten landen van resultaten van studies in de praktijk. 

                                                      
6
 Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie, NJi, januari 2010.  
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Daaruit blijkt dat (ook) financiële impulsen kunnen bevorderen dat ‘het veld’ gaat werken met de 
methodieken, interventies en instrumenten die in onderzoek positief geëvalueerd worden.  

Onderdeel C Het bevorderen van kennis over succesvolle implementatiestrategieën rond 
interventies en instrumenten die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen 
bevorderen 

Als een methodiek, interventie of instrument werkt, wil dat nog niet zeggen dat deze ook in de praktijk 
wordt toegepast. Dit weten we al goed uit de curatieve sector, waar steeds meer over zogeheten 
implementatiestrategieën bekend is. In zo’n strategie staat beschreven welke aanpak je moet volgen 
om ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren de kennis daadwerkelijk gaan gebruiken. In de 
jeugdsector is nog maar beperkt onderzoek op dit gebied verricht, terwijl we weten dat strategieën niet 
één op één naar een andere sector overdraagbaar zijn. 
Het is dan ook wenselijk om in de jeugdsector onderzoek te doen naar de wijze waarop nieuwe kennis 
gebruikt wordt en via welke strategieën dit bevorderd kan worden. Zo speelt de vraag of de huidige 
kennisinfrastructuur in het jeugddomein voor dit doel toereikend is. Voor kennisontwikkeling rond 
interventies worden er bijvoorbeeld nu al zinvolle discussies gevoerd over de vraag of een eigen 
‘kennisinstituut’ per interventie op langere termijn wenselijk en noodzakelijk is.  
Inzichten uit de zogeheten implementatiewetenschap kunnen hierbij helpen. Zo kan zeker lering 
worden getrokken uit de toenemende kennis rond de implementatie van richtlijnen in de zorg. Zowel in 
binnen- als buitenland speelt het probleem dat er veel goede richtlijnen ontwikkeld worden, maar dat 
deze nog onvoldoende worden toegepast. In het rapport ‘Meer ruimte voor richtlijnen: aanbevelingen 
voor betere toepassing van richtlijnen in de praktijk’ (IQ healthcare, juni 2011) staan belangrijke 
aanbevelingen om dit te verbeteren. Kijkend naar het jeugddomein zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen 
over de inzet van e-learning en bij- en nascholingen relevant.  

3.3  Programmalijn 3 Hulpmiddelen 

Doel:  
Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over effectieve vormen van preventie en hulp die de 
psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen bevorderen 
 
Deze programmalijn is erop gericht om de kennis over de effectiviteit van instrumenten en 
interventies

7
 in het jeugddomein te vergroten. Bij de invulling van deze programmalijn wordt gebruik 

gemaakt van de kennishiaten die bij de richtlijnontwikkeling voor de jeugdgezondheidszorg en 
jeugdzorg naar voren komen. Dit geldt ook voor de kennis uit de overzichten (‘matrices’) van 
interventies en instrumenten die zijn opgesteld door het NJi. Hieronder wordt dit eerst toegelicht, 
waarna de programmaonderdelen besproken worden.  

Richtlijnen leidend 

Bij de invulling van deze programmalijn zal ZonMw allereerst de prioriteiten uit richtlijnontwikkeling 
benoemen. Zoals beschreven is in 2.4, zullen psychosociale kennishiaten die bij richtlijnontwikkeling 
naar voren komen, leidend zijn bij de prioritering van het onderzoek naar de hulpmiddelen voor 
beroepsbeoefenaren. Zo wordt kennis ontwikkeld waar de professional in de jeugd(gezondheids)zorg 
echt op zit te wachten. 
Het NCJ heeft ZonMw op 16 december 2011 advies uitgebracht over de kennishiaten op 
psychosociaal terrein in de huidige richtlijnen jeugdgezondheidszorg. Dit wordt aangevuld met de 
uitkomsten van de programmeringsstudie die nu loopt voor het vervolgprogramma Richtlijnen 
Jeugdgezondheidszorg (2013 t/m 2018) van ZonMw.  
Samen met het NJi zal ZonMw ook inventariseren welke hiaten er naar boven komen rond de 
richtlijnen jeugdzorg die ontwikkeld worden door de drie beroepsverenigingen in de jeugdzorg (NIP, 
NVO, NVMW). Vanaf het voorjaar van 2012 zal deze kennis beschikbaar komen, eind 2013 zal dit 
beeld compleet zijn.  

                                                      
7
 Bij instrumenten gaat het om methoden die professionals kunnen gebruiken om te signaleren, screenen en diagnosticeren of 

er iets aan de hand is en zo ja wat. Bij interventies gaat het om methoden om het kind en/of het gezin te helpen. 
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Matrices interventies en instrumenten 

Deze programmalijn beoogt de kennis over de effectiviteit van instrumenten en interventies in het 
jeugddomein te bevorderen. Om prioriteiten in dit effectiviteitsonderzoek te kunnen stellen, heeft 
ZonMw aan het NJi gevraagd om de bestaande kennis over de effectiviteit van interventies en 
instrumenten te inventariseren. Daartoe heeft het NJi twaalf thema’s onderscheiden die gerangschikt 
zijn naar de aard van het probleem bij het kind (zoals gedragsstoornissen, angsten of pesten) en 
zeven thema’s die in de opgroei- en opvoedcontext liggen. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om 
onzekerheid bij de ouders, echtscheiding en gezinnen die met of tussen twee culturen leven. Deze 
‘top 12’ respectievelijk ‘top 7’ staan in de volgende tabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens heeft het NJi de interventies en instrumenten die in Nederland gebruikt worden, 
ondergebracht bij de desbetreffende thema’s. Per interventie/instrument staat aangegeven wat de 
ernst is van het probleem

