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	 Samenvatting
De missie van het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en 
toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen 
en gezinnen gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

Met kennisontwikkeling wordt in dit programma beoogd bij te dragen aan het versterken van de 
leefwereld en het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van preventie, opvoed- en 
jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. 

Met deze opdracht wordt de kennis en expertise die de afgelopen jaren opgedaan is in  
de diverse jeugdprogramma’s verder ontwikkeld. Het programma sluit aan op de actieprogramma’s 
Kansrijke Start en Zorg voor de Jeugd (Ministerie van VWS, 2018) en de uitkomsten uit de tussen-
evaluatie van de Jeugdwet 1. Ook worden de thema’s, daar waar relevant, uit de Kennisagenda Jeugd 
van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) benut bij de onderzoeksprogrammering.

Het programma is geschreven als een kader waarbinnen jaarlijks in overleg met het ministerie  
van VWS en andere betrokkenen een meer specifieke invulling gegeven wordt aan de verschillende 
subsidierondes. Hiervoor worden de actuele kennisvragen opgehaald en wordt aangesloten bij  
de meest recente ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. 

Het programma heeft een looptijd van 7 jaar, van 2019 tot en met 2025. Met een budget van
€ 21 miljoen.

1  Ministerie van VWS, 30 januari 2018
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11	 Inleiding	
1.1	 	Jeugdsector	in	ontwikkeling

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de jeugdsector. Vooral de invoering van de Jeugdwet  
in 2015 en de hiermee gepaard gaande decentralisatie van alle vormen van jeugdhulp naar  
de gemeente heeft veel teweeggebracht.
Doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever  
te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het 
zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving 2. Dit biedt kansen 
tot samenwerking binnen het sociale domein in gemeenten door onder andere een betere inzet 
van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) binnen de integrale keten rond kinderen in de wijk.

De tussenevaluatie van de Jeugdwet van begin 2018 laat zien dat een goede beweging in gang is 
gezet. Maar ook dat de transformatiedoelen van de Jeugdwet nog niet zijn gerealiseerd. Zo wordt 
er nog onvoldoende gebruik gemaakt van preventieve en lichte ondersteuning. En ervaren veel 
ouders en jeugdhulpaanbieders problemen in de toegang tot de jeugdhulp. Uit de evaluatie blijkt 
verder dat de meest kwetsbare gezinnen niet méér aandacht hebben gekregen en wordt er nog 
geen verminderd beroep gedaan op de gespecialiseerde hulp. Ook moeten extra inspanningen 
worden verricht om de doelen ‘juiste hulp op maat’, ‘meer samenhang’ en ‘meer ruimte voor  
professionals’ te realiseren. 
In Nederland heeft 14% van de kinderen geen goede start bij de geboorte door vroeggeboorte,  
een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan 3. Deze gezinnen hebben te maken met 
diverse risicofactoren. Deze kinderen hebben later vaker groei- en ontwikkelingsproblemen en 
lichamelijke klachten. Er ligt nog een grote uitdaging in het realiseren van de aansluiting van  
het preventieve gezondheidszorgveld, met de jeugdhulp.

1.2	 	Verschillende	perspectieven	bij	
beoordelen	van	kwaliteit	
Het programma richt zich op preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen  
gerelateerd aan de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. Samen vormen zij de jeugdsector.

Kwaliteitsverbeteringen in de jeugdsector kan bezien worden vanuit vier perspectieven: 
1 Kind en gezin
2 Professionals
3 Organisaties
4 Gemeenten 

Die invalshoeken zijn soms complementair en soms strijdig met elkaar. In deze paragraaf  
worden de perspectieven toegelicht en worden de uitdagingen beschreven waar de verschillende 
perspectieven voor staan. In het programma Wat werkt voor de jeugd wordt op iedere invalshoek 
inspanningen gedaan om de kwaliteit, effectiviteit en efficientie van preventie, opvoed- en  
jeugdhulp te verbeteren. 

Perspectief kind en gezin

Binnen het programma ‘Wat werkt voor jeugd’ is uitgebreid aandacht voor het perspectief van 
kind en gezin, zowel in het preventief ondersteunen als het moment dat een beroep moet worden 
gedaan op jeugdhulp. Bejegening, toegankelijkheid van hulp, hulp op maat, inspraak bij behandeling 
en begeleiding zijn hierbij belangrijke aspecten.
In het kader van de transformatie wordt verwacht dat kinderen en het gezin meer eigen  
verantwoordelijkheid nemen en de ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk meer benutten.