8
, welke leeftijdsgroep wordt bereikt, om welke doelgroep of informant het 

gaat (kind, ouder, school, hulpverlener, omgeving), om welke sector het gaat (variërend van 
kinderopvang en jeugdgezondheidszorg tot de specialistische zorg voor jeugd) en welk doel er wordt 
beoogd. Bij interventies kan het doel variëren van preventie tot behandeling en het voorkomen van 
recidive; bij instrumenten varieert het doel van vroegsignalering tot diagnostiek. Ook bijzondere 
doelgroepen staan vermeld, zoals licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met 
psychiatrische problemen. Zo kunnen de matrices inzicht geven in (doel)groepen die nu nog moeilijk 
worden bereikt. De aldus ontwikkelde matrices staan op de website van het NJi: voor interventies gaat 
het om het Overzicht erkende interventies naar problemen en risico’s 
(http://www.nji.nl/eCache/DEF/33/440.html) en voor instrumenten om het Overzicht naar instrumenten 
per probleem (http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/31/713.html). Het NJi is voornemens deze overzichten 
vijf keer per jaar te updaten.  
In de schema’s komt duidelijk naar voren dat verscheidene instrumenten en interventies voor meer 
dan één thema worden ingezet. Dit programma gaat over instrumenten en interventies die in elk geval 
ingezet kunnen worden bij één of meerdere van de thema’s A1 t/m A6, B3 t/m B5 en B7 (voor zover 
bruikbaar voor de jeugdgezondheidszorg en/of het lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het 
snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb). Omdat een aantal van deze  instrumenten 
en interventies dus ook bij de andere thema’s (en in andere sectoren) worden gebruikt, zullen deze 
naar verwachting ook van de opbrengsten van dit programma kunnen profiteren. Instrumenten en 
interventies voor de thema's A7 t/m A12 die gebruikt worden in de jeugdgezondheidszorg vallen wel 
binnen het domein van deze programmalijn. 
In het kader van preventie van psychosociale problemen en leefstijlproblemen heeft VWS ZonMw 
gevraagd ook specifiek aandacht te besteden aan het thema weerbaarheid. Hoe kan de ontwikkeling 

                                                      
8
 Bij instrumenten is de ernst van het probleem geen aparte categorie, die ernst moet juist met het instrument worden 

vastgesteld. 

A. Van het kind   
A1 van dwars gedrag tot gedragsstoornissen 
A2 van grensoverschrijdend gedrag tot 
delinquentie 
A3 van drukke kinderen tot adhd 
A4 van gewone angsten tot fobieën 
A5 van gewone dip tot depressie 
A6 van plagen tot pesten 
A7 van geen zin hebben in school tot 
schooluitval 
A8 van experimenten met naar misbruik van 
middelen 
A9 van seksuele interesse naar seksuele 
grenzeloosheid 
A10 van ongezonde leefstijl tot overgewicht 
A11 sociale competentie en gedragsproblemen 
in het onderwijs 
A12 participatie en maatschappelijke uitval 
 

B. In de context van opgroeien en 
opvoeden  
B1 van leven met twee culturen tot 
problematische integratie 
B2 (van goed meekomen in het onderwijs 
naar) onderwijsachterstand/VVE 
B3 (van pedagogische tik tot) 
kindermishandeling 
B4 van opvoedingsonzekerheid tot OTS, 
opvoedingsvragen, opvoedingsondersteuning 
B5 van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot 
multiprobleemsituaties/multiprobleemgezinnen 
B6 de media: van ontspannings- en educatief 
middel tot risicofactor 
B7 echtscheiding 
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van weerbaarheid (ook al op jonge leeftijd) worden gestimuleerd, zodat eventuele problemen kunnen 
worden voorkomen? Zijn er voldoende instrumenten en interventies op dit gebied? 

Onderdeel A Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies en 
instrumenten die zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) en de 
Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden (DIRK).  

Zoals gezegd, maken de richtlijnen en de genoemde matrices duidelijk voor welke interventies en 
instrumenten er meer effectiviteitsonderzoek nodig is. Bij veel interventies gaat het om studies die 
beogen overtuigend(er) bewijs over de effectiviteit te leveren. In de calls zal ZonMw steeds 
omschrijven om welke interventies het gaat, waarbij ook de meest actuele situatie rond de DEI en het 
gebruik van de effectiviteitsladder wordt betrokken. Hetzelfde geldt voor studies die nodig zijn voor 
kennisvermeerdering binnen de DIRK. Ook voor instrumenten zijn er namelijk criteria op basis 
waarvan (het onderzoek naar) een instrument beoordeeld wordt, zoals de criteria van de COTAN 
(Commissie Testaangelegenheden Nederland) laten zien. 
Binnen deze programmalijn kunnen op deze manier subsidies worden verstrekt voor effectonderzoek 
naar een interventie of instrument per thema. Omdat de databanken levend zijn, moeten deze 
effectstudies steeds de meest actuele kennis als uitgangspunt hanteren. Het gaat bij dit 
programmaonderdeel zowel om onderzoek naar instrumenten en interventies bij enkelvoudige als 
meervoudige problematiek. Er zal ook aandacht moeten zijn voor de plaats van het te onderzoeken 
instrument/interventie in de keten. Het valideren van een screeningsinstrument heeft bijvoorbeeld niet 
veel nut als er geen verdere diagnose of hulp mogelijk is na de screening.  
 
Studies die interventies en instrumenten onderling vergelijken hebben de voorkeur. Het moet mogelijk 
zijn om kosten te besparen door het grote aanbod ‘in te dikken’. De matrices kunnen inzicht geven in 
gebieden waarop instrumenten/interventies elkaar mogelijk ‘overlappen’. Kunnen (delen van) 
bepaalde instrumenten/interventies gebundeld worden? Of beter op elkaar afgestemd? Ook kan 
worden aangesloten bij de ‘Wat Werkt’-factoren en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor 
effectieve zorg (zie ook de Wat werkt-dossiers van het Nederlands Jeugdinstituut).  
 
Verder heeft VWS ZonMw expliciet verzocht te onderzoeken hoe het aantal in de 
jeugdgezondheidzorg gebruikte vragenlijsten en de omvang van die vragenlijsten zinvol kan worden 
teruggebracht. Dit om de jeugdgezondheidszorg nog klantgerichter te maken. 
 
In de calls maakt ZonMw op voorhand geen keuze voor een onderzoeksdesign. In de afgelopen jaren 
is er bij doelmatigheidsonderzoek in de zorg een levendige discussie ontstaan over de vraag welk 
design het meest geschikt is om een interventie of instrument te onderzoeken. In het jeugddomein is 
deze discussie extra levendig omdat effectonderzoek hier relatief nieuw is. Is een RCT het meest 
geschikte design om het effect van een interventie te onderzoeken, of is het beter om met een 
longitudinaal onderzoek te beginnen? Of is weer een ander design beter, zoals een quasi-
experimentele studie?  
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Binnen deze programmalijn wordt gepleit voor 
studies met verschillende designs, passend bij de vraagstelling. De indieners zullen steeds goed 
moeten beargumenteren waarom ze voor een bepaald design kiezen. Studies die gebruik maken van 
(deels) bestaande data krijgen prioriteit. Hiermee wordt voorkomen dat er vooral dure RCT’s worden 
ingediend en wordt het gebruik van bestaande data bevorderd. In het geval een indiener nieuwe data 
wil verzamelen, zal hij ook dat moeten motiveren. Dit geldt zeker als het gaat om een RCT, een 
relatief dure vorm van onderzoek. ZonMw zal ook ingaan op de toegankelijkheid van de data die in het 
onderzoek verzameld worden. Net als NWO, beraadt ZonMw zich op de mogelijkheden die rond het 
zogeheten open access kunnen worden opgenomen in de subsidievoorwaarden en/of calls. 
 
Tegen de tijd dat de oproep voor dit programmaonderdeel wordt geschreven, zijn ook de resultaten 
bekend van de evaluatie van de Erkenningscommissie die op dit moment plaatsvindt. Als op basis 
hiervan aanpassingen in het erkenningentraject van de Erkenningscommissie Interventies worden 
aangebracht, zal ZonMw daar rekening mee houden bij het formuleren van de call.  
In de call worden ook voorwaarden opgenomen waaraan de onderzoeksvoorstellen moeten voldoen. 
Een belangrijke voorwaarde bij elke studie is dat de onderzoeksvraag uit de praktijk moet komen. 
Verder moeten de indieners aandacht besteden aan de kosten van het instrument of de interventie, de 
eigenaar ervan en de wijze waarop het instrument en/of de interventie onderhouden wordt en 
geborgd. Bij de prioritering zullen studies naar Nederlandse instrumenten/interventies voorrang 
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krijgen, mits er een stevige onderbouwing is dat ze in potentie effectief zijn. Verder wordt gekeken 
naar de mate waarin de vragen/risico’s/problemen rond een thema voorkomen (prevalentie). Tevens 
zullen aanvragers in hun projectvoorstel moeten aangeven hoe groot het gebruik is van de interventie 
of het instrument dat ze willen onderzoeken.  
Zoals beschreven is bij de programmalijnen 1 en 2 moeten in elke studie ook de cliëntfactoren en de 
algemeen en specifieke werkzame factoren in de alliantie tussen cliënt en hulpverlener worden 
meegenomen. De indieners dienen hierbij gebruik te maken van de huidige stand van zaken in de 
wetenschap. Indien onderzoek naar de algemeen werkzame factoren en/of naar de rol van de 
beroepsbeoefenaren geen onderdeel uitmaakt van de subsidieaanvraag, dienen de aanvragers dit te 
onderbouwen.  

Aanhangende studies 

Daarnaast biedt deze programmalijn ruimte om in een zogeheten aanhangende studie de 
methodologie van (kosten-)effectiviteitsonderzoek in het jeugddomein verder te ontwikkelen. Behalve 
een aanhangende studie voor methodiekontwikkeling, zijn er ook aanhangende studies mogelijk naar 
ethische aspecten, juridische aspecten en diversiteit. In bijlage 3 wordt dit verder toegelicht.  

Onderdeel B (Door-)ontwikkeling van psychosociale instrumenten en interventies daar waar 
geen veelbelovende of bewezen effectieve instrumenten en interventies voorhanden zijn, op 
basis van vastgestelde hiaten 

Op basis van dezelfde matrices is het mogelijk om per thema vast te stellen waar er nog hiaten liggen. 
Zijn er bijvoorbeeld voldoende interventies voor kinderen die gepest worden, of voor ouders die niet 
weten hoe ze met hun drukke kind moeten omgaan? Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de 
uitkomsten van lopend onderzoek – er komen immers voortdurend nieuwe onderzoeksresultaten 
beschikbaar. Binnen dit onderdeel passen ook voorstellen die erop gericht zijn om interventies of 
instrumenten geschikt te maken voor een andere/nieuwe doelgroep, of die nagaan of de ontwikkeling 
van een ‘light versie’ van een interventie of instrument zinvol, verantwoord en effectief is. Als er een 
hiaat geconstateerd wordt, komen alleen instrumenten of interventies voor (door)ontwikkeling in 
aanmerking die gebaseerd zijn op ‘practice based’ instrumenten of interventies. 

Onderdeel C Kennisbevordering over het nut en de noodzaak van het gebruik van buitenlandse 
interventies en instrumenten die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen 
bevorderen 

In het jeugdveld wordt veel gebruik gemaakt van interventies en instrumenten die in het buitenland 
ontwikkeld zijn. Buitenlandse interventies en instrumenten zijn echter niet altijd één-op-één te vertalen 
naar toepassing in de Nederlandse situatie, vanwege verschillen in de organisatie van de jeugdsector 
en in de culturele samenstelling van de bevolking. Het kennisnemen van de effectiviteit en van 
uitvoeringsproblemen van deze interventies in het buitenland blijft desondanks leerzaam. Het kan 
inzicht opleveren in factoren die bij de toepassing in de Nederlandse situatie extra aandacht 
behoeven. Het wiel moet vooral niet opnieuw worden uitgevonden, wel moet er voortgebouwd worden 
op bestaande kennis en ervaringen. 
In dit programmaonderdeel worden enkele gerichte studies uitgevoerd naar vragen die in de 
bestaande jeugdprogramma’s zijn gerezen. Zo zijn er dilemma’s rond bijvoorbeeld licenties, 
eigenaarschap en borging bij het gebruik van buitenlandse interventies. Welke lessen zijn hieruit te 
destilleren? In hoeverre lekt er geld weg naar eigenaren van buitenlandse interventies waarvoor 
Nederlandse equivalenten beschikbaar zijn? Hierbij kunnen ook de ervaringen uit andere 
programma’s binnen en buiten ZonMw betrokken worden.  
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3.4  Programmalijn 4 Organisaties 

Doel: 
Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de (on-)mogelijkheden van organisaties om 
effectief werken in de zorg voor jeugd te bevorderen 

Onderdeel A Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over lerende organisaties in het 
jeugddomein  

Onder de vlag van het begrip ‘lerende organisatie’ zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de 
zorg al veel verbeteringen doorgevoerd. Dit begrip is in 1990 geïntroduceerd door de Amerikaanse 
hoogleraar kennismanagement Peter Senge en kent sindsdien legio toepassingen