Perspectief professionals

Professionals zoeken samen met kinderen en het gezin naar oplossingen voor de hulp- en onder-
steuningsvraag. Op lokaal en regionaal niveau verandert er veel in de inrichting van de keten  
rond kind en gezin en moet meer samengewerkt worden met verschillende disciplines. Ook het  
(h)erkennen van de expertise van andere professionals is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen 
werken, werken aan de cliënt-professionalrelatie en autonoom beslissingen kunnen nemen.  
Van professionals wordt gevraagd dat zij vakkennis gebruiken. Daar hoort voldoende kennis en 
kunde bij en investeren in eigen vakmanschap. Hierbij worden ze geholpen met evidence based 
interventies en richtlijnen. 

Perspectief organisaties

De veranderingen en ontwikkelingen in het jeugddomein vragen van aanbieders en werkgevers 
dat ze verantwoorde zorg bieden. Hulp van goed niveau die in ieder geval veilig, doeltreffend en 
doelmatig is.
Organisaties investeren samen met professionals in beroepsontwikkeling en zorgen ervoor dat er 
interdisciplinair wordt samengewerkt. 
De ambitie is ook dat er op lokaal of regionaal niveau een herinrichting komt van de keten rond  
de eerste 1000 dagen van kinderen zodat de verbinding tussen het medische, sociale en publieke 
gezondheidsdomein versterkt wordt.
De toenemende professionalisering van beroepsbeoefenaren in de jeugdsector leidt tot andere 
verhoudingen met het management van aanbieders. Ook is een uitdaging voor organisaties hoe in 
de nieuwe dynamiek van hoofd- en onderaannemerschap kwaliteit gewaarborgd en gestimuleerd 
kan worden.

Perspectief gemeenten 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ en van de jeugdhulp. Vanaf 2019 
zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.  
Dit biedt gemeenten de kans om zowel vanuit de Wet publieke gezondheid alsmede de Jeugdwet 
de verbinding te leggen tussen de (preventief werkende) JGZ en de jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet 
heeft immers als uitgangspunt meer in te zetten op preventie en eigen kracht van de jeugdige en 
zijn/haar omgeving.
Gemeenten zijn ook opdrachtgever, inkoper en/of regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Een deel van de gemeenten is ook werkgever van ( jeugd)hulpverleners. Deze verschillende rollen 
en het eigen gemeentelijk beleid zorgen voor verschillende aanpakken.
Een ander belangrijk onderdeel van de transformatie is de nadere invulling van het opdracht-
geverschap en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging. Gemeenten worden geconfronteerd 
met de uitdagingen om, gebruik makend van de lokale mogelijkheden, invulling te geven aan  
de decentralisaties en te komen tot maatwerk.2  Memorie van toelichting Jeugdwet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-

bij-de-jeugdwet
3  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). Actieprogramma Kansrijke Start.
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Actieprogramma Kansrijke Start 

Het programma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, met 
name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Kinderen met een valse start bij de 
geboorte krijgen later in hun leven vaker psychische ontwikkelingsproblemen en komen veel vaker 
in aanraking met jeugdhulp. Het programma beoogt op lokaal of regionaal niveau een ‘herinrichting’ 
van de keten rond de eerste 1000 dagen van kinderen waarbij de JGZ eerder, namelijk al tijdens  
de zwangerschap, ingezet wordt. Om zo kwetsbare gezinnen tijdig de juiste hulp en begeleiding 
te kunnen bieden. Dit vergt een versterking van de verbinding tussen het medische, sociale en 
publieke domein.
Doelen van het actieprogramma zijn onder andere: 
–  Beter problemen (ook niet-medische) signaleren bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen.
–  Dat meer aanstaande kwetsbare ouders eerder de juiste hulp krijgen. 
–  Dat meer kwetsbare ouders toegerust zijn voor het ouderschap en de opvoeding. 
–  Dat minder baby’s en jonge kinderen uit huis / onder toezicht worden geplaatst.

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Gemeenten en aanbieders hebben sinds de invoering van de Jeugdwet de ambitie en verantwoorde-
lijkheid om de zorg voor kinderen en gezinnen in samenhang, op maat en dichtbij het gezin te 
organiseren. De tussenevaluatie van de Jeugdwet laat zien dat met de decentralisatie van de 
jeugdzorg naar gemeenten een goede beweging in gang is gezet.
De evaluatie laat ook zien dat de doelen van de Jeugdwet nog niet zijn gerealiseerd. Het inhoudelijk 
veranderproces kost tijd. De transformatie wint aan waarde als deze zich uitspreidt over de grenzen 
van uitsluitend de Jeugdwet en aansluit bij de leefwereld van het kind en van het gezin. 
Er ligt een grote gezamenlijke uitdaging voor gemeenten, aanbieders en het Rijk om de jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te verbeteren. Ter ondersteuning hiervan is door het 
ministerie van VWS het actieprogramma Zorg voor de Jeugd 5 opgezet waarin dit kennisontwikke-
lingsprogramma is aangekondigd.

De beoogde doelen van het programma Wat werkt voor de jeugd sluiten aan bij de doelstellingen 
van de verschillende bovengenoemde initiatieven. Het programma geeft ook uitwerking aan diverse 
kennisontwikkelingsvraagstukken van de actieprogramma’s. Bij de uitvoering van de activiteiten 
wordt te zijner tijd ook aansluiting gezocht bij de andere initiatieven. 
Het programma tracht met verdere kennisontwikkeling, een goede kennisinfrastructuur en  
het toepassen van de bestaande kennis de komende jaren bij te dragen aan het inhoudelijke  
veranderproces van de jeugdsector. 

1.4	 Versterken	en	verbeteren
Het programma benut de kennis en ontwikkelingen van bijna 15 jaar jeugdonderzoek bij ZonMw. 
Met het voorlopende onderzoeksprogramma Effectief werken in de jeugdsector (2012 – 2019) is  
een nieuwe weg rond effectonderzoek ingeslagen. Het programma Wat werkt voor de jeugd zet 
verdere stappen in deze ontwikkeling. Zo wordt het onderzoek rond werkzame elementen van 
interventies uitgebreid en blijft kennis over algemeen werkzame factoren 6 een belangrijk speerpunt 
in het programma. Ook wordt voortgebouwd op de ervaringen die op dit moment opgedaan  
worden met onderzoek naar lerende organisaties. 
Daarnaast geven de ontwikkelingen in de jeugdsector verschillende aanknopingspunten voor 
nieuwe onderzoeksrichtingen. Zoals onderzoek naar de kwaliteit van lokale teams, integraal  
werken, kwetsbare gezinnen en cliëntgericht werken. 

Voor het leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen met een weinig voorkomende  
specialistische hulpvraag, geldt dat gemeenten en aanbieders – meer dan bij andere vormen  
van jeugdhulp – elkaar als partners nodig hebben om de opgaven te realiseren. Om te komen tot 
optimale samenwerking is professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap noodzakelijk.

1.3	 	Aansluiting	actieprogramma’s	
Jeugdwet	en	actuele	
beleidsontwikkelingen
Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ontwikkelen en meedoen. Dat is de kern van het jeugdbeleid 
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma sluit aan bij de 
maatschappelijk opgaven voor jeugd die geformuleerd zijn door de minister van VWS 4, de actie-
programma’s Kansrijke Start (2018) en Zorg voor de Jeugd (2018) van het ministerie van VWS en  
de Kennisagenda Jeugd die in het kader van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 
binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ontwikkeld is. Het programma bouwt voort op 
de kennis en expertise die de afgelopen jaren binnen de ZonMw-programma’s in het cluster Jeugd 
is opgedaan. Daarnaast worden de aanbevelingen voortkomend uit de tussenevaluatie van de 
Jeugdwet (2018), waar passend binnen een kennisontwikkelingsprogramma, ter harte genomen. 

Maatschappelijke opgaven jeugd

Zoals in de brief ‘Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel’ beschreven staat, is 
‘Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ontwikkelen en meedoen’ de kern van het VN-Kinderrechten-
verdrag waaraan Nederland zich heeft verbonden en daarmee grondslag voor het jeugdbeleid.
De samenleving verandert razendsnel en stelt steeds hogere eisen op allerlei levensgebieden zoals 
op sociaal, cultureel en economisch gebied. Maar denk bijvoorbeeld ook aan ontwikkelingen op 
het gebied van klimaat, migratie, nieuwe media, techniek en op medisch gebied. Het is de taak 
van ouders, (mede-)opvoeders en onderwijs om kinderen en jongeren hierop voor te bereiden.  
En ze toe te rusten zodat ze veerkrachtig zijn om de uitdagingen van de moderne samenleving 
aan te kunnen gaan.