9
. Vrij vertaald zijn 

volgens deze theorie in een lerende organisatie mensen voortdurend bezig om hun capaciteiten te 
verbeteren om dat te bereiken wat ze echt willen. In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën en 
collectieve ambities aangemoedigd, waarbij alom wordt erkend dat de organisatiecultuur bepalend is 
voor de mate waarin deze ideeën en ambities echt ruimte krijgen.  
In het jeugddomein liggen nog veel kansen om van deze kennis over lerende organisaties te 
profiteren. Zeker nu een grote stelselwijziging in het jeugddomein ophanden is, dienen organisaties 
flexibel en innovatief te zijn. Meer dan vroeger moeten zij ook met andere organisaties samenwerken, 
in een tijd waarin het voor de diverse samenwerkingspartners nog niet altijd duidelijk is hoe de nieuwe 
situatie eruit komt te zien. Ontschotten en sectoroverstijgend werken zijn daarbij belangrijke thema’s. 
Binnen deze programmalijn zal een oproep worden gedaan om de good practices op dit terrein te 
verzamelen. Vervolgens zullen andere organisaties de kans krijgen om van deze good practices te 
leren. Afhankelijk van de ‘aard’ van deze best practice zal samen met de indienende organisaties 
bekeken worden hoe dit het beste kan worden uitgewerkt. In overleg met de opdrachtgever kunnen 
ook bijscholingscursussen voor (midden-)managers worden aangeboden. 
Om dit programmaonderdeel vorm te geven, zijn de opgedane ervaringen binnen het ZonMw-
programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg relevant. Het programma 
Diversiteit in het Jeugdbeleid geeft indicaties voor waar organisaties uit het oogpunt van diversiteit nog 
kunnen leren. Organisaties die indienen, zullen ook zelf financieel moeten bijdragen (cofinanciering). 
Good practices op dit terrein zijn bijvoorbeeld organisaties die daadwerkelijk kunnen laten zien hoe zij 
de competenties van hun medewerkers benutten en versterken. Zowel het management als het 
middenmanagement van jeugdinstellingen moeten de ‘eigen’ professionals zoveel mogelijk 
zeggenschap geven over hun handelen. Vaak is dit een ingewikkeld proces waarin belemmerende en 
stimulerende factoren te benoemen zijn. Denk aan de zogeheten regeldruk die zowel managers als 
professionals dagelijks ervaren en waarvoor nu ook binnen het RAP-project oplossingen worden 
gevonden.

10
 Voor sommige professionals is ook het ‘verplicht’ werken met (strak) geprotocolleerde 

interventies een belemmering. 
Andere good practices binnen deze programmalijn kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die voorop 
lopen op het gebied van cliëntenparticipatie of op het gebied van resultaatgericht meten. Ook dit zijn 
onderwerpen waarin de houding en competenties van zowel het management, middenmanagement 
als de professionals bepalend zijn voor de mate waarin een organisatie erin slaagt om daadwerkelijk 
ambitieuze doelstellingen te behalen. En hoe is er nog meer winst te behalen door de resultaten van 
succesvolle doorbraakprojecten op grotere schaal te verspreiden, c.q. langer te laten beklijven?  
Deze programmalijn is – net als het totale programma – ondersteunend voor de aankomende 
stelselwijziging zorg voor jeugd. Het ondersteunen of evalueren van experimenten rond de 
stelselwijziging maakt echter geen onderdeel uit van dit programma. 

Onderdeel B Kennisontwikkeling over technische innovaties die de kwaliteit van zorg in het 
jeugddomein verbeteren 

De voortschrijdende informatie- en communicatietechnologie maakt veel verbeteringen in de hulp aan 
kinderen en jeugdigen mogelijk. Toch is het vaak nog onduidelijk of elke innovatie echt een 
verbetering is. Binnen deze programmalijn worden deze technische innovaties geëvalueerd.  

                                                      
9
 Peter Senge, ‘The fifth discipline: the art and practice of the learning organization’, 1992 (in het Nederlands vertaald onder de 

titel ‘De vijfde discipline’ 
10

 RAP staat voor Regeldruk AanPak, een programma binnen de rijksoverheid. Voor de jeugdzorg is hier meer over te vinden op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/aanpak-regeldruk-zorg-voor-jeugd 
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Veel innovaties zijn gericht op het niveau van de organisatie(s), zoals ict-toepassingen die logistieke 
processen versnellen, papierwerk verminderen, regeldruk aanpakken en onderlinge afstemming 
tussen hulpverleners/organisaties verbeteren. Maar er zijn ook technische innovatie die direct gericht 
zijn op het kind (online applicaties die het kind inzage geeft in zijn eigen zorgtraject, 
chatmogelijkheden met een hulpverlener of een compleet digitaal behandelprogramma) of op de 
beroepsbeoefenaar (betere bereikbaarheid, meer toegankelijke informatiestromen). Daarnaast zijn er 
nog ict-toepassingen die het gebruik van interventies en instrumenten vergemakkelijken, of die de 
hulpverleners/organisaties in staat stellen om tal van data over het gebruik van interventies en 
instrumenten te registreren. De snelle ontwikkelingen op dit terrein maken het niet altijd makkelijker. 
Verschillende organisaties gebruiken verschillende software, waardoor soms onnodige kosten 
ontstaan en de analyse van data wordt bemoeilijkt.  
Op voorhand wordt geen uitspraak gedaan welke technische innovaties al dan niet binnen dit 
programmaonderdeel vallen. In overleg met de opdrachtgever en programmacommissie en op basis 
van de meest recente kennis zullen in de oproep nadere prioriteiten worden gesteld.   

Onderdeel C Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling 

In het Actieplan aanpak kindermishandeling ‘Kinderen Veilig’ (2012-2016) heeft het Kabinet de ambitie 
uitgesproken om de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling te bevorderen. Deze aanpak is 
erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende partners beter te laten verlopen, opdat het 
kind en het gezin beter en sneller worden geholpen.  
Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van 
kindermishandeling in Nederland gaat het Kabinet deze toetsen. Dat gebeurt door zes regionale 
initiatieven met kennis en expertise te ondersteunen en zorgvuldig te evalueren op de winstpunten en 
de benodigde randvoorwaarden.  
Voor de ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling maakt ZonMw 
gebruik van de ervaringen uit het traject voor de Academische Werkplaatsen. Met behulp van de 
evaluatie bekijkt het kabinet met gemeenten of deze nieuwe aanpak brede inzet verdient in Nederland 
en op welke wijze dat vorm moet krijgen in het nieuwe stelsel van zorg voor jeugd. 
Vijf initiatieven ontvangen een vergoeding voor deelname aan het onderzoek en voor ondersteuning 
om de kwaliteit van de aanpak te bevorderen. Een zesde initiatief heeft aangeboden op eigen kosten 
gegevens voor het onderzoek aan te leveren. 