Kennisagenda Jeugd NWA

De Kennisagenda Jeugd is een uitwerking van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en 
onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en beschrijft de thema’s waarover meer 
onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over 
het onderwijs te vergroten. Hierbij staat de vraag centraal ‘Welke vormen van opvoeding, onderwijs 
en begeleiding stellen jeugdigen in staat nu en straks gelukkig en gezond te leven en bij te dragen 
aan de samenleving?’
Doel van de kennisagenda is om wetenschappers, beleidsmakers en professionals binnen het 
jeugddomein handvatten te geven om vanuit een integrale samenwerking nieuwe kennis over  
de jeugd te ontwikkelen. 

4  Brief ‘Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel’ van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor 
rechtsbescherming aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2017.

5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
6  Clientfactoren, factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie.
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22		 Inhoud
2.1	 Missie	en	doelstelling

De missie van het programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en toepasbaar 
maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

Met kennisontwikkeling wordt in dit programma beoogd bij te dragen aan het versterken van de 
leefwereld en het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van preventie, opvoed- en 
jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Maar met alleen kennisontwikkeling breng je geen verande-
ring teweeg. Ook het stimuleren en faciliteren van de toepassing en dus ook het toepasbaar 
maken van kennis voor de praktijk, zijn essentieel om het verschil te maken. Vanuit het programma 
wordt onderzoek naar en de evaluatie van innovatieve werkwijzen gestimuleerd. Geïnvesteerd 
wordt in het benutten van die kennis door professionals, opleidingen, gemeenten en andere  
aanbieders. Van begin tot eind geven we jongeren een stem in het programma want we praten 
niet over ze maar mét ze. 

Het programma heeft drie doelstellingen: 
1  Ten aanzien van het kind, gezin en hun leefwereld:
  Vergroten, toepasbaar maken en benutten van kennis zodat kinderen en gezinnen het vermogen 

hebben/krijgen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan 
en indien nodig op tijd de juiste preventie, opvoed- en jeugdhulp ontvangen die aansluit bij 
hun behoeften. 

2  Ten aanzien van de professionals en hun organisatie:
  Vergroten, toepasbaar maken en benutten van kennis over:
 –  wat werkt wanneer, waarom en voor wie in de preventie, opvoed- en jeugdhulp, en
 –  lerende organisaties, ruimte voor professionals en integraal werken.
  Daarnaast ervoor zorgen dat deze kennis onderdeel wordt van de verdere professionalisering 

zodat zij voldoende zijn toegerust om hun werk goed uit te kunnen voeren. 
3 Ten aanzien van gemeenten:
  Vergroten, toepasbaar maken en benutten van kennis over de preventie, opvoed- en jeugdhulp 

zodat gemeenten ondersteund worden om de veranderdoelen van de transformatie 9 vorm  
te geven. Met aandacht voor nieuwe samenwerkingsverbanden, bekostigingsmodellen en hun 
uiteenlopende effecten op de hulpverlening, professionele autonomie en maatwerk rondom 
de cliënt. 

Er wordt verbinding gemaakt met de lopende en recent afgeronde programma’s binnen het cluster 
Jeugd van ZonMw 7. Dit zijn bijvoorbeeld de programma’s Academische Werkplaatsen Transformatie 
Jeugd, Versterking uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg, Veilig opgroeien, Richtlijnen 
Jeugdgezondheidszorg, Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Ook wordt nauw samengewerkt 
met de ZonMw clusters Preventie, Doelmatigheid en GGZ en met de programma’s Evaluatie Wet- en 
Regelgeving. 

Voor de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met de verschillende kennis-
centra, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, branches en andere relevante partijen 
en initiatieven in de jeugdsector zoals rond professionalisering 8 en diverse jongerenorganisaties.

1.5	 Opdracht	en	tot	standkoming	
ZonMw heeft vanuit de directies Jeugd en Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS op  
23 mei 2018 het verzoek gekregen een nieuw programmavoorstel uit te werken. 
Het programma heeft een looptijd van 7 jaar (2019 – 2025) met een totaal budget van 21 miljoen euro. 
Het programma start januari 2019. In deze programmatekst presenteren we relevante ontwikke-
lingen, de kern en ambities van het programma, de opzet in hoofdlijnen en organisatie van  
het programma.

Het programma is in nauwe wisselwerking tussen het ministerie van VWS en ZonMw tot stand 
gekomen. Voor het programma is op verschillende wijze input gevraagd en verkregen zoals de  
lessen uit eerdere programma’s, commissievergaderingen en diverse bijeenkomsten en discussies. 
Ook is er een breed scala aan stakeholders geconsulteerd, zowel mondeling als in een open online 
consultatie. Daarnaast is er een jongerensamenvatting van de consultatieversie gemaakt. Deze is 
voorgelegd aan jongeren met de vraag om hun input. 
De reacties zijn gebundeld en de inbreng is zoveel mogelijk verwerkt In het uiteindelijke programma. 
Een aantal opmerkingen had betrekking op specifieke prioriteiten binnen de verschillende  
programmalijnen. Deze worden benut bij de verdere uitwerking van de oproepen. 

De verdere concretisering van het programma en de invulling van de verschillende subsidierondes 
vindt plaats gedurende het programma. En gebeurt in samenspraak met de programmacommissie, 
de opdrachtgever, relevante stakeholders en op basis van ervaringen uit de subsidierondes en  
signalen die ZonMw bereiken. Ook wordt voorafgaande aan de verdere uitwerking van een deel 
van de programmalijnen een kennisinventarisatie uitgevoerd.
 

9  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
7  Zie overzicht lopende en recent afgeronde ZonMw programma’s, www.zonmw.nl/jeugd
8  Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.
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2.3	 Drie	programmalijnen
Dit programma heeft drie programmalijnen waarop kennis wordt ontwikkeld. Deze programmalijnen 
sluiten aan op de drie doelstellingen en doelgroepen. Aan de hand hiervan zijn per programmalijn 
thema’s ingedeeld. De thema’s raken veelal ook aan de andere doelgroepen en hebben onderling 
verbinding. Bij de verdere uitwerking en uitvoering van het programma wordt gewaakt voor  
versnippering en wordt verbinding tussen thema’s gestimuleerd en verder geconcretiseerd. 
Bij elke programmalijn is naast kennisontwikkeling, ook ruimte om de verspreiding en implementatie 
van de uitkomsten een impuls te geven.

2.3.1 Programmalijn 1 Kind en leefwereld 

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ontwikkelen en meedoen. Dat is de kern van het jeugdbeleid 
bij het ministerie van VWS. Doel van dit programma is het vergroten, toepasbaar maken en benutten 
van kennis zodat kinderen en gezinnen het vermogen hebben/krijgen om met de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en indien nodig op tijd de juiste preventie,  
opvoed- en jeugdhulp ontvangen die aansluit bij hun behoeften. Deze programmalijn draagt  
hieraan bij door in te zetten op:

 a Kind, ouder en gezinsgericht werken en ‘samen beslissen over passende hulp’

In deze programmalijn worden methodieken doorontwikkeld en kennis vergroot over wat werkt  
bij kind, ouder en gezinsgericht werken en samen beslissen. Waarbij de toepassing van bestaande 
kennis voorop staat en gebruik gemaakt wordt van bestaande goede voorbeelden. 

Een van de sleutels tot succes in preventie, opvoed- en jeugdhulp is het samen met kinderen,  
jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)ouders zoeken naar (hulp)vragen en oplossingen. Het gaat 
om wat de jeugdige en/of het gezin nodig heeft om zelf, en met zo min mogelijk hulp, verder te 
kunnen. Ook moet het de alliantie tussen professionals en kinderen en het gezin versterken. 
Hierbij moet oog zijn voor de lokale situatie en aangesloten worden bij wat daar al is.

Binnen deze programmalijn wordt de toepassing van bestaande kennis gestimuleerd en wordt 
geleerd van aanwezige goede voorbeelden. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de uitkomsten 
van het deelproject cliëntgericht werken van de ontwikkelagenda ‘Samen Beter, Beter Samen’  
van het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. 
De kennis uit de richtlijnen wordt benut en specifieke actuele kennisvragen rond kind, ouder en 
gezinsgericht werken worden voorafgaand aan het opstellen van de subsidieoproep opgehaald 
samen met professionals en jongeren.

 b Verstevigen van kennis en stimuleren van jongeren- en ouderparticipatie in onderzoek en beleid

Vanuit deze programmalijn wordt jongeren- en ouderparticipatie gestimuleerd en wordt gewerkt 
aan een stevigere onderbouwing van hoe je jongeren- en ouderparticipatie in verschillende fasen 
van onderzoek en beleid goed vorm geeft. 