3.5  Programmabrede activiteiten 

Naast de vier programmalijnen zijn er twee programmabrede activiteiten. De eerste gaat over het 
bundelen en uitdragen van kennis, de tweede over het genereren van kennis die nodig is om politieke 
en of beleidsvragen te beantwoorden.  

1. Het bundelen en uitdragen van kennis 

Zeker in het jeugddomein is er nog veel winst te behalen bij het verspreiden én benutten van 
resultaten: naast het weten wat werkt is doen wat werkt een belangrijke ambitie van dit programma. 
De huidige infrastructuur is nog niet altijd toereikend om deze ambitie te realiseren en ook de 
aansluiting tussen praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid kan en moet op dit punt nog beter. 
Binnen elk project van dit programma Effectief werken in de jeugdsector zal daarom al in een vroeg 
stadium aandacht worden besteed aan de manier waarop de (latere) resultaten een zo breed 
mogelijke verspreiding en toepassing kunnen krijgen. Dit is al een criterium bij de beoordeling van 
ingediende subsidievoorstellen en ook bij de voortgang van elk gehonoreerd project zal ZonMw erop 
toezien dat de projectleiders hier tijdig aandacht aan besteden. 
Daar bovenop wil ZonMw in de verspreiding en benutting van programmabrede resultaten investeren. 
Al tijdens de loop van het programma moet het mogelijk zijn om deze ‘overstijgende’ uitkomsten te 
benoemen. In de huidige jeugdprogramma’s heeft ZonMw hier al ervaring mee opgedaan. Bij 
bijvoorbeeld het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg worden in de 
tweede fase van het programma organisaties gestimuleerd om de resultaten bij andere organisaties 
uit de eerste fase te benutten voor de eigen organisatie. Denk ook aan het boekje Gesneden koek?! 
(maart 2011)  en het nog te verschijnen Inspiratieboek Meer Willen Weten Durven Doen in de zorg 
voor jeugd die beide tot stand kwamen op basis van lessen uit programma’s die nog lopen. Ook het 
magazine Inzet bundelt regelmatig leerzame ervaringen uit het nog lopende programma Vrijwillige 
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inzet voor en door jeugd en gezin. Naast publicaties zijn uiteraard ook andere vormen van 
kennisverspreiding en –bevordering mogelijk, zoals trainingen, debatten en e-learning. 
Zodra er tijdens de loop van het programma zicht komt op de uitkomsten van de gehonoreerde 
projecten, zal ZonMw met de opdrachtgever, programmacommissie en veldpartijen/koepels 
overleggen om welke programmabrede resultaten het gaat en hoe zij deze wil bundelen en uitdragen. 
Hiervoor is een apart budget gereserveerd (niet uitgesplitst naar programmalijn). Ook de ZonMw-
bijdrage aan het jaarlijkse congres Jeugd in Onderzoek en projectleidersbijeenkomsten worden uit dit 
budget bekostigd. 

 2. Kennis genereren rond actuele beleidsvragen 

Binnen het programma wordt ook een apart budget gereserveerd om studies te kunnen honoreren die 
antwoord geven op actuele vragen. In overleg met de opdrachtgever kunnen gerichte kennisvragen 
worden geformuleerd op basis van politieke prioriteiten en/of beleidsprioriteiten, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van belangrijke signalen uit het veld. De studies moeten op korte termijn kunnen starten en 
een relatief korte looptijd hebben.  
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4.  Management en organisatie  

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de commissiestructuur (4.1) en de afstemming met VWS 
(4.2). De beoordelingsprocedure (4.3) en de voortgangsbewaking (4.4) komen daarna aan de orde. 
Tot slot wordt aandacht besteed aan de evaluatie (4.5) van het programma en communicatie en 
implementatie (4.6). 

4.1  Programmacommissie en werkgroepen 

Voor de uitvoering van het programma stelt het bestuur van ZonMw een onafhankelijke commissie in. 
De programmacommissie moet gezamenlijk kennis en ervaring hebben van praktijk, beleid, onderwijs 
en onderzoek van en in de jeugdsector. Zowel over de jeugdsector als geheel en de komende 
stelselwijziging als over de huidige sectoren jeugdgezondheidszorg, het lokaal preventief jeugdbeleid 
en het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. Verder moet het perspectief van 
ouders en kinderen en aandacht voor diversiteit voldoende gewaarborgd zijn. De huidige (af)lopende 
jeugdprogramma’s krijgen deels een vervolg in het programma Effectief werken in de jeugdsector (zie 
bijlage 2). Een deel van de commissie zal daarom bestaan uit leden van die commissies. 
Als het programma wordt uitgebreid met opdrachten van andere VWS-directies en andere 
departementen wordt de programmacommissie uitgebreid met expertise op die gebieden. 
De programmacommissie adviseert over de hoofdlijnen en een aantal gerichte subsidieoproepen. 
Voor onderdelen van het programma worden door de programmacommissie werkgroepen ingesteld

11
. 

Deze werkgroepen adviseren ZonMw over het opstellen van de subsidieoproepen, de honorering van 
subsidieaanvragen en de monitoring van de projectvoortgang. Dit zal in elk geval gaan gelden voor de 
subsidierondes waarvoor grote aantallen projectideeën/aanvragen verwacht worden. 
Voor fase twee van het programma Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorg

plus
 (2011-2018) wordt 

aansluiting gezocht bij de commissiestructuur van het programma Effectief werken in de jeugdsector. 
Naar verwachting zal hiervoor ook een aparte werkgroep in het leven worden geroepen waarin 
expertise aanwezig is zoals verwoord in de programmatekst Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorg

plus
. 

De leden functioneren in de commissie en werkgroepen op persoonlijke titel. Bij de samenstelling 
wordt rekening gehouden met de ‘Code belangenverstrengeling’ van ZonMw en NWO.  
De programmacommissie en werkgroepen worden door het cluster jeugd van het ZonMw-bureau 
ondersteund. 

4.2  Afstemming ZonMw-VWS 

Waarnemers van het ministerie worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de 
programmacommissie en de werkgroepen. ZonMw informeert VWS in tussentijds bilateraal overleg en 
via het tussentijdse en jaarverslag.  
De programmatekst is geschreven als een kader waarbinnen jaarlijks in overleg met de waarnemers 
van VWS een specifiekere invulling gegeven wordt naar gelang de veranderende werkelijkheid. 
Gezien de komende stelselwijziging jeugd is de verwachting dat de gehanteerde indeling in / 
benaming van sectoren bijvoorbeeld aanpassing behoeft. De afspraken worden vervolgens 
vastgelegd in het jaarplan.  

4.3  Beoordelingsprocedure 

Voor dit programma maakt ZonMw in principe gebruik van de standaardprocedures van ZonMw voor 
het indienen en beoordelen van projectvoorstellen. Deze zijn beschreven in de brochure ‘Procedures 
ZonMw’, te downloaden op www.zonmw.nl. Daarnaast worden er bij elke subsidieronde voorwaarden 
benoemd in de subsidieoproepen. De tekst van de oproep is leidend.  
Het programma kent open subsidierondes waarbij elke organisatie die aan de gestelde voorwaarden 
denkt te kunnen voldoen een projectidee/aanvraag mag indienen. Ook zijn er gerichte oproepen 
waarbij vooraf bepaald wordt welke organisaties (in concurrentie) een uitnodiging ontvangen om voor 
een bepaald onderdeel een aanvraag in te dienen. 
Overwogen wordt bij een aantal onderdelen een jury/panel van jongeren en/of ouders in te zetten bij 
de beoordeling.  

                                                      
11

 Conform art. 30 Bestuursreglement ZonMw met goedkeuring van het bestuur en na overleg met de directeur 
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4.4  Voortgangsbewaking 

De gehonoreerde projecten leveren halverwege de looptijd van het project een voortgangsrapportage 
aan. Tussentijds vinden projectleidersbijeenkomsten plaats. Projectbezoeken zijn een optie. ZonMw 
informeert de opdrachtgever via het tussentijdse- en jaarverslag.  

4.5  Evaluatie 

Halverwege de looptijd van het programma vindt een tussenevaluatie plaats. Aan het eind wordt het 
programma afgesloten met een eindevaluatie. 

4.6  Communicatie en implementatie 

Het programma is gericht op bruikbare kennis. Communicatie en implementatie maken daarom 
integraal onderdeel uit van het programma. Zie bijvoorbeeld 2.4, programmalijn 2B (Het vergroten, 
bundelen en uitdragen van kennis die bevordert dat beroepsbeoefenaren volgens de laatste evidence- 
en practicebased inzichten werken) en de programmabrede activiteit rond het bundelen en uitdragen 
van de ontwikkelde kennis. 
Daarnaast zal ZonMw stimuleren en organiseren dat informatie aangeleverd wordt bij het NJi, het NCJ 
en andere kennisinstituten opdat zij via hun gebruikelijke kanalen de gegenereerde kennis 
beschikbaar kunnen stellen. 
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5.  Begroting en planning 

5.1  Begroting 

Het programma heeft een totaalbudget van € 21.145.000,-. ZonMw draagt zorg voor een evenredige 
verdeling van de middelen over de drie sectoren jeugdgezondheidszorg, het lokaal preventief 
jeugdbeleid en het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb.  
 
 

Begroting Effectief werken in de jeugdsector € Indicatie aantal projecten 
Programmalijn 1: Kind en Gezin 4.750.000  
A. Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de 
zogeheten cliëntfactoren in het jeugddomein 

2.500.000  7 + 75 % van de studies uit 
programmalijn 3A+B 

B Kennisontwikkeling over (innovatieve) methodieken die 
bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van 
kinderen/gezinnen 

2.000.000 20 kleine (25.000) en 10 grotere 
(150.000) studies 

C. Het bevorderen van de participatie van kinderen en ouders 
in onderzoeksprojecten  die de psychosociale ontwikkeling 
van kinderen en jeugdigen bevorderen 

250.000 
 

10 à 20 (aanvullende subsidies voor 
projecten programmalijn 1B, en 3A+B) 

Programmalijn 2: Beroepsbeoefenaren 3.750.000  
A  Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de 
werkzame factoren bij de beroepsbeoefenaren en in de 
alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren 

1.750.000  5 + 75% van de studies uit 
programmalijn 3A+B) 

B Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis die 
bevordert dat beroepsbeoefenaren volgens de laatste 
evidence- en practicebased  inzichten werken 

1.500.000 In nader overleg VWS-ZonMw 

C Het bevorderen van kennis over succesvolle 
implementatiestrategieën rond interventies en instrumenten 

500.000 3 – 5 

Programmalijn 3: Hulpmiddelen 6.500.000  

A Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale 
interventies en instrumenten die zijn opgenomen in de DEI en 
de DIRK. 

5.000.000 20-25 (2/3 interventie- & 1/3 instrument 
studies) 

B (door-)ontwikkeling van psychosociale instrumenten en 
interventies daar waar geen veelbelovende of bewezen 
effectieve instrumenten en interventies zijn, op basis van 
vastgestelde hiaten 

1.400.000 7 (2/3 interventie- & 1/3 instrument 
studies) 

C Kennisbevordering over nut en noodzaak van het gebruik 
van buitenlandse instrumenten en interventies 

100.000 2 studies 

Programmalijn 4: Organisaties 2.570.000  
A Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over 
lerende organisaties in het jeugddomein 

1.700.000 12-15 

B Kennisontwikkeling over technische innovaties die de 
kwaliteit van zorg in het jeugddomein verbeteren 

500.000 10 

C Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak 
kindermishandeling 

370.000 5 

Programmabrede activiteiten  1.300.000  
Het bundelen en uitdragen van de ontwikkelde kennis 700.000 o.a. Jeugd in Onderzoek, projectleiders- 

bijeenkomsten, publicaties 

Kennis rond actuele beleidsvragen  600.000 12 - 15 

SUBTOTAAL 18.870.000  
Evaluatie (tussen en eind) 100.000  

Programmakosten (ZonMw-bureau *, commissie, algemeen) 2.175.000  

TOTAAL Effectief werken in de jeugdsector 21.145.000  

* hierin zijn ook deels de personele kosten voor het ZonMw-programma Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorg
plus

 

meegenomen. 

 
Een gedetailleerde begroting met verplichtingen, liquiditeiten en bevoorschotting is beschikbaar voor 
de opdrachtgever. 