Participatie in onderzoek en beleid krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Toch scoort 
Nederland nog steeds onvoldoende op het gebied van jongerenparticipatie 11. Om preventie, 
opvoed- en jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en gezinnen en  
uit te kunnen gaan van hun eigen kracht is hun betrokkenheid noodzakelijk. ZonMw stimuleert 
daarom dat jongeren en ouders structureel betrokken worden bij de planvorming, doelstellingen, 
uitvoering en evaluatie van onderzoeksprojecten. Maar hoe organiseer je deze structurele  
betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie 
draagt de verantwoordelijkheid?

2.2	 Doelgroepen
Kind, gezin en hun leefwereld

De focus van het programma Wat werkt voor de jeugd ligt op het stimuleren van de psychosociale 
ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Kinderen leren en ontwikkelen zich in verschillende  
contexten, relaties en netwerken. Het functioneren van jeugdigen is onlosmakelijk verbonden aan 
diversiteit in achtergrond en levensvisies. In een inclusieve samenleving kan iedereen op een 
gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij, ongeacht de culturele achtergrond, religie, 
geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status of beperkingen. De grote diversiteit aan achtergronden 
en kenmerken van kinderen en jongeren gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangs-
posities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. In het programma staat het belang 
van het kind 10 en aansluiting bij de dagelijkse leefwereld voorop.

Professionals en hun organisatie

Het programma richt zich op de sectoren: preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
gerelateerd aan de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. 
Hieronder vallen de ondersteuning, hulp en zorg aan kind en gezin bij het voorkomen, verminderen, 
stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met opvoedvraagstukken, psychosociale  
problemen, de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, gedragsproblemen of een  
verstandelijke beperking van de jeugdige. Dus bijvoorbeeld professionals werkzaam in de JGZ  
en de toegang naar jeugdhulp, niet-vrijtoegankelijke jeugdhulp en (boven)regionale jeugdhulp 
met verblijf.
In het programma wordt ook aansluiting gezocht met de pedagogische basisvoorzieningen zoals 
kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, kinder- en jongerenwerk en de vrijetijdssector. 
Daarnaast worden andere, aanpalende sectoren betrokken zoals justitie, onderwijs en huisartsen 
als er een relatie met preventie, opvoed- en jeugdhulp is. 

Gemeenten

Kennis uit het programma Wat werkt voor de jeugd ondersteunt gemeenten om integraal beleid 
te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie. Kennis kan regionaal  
ontwikkeld, onderzocht en geïmplementeerd zijn. Maar het moet aannemelijk gemaakt worden 
dat de kennis ook landelijke inzichten biedt. Het programma richt zich op alle gemeenten en 
jeugdhulpregio’s.

Wat valt niet onder het programma?

Basaal medisch onderzoek en leefstijl thema’s zoals middelengebruik en gezonde voeding  
vallen niet binnen dit programma. Ook zijn zwangerschap en geboorte, kindermishandeling en 
(vecht)scheidingen geen specifieke speerpunten binnen het programma. 

10  In dit programma wordt onder kind een leeftijdsrange van -9 maanden tot 23 jaar verstaan. 11  Rapport internationale kinderrechtenranglijst 2018 van KidsRights.
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2  Preventief ondersteunen door het stimuleren van mentale weerbaarheid van kind en gezin. 
3  Het activeren van het netwerk rond kinderen in kwetsbare gezinnen. Zodat deze kinderen 

ondanks de problemen van de ouders gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.
4  Passende ondersteuning, verwijzing en hulp voor kwetsbare ouders en kinderen van deze 

ouders. Om zo de beschermende factoren bij de opvoeder, een kind of zijn of haar omgeving te 
beïnvloeden. Met als doel de negatieve invloed van risicovolle situaties te verminderen. En het 
toerusten van kwetsbare gezinnen voor het ouderschap en de opvoeding.