 
ZonMw - Programma Effectief werken in de jeugdsector  

oktober 2012 
 

 

 34  

5.2  Planning 

De programmatekst is geschreven als een kader waarbinnen jaarlijks in overleg met de waarnemers 
van VWS een specifiekere invulling gegeven wordt naar gelang de veranderende werkelijkheid. De 
afspraken worden vastgelegd in het jaarplan. 
Het tweede kwartaal van 2012 start het onderdeel Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire 
aanpak kindermishandeling (4C). Zomer 2012 zal de programmacommissie ingesteld worden en de 
verdere inhoudelijke uitwerking voor 2013 ter hand genomen worden.  
Voor de grote posten uit het programma (> € 1M) ziet de planning er globaal als volgt uit. In 2013 start 
het programma met de onderdelen 1A, 1B, 2A en de eerste actuele vragen vanuit VWS. De eerste 
fase van dit programma moet meer inzicht in de cliëntfactoren (1A) en de kenmerken van de 
beroepsbeoefenaar geven (2A). De kennis die dit oplevert, geeft vervolgens sturing aan de studies 
naar instrumenten en interventies (3A, 3B) die in de daarop volgende fase opgezet zullen worden. Met 
1B kan snel gestart worden omdat het mede voorbouwt op de ervaringen in het programma Vrijwillige 
inzet voor en door jeugd en gezin. 
Programmalijn 4A (Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over lerende organisaties in het 
jeugddomein) staat vooralsnog op de rol voor de tweede helft van het programma om zo de invloed 
van de stelselwijziging voldoende mee te kunnen nemen. Ook voor 2B (Het vergroten, bundelen en 
uitdragen van kennis die bevordert dat beroepsbeoefenaren volgens de laatste evidence- en 
practicebased  inzichten werken) ligt het zwaartepunt in de tweede helft van het programma. 
Het programma loopt van 2012 tot en met 2019. In 2019 wordt het programma afgerond met een 
eindevaluatie. 
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Bijlage 1 Goedkeuringsbrief d.d. 16 april 2012 
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Bijlage 2 De twaalf jeugdprogramma’s van ZonMw  

Het eerste jeugdprogramma binnen ZonMw startten in 2005. In de jaren erna kwamen daar steeds 
nieuwe programma’s bij. Achtereenvolgens zijn dit de zogeheten Voorhoedeprogramma’s, 
Systeeminterventies, Richtlijnen Jeugdgezondheid, Zorg voor Jeugd, Diversiteit in het jeugdbeleid, 
Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, Academische werkplaatsen jeugd, Vernieuwing 
uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg en Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorg

plus
. Meer 

informatie over deze programma’s en bijbehorende projecten vindt u op www.zonmw.nl/jeugd.  
Elk programma levert resultaten op die voor dit programma Effectief werken in de jeugdsector zinvol 
zijn. In onderstaand schema staat kort weergegeven hoe de lopende en afgeronde programma’s in dit 
nieuwe programma een (eventueel) vervolg krijgen. De projecten uit de voorhoedeprogramma’s zijn 
afgesloten.  

Jeugdprogramma’s bij ZonMw    

Programma Vervolg 

Voorhoedeprogramma’s 
 
(Effectieve Jeugdzorg van 2005 -
2010, Effectiviteitsonderzoek 
Impuls Opvoed- en 
Gezinsondersteuning van 2006-
2010, Ouders van tegendraadse 
jeugd van 2006 tot 2010 en 
Effectiviteitsonderzoek Nieuw 
Zorgaanbod van 2006-2010). 

De programma’s Effectieve Jeugdzorg, Effectiviteitsonderzoek Impuls 
Opvoed- en Gezinsondersteuning en Ouders van Tegendraadse Jeugd 
zijn te beschouwen als voorhoede voor het programma Zorg voor 
Jeugd. De eindevaluatie van deze programma’s vormde een 
belangrijke input voor het programma Effectief werken in de 
jeugdsector. De aandacht die voor JeugdzorgPlus in het programma 
Effectiviteitsonderzoek Nieuw Zorgaanbod voor jongeren met ernstige 
gedragsproblemen is gestart, heeft een vervolg gekregen in het 
programma Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorg

plus 
(2011-2018).  

Systeeminterventies 
(2006-2012) 

Van dit programma is een tussenevaluatie verschenen in 2010. Een 
van de conclusies hieruit luidt dat er geen ‘eigen’ vervolgprogramma 
nodig is, maar dat vervolgactiviteiten in dit programma Effectief werken 
in de jeugdsector opgenomen kunnen worden. Het programma levert 
belangrijke lessen op voor de verspreiding van buitenlandse 
interventies in Nederland en over de (on)mogelijkheden van 
effectiviteitstudies naar nieuwe, buitenlandse interventies. Ook de 
innovatieve kosteneffectiviteitsstudies naar systeeminterventies leveren 
voor dit vervolgprogramma belangrijke lessen op.   

Richtlijnen 
jeugdgezondheid (2007-
2012) 
 

Van dit programma is in juni 2011 een tussenevaluatie verschenen. Het 
programma krijgt een vervolg in een nieuw programma Richtlijnen 
jeugdgezondheidszorg, lopend van 2013 tot en met 2018. 
Psychosociale kennislacunes die binnen dit richtlijnenprogramma 
gesignaleerd worden, kunnen worden opgenomen in dit programma 
Effectief werken in de jeugdsector. Evenals bevindingen uit de 
programmeringsstudie. 

Zorg voor Jeugd (2007-
2013) 

Dit programma krijgt een direct vervolg in dit programma Effectief 
werken in de jeugdsector. In Zorg voor Jeugd is een belangrijke stap op 
het gebied van ontwikkel- en effectiviteitsonderzoek in het jeugddomein 
gezet. Op basis van de ervaringen die in Zorg voor Jeugd zijn 
opgedaan, kunnen in dit nieuwe programma gerichte keuzes worden 
gemaakt.  

Plan van aanpak effectieve 
jeugd-ggz (2008-2012) 

Van de directie curatieve zorg van het ministerie van VWS kreeg 
ZonMw een aparte opdracht (binnen Zorg voor Jeugd) op het gebied 
van effectieve interventies in de jeugd-ggz. Een eventuele 
vervolgopdracht zou goed passen in dit programma Effectief werken in 
de jeugdsector. 

Diversiteit in het 
Jeugdbeleid (2008-2011) 

Van dit programma verscheen een tussenevaluatie in 2011 en een 
onderzoeksagenda in 2010. De ervaringen uit dit programma geven 
mede richting aan prioriteiten en projecten binnen het programma 
Effectief werken in de jeugdsector (bv programmalijn 1B, 3 
(aanhangend), 4A). De Academische Werkplaatsen Diversiteit in het 
Jeugdbeleid die binnen dit diversiteitsprogramma zijn gestart, hebben 
een tweejarig vervolg gekregen binnen het programma Academische 
Werkplaatsen Jeugd.  
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Vrijwillige inzet voor en 
door jeugd en gezin (2009-
2012) 

Veel projecten binnen dit programma geven inzicht in factoren die 
bepalen of een aanpak die op het kind en/of zijn omgeving is gericht, (al 
dan niet) werkt. De nadruk ligt op positief jeugdbeleid en de versterking 
van eigen kracht. In dit programma Effectief werken in de Jeugdsector 
wordt daarop voortgebouwd middels evaluatieonderzoek en 
effectiviteitsonderzoek. Ook kan de opgedane kennis gebundeld en 
uitgedragen worden.  
De monitoring van het effectonderzoek dat in 2012 van start gaat vanuit 
het programma Vrijwillige inzet zal naar verwachting ondergebracht 
worden bij de programmalijn ‘Kind en gezin’. 

Academische 
Werkplaatsen Jeugd 
(2009-2014) 

De academische werkplaatsen jeugd versterken de samenhang tussen 
praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid. Dit gaat niet vanzelf: de 
ervaringen die deze werkplaatsen opdoen, leveren belangrijke inzichten 
op voor de vormgeving van dit programma Effectief werken in de 
jeugdzorg. Ook de inhoudelijke kennis die binnen de werkplaatsen 
wordt opgebouwd (bijvoorbeeld over kindermishandeling en 
ketensamenwerking), is bij de totstandkoming en uitwerking van dit 
programma cruciaal. 

Vernieuwing 
uitvoeringspraktijk 
jeugdgezondheidszorg 
(2010-2013) 

De innovaties die binnen dit programma gestimuleerd worden, leveren 
interessante informatie op over de manier waarop innovaties op 
bescheiden wijze kunnen worden getoetst en – bij een positieve 
evaluatie – breder worden verspreid. Zowel de manier waarop deze 
onderzoeken worden uitgevoerd als de inhoudelijke resultaten zijn voor 
dit programma relevant, omdat (de effectiviteit van) innovaties ook in dit 
programma Effectief werken in de jeugdsector een belangrijke plaats 
innemen.  

Longitudinale 
Effectmonitor Jeugdzorg

plus 

(2011-2018) 

Een effectmonitor die binnen dit programma wordt ingericht, levert 
informatie op over de vraag in welke mate jongeren profiteren van de 
jeugdzorgplus en welke factoren daar een bijdrage aan leveren. Zowel 
het ‘proces’ dat binnen dit programma wordt gevolgd als de 
(tussentijdse) uitkomsten ervan worden in dit programma Effectief 
werken in de jeugdsector gebruikt om onderzoek te prioriteren. 
Voor fase 2 van dit programma wordt aansluiting gezocht bij de 
commissiestructuur van het programma Effectief werken in de 
jeugdsector. 
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Bijlage 3  Aanhangende studies programmalijn 3 

Naast het ‘pure’ (kosten-)effectiviteitsonderzoek biedt programmalijn 3 ruimte voor ‘aanhangende’ 
studies met betrekking tot onderzoeksmethodologie en met betrekking tot ethische-, juridische-, en/of 
diversiteitsaspecten van effectonderzoek. Deze aanhangende studie dient gekoppeld te zijn aan de 
empirische hoofdstudie waarin data bij kinderen/jongeren/ouders verzameld worden. De studies zijn 
erop gericht om generaliseerbare kennis op te leveren. In het kort gaat het om: 

- methodologische studies 

Aanhangende methodologie studies richten zich op de ontwikkeling, verfijning en/of evaluatie van 
methoden die specifiek zijn voor onderzoek naar effectiviteitsvraagstukken. De methoden die 
onderzocht worden, dienen toepasbaar zijn in projecten die in dit programma gefinancierd worden. Dit 
kunnen bijvoorbeeld studies zijn die de methodiek van kosteneffectiviteitsstudies in het jeugddomein 
verder kunnen verfijnen.  

- studies ethische aspecten 

In de loop van het ontwikkelen, toetsen en het implementeren van een (doelmatige) interventie 
worden keuzes gemaakt waaraan ethische aspecten verbonden zijn. Welke afwegingen worden 
gemaakt, zijn er te maken of zouden gemaakt moeten worden als de effectiviteit en kosten bekend 
zijn? Omdat jeugdbeleid ingrijpt in mensenlevens en waardeoordelen velt over wat wenselijke effecten 
en doelen zijn, is het van belang aandacht te besteden aan het expliciteren van normatieve aspecten. 
Zo kan de aanhangende studie gaan over de wijze van randomiseren, of over het gebruik van een 
vragenlijst (kan/mag je ook bepaalde vragen weglaten?).  

- studies juridische aspecten 

Wetgeving kan bij de invoering van (doelmatige) interventies en instrumenten een rol spelen. Denk 
hierbij aan het verschuiven van taken van een jeugdarts naar een jeugdverpleegkundige of van 
justitiële (na)zorg naar jeugdzorgplus. Bij dergelijke taakherschikking zou een vraagstelling zich 
kunnen richten op de juridische randvoorwaarden gerelateerd aan het handelen van de professionals. 
Ook kan het gaan om een vraag die knelpunten in het juridische systeem bij het implementeren van 
bepaalde interventies kan helpen oplossen, zoals vragen rond privacy of registratie. Het tijdig in kaart 
brengen van juridische aspecten is met het oog op de implementatie van een interventie of instrument 
van cruciaal belang. Bij een studie naar het effect van een (anonieme) behandeling via internet speelt 
bijvoorbeeld de vraag hoe je als onderzoeker de anonimiteit van de deelnemende kinderen of 
gezinnen kunt garanderen. 
 
- studies diversiteit 
 
Onder diversiteit worden alle aspecten verstaan waarop kinderen van elkaar kunnen verschillen: 
bijvoorbeeld sekse, etniciteit, sociaal economische status, leeftijd, functiebeperkingen en 
samenlevingsvormen. In effectstudies is het door de keuze van de in- en exclusiecriteria en de 
omvang van de studie soms niet mogelijk uitspraken te doen over specifieke subgroepen. Door middel 
van een aanhangende diversiteitsstudie kan meer systematisch aandacht aan diversiteit worden 
besteed. 
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