2.3.2 Programmalijn 2 Professionals en hun organisatie 

Het programma richt zich op diverse professionals die uitvoering geven aan preventie, opvoed- en 
jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en professionals in de aanpalende sectoren. Hierbij is ook 
een rol en taak weggelegd voor managers en leidinggevenden.
Om hun werk goed te kunnen uitvoeren moeten deze professionals goed opgeleid zijn, hebben ze 
voldoende effectieve tools in handen en kunnen ze hun kennis en kunde op peil houden. 
Professionals hebben onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig, die vervolgens 
vertaald is naar de werkvloer om er daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen. Het programma 
draagt hieraan bij door: 

 a Effectiviteit van interventies en instrumenten 

In deze programmalijn draagt kennisontwikkeling over wat werkt wanneer, bij wie en waarom,  
bij aan het verder onderbouwen van het professioneel handelen. Ook wordt verder onderzocht wat 
de potentieel werkzame elementen van interventies zijn en welke factoren nog meer van invloed zijn 
op de kwaliteit en het succes van hulp en ondersteuning. En wordt gekeken naar wat professionals 
nodig hebben om de bestaande kennis goed toe te kunnen passen.

Er is kennis nodig om kinderen en gezinnen effectiever en efficiënter te kunnen ondersteunen en 
helpen bij het opgroeien en opvoeden. Deze programmalijn is gericht op het vergroten, toepassen 
en toepasbaar maken van kennis over wat werkt bij interventies en instrumenten. Hierbij is ook 
aandacht voor diversiteit in achtergrond en levensvisies. Verschillende doelgroepen vragen ieder 
om een eigen aanpak: een ouder met een lichte verstandelijke beperking heeft een andere vorm 
van hulp nodig dan een hoogopgeleide ouder met stress of ggz-problematiek.

Het programma draagt hier op de volgende wijzen aan bij: 
1  Onderzoek naar de werkzaamheid van interventies en instrumenten. Waarbij, indien mogelijk, 

naast de effecten ook de financiële kosten en baten in kaart worden gebracht. 
2  Het onderzoek naar potentieel werkzame elementen wordt gecontinueerd. Er wordt voortge-

bouwd op de vernieuwende wijze van effectonderzoek die is ingezet binnen het programma 
Effectief werken in de jeugdsector. Hier doen de zes consortia ‘Effectiviteit psychosociale  
interventies Jeugd’ onderzoek naar de kernelementen van de meest effectieve interventies 
rond zes grotere inhoudelijke thema’s. 

3  Er vindt een verkenning plaats of en welk onderzoek er nodig is naar algemeen werkzame  
factoren, de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en het succes van hulp en ondersteuning. 

4  Er wordt een bijdrage geleverd aan de verdere onderbouwing van wanneer welk onderzoeks-
design het beste gebruikt kan worden om bepaalde vragen te beantwoorden. 

5  De kennislacunes die voortkomen uit (nieuwe) richtlijnen worden verkend.
6  Er wordt ingezet op het stoppen met doen van wat niet werkt (de-implementatie) en het 

gebruiken van bestaande kennis.

Bij het vervolg heeft onderzoek naar bestaande en de meeste gebruikte interventies prioriteit. 

Er is behoefte aan meer kennis over hoe je participatie zo vormgeeft dat het van betekenis is voor 
het onderzoek en meerwaarde heeft voor de doelgroep. 

Binnen deze programmalijn worden enkele onderzoekprojecten uitgezet naar de doorontwikkeling 
van methoden en instrumenten voor betekenisvolle jongeren- en ouderparticipatie in onderzoek 
en beleid.
Ook worden verschillende activiteiten ondernomen om jongerenparticipatie in onderzoek en 
beleid daadwerkelijk te stimuleren. Denk hierbij aan: 
–  Masterclasses en/of e-learning modules voor jongeren, onderzoekers en beleidsmakers.
–  Participatievouchers voor onderzoekers om specifiek in te zetten voor activiteiten gericht op 

participatie.
–  Bijdrage aan de ontwikkeling van jongere ervaringsdeskundigen. 
–  Door middel van debatsessies bijdragen aan de dialoog over jongeren- en ouderparticipatie. 
Dit alles wordt in nauwe samenwerking met verschillende partijen met expertise op het gebied 
van jongeren- en ouderparticipatie en natuurlijk jongeren en ouders zelf uitgevoerd. 

 c Hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen

Deze programmalijn draagt bij aan het vergroten, toepasbaar maken en benutten van kennis over 
wat werkt om kwetsbare gezinnen tijdig te signaleren, meer preventief te ondersteunen en de juiste 
hulp te bieden.

In Nederland heeft 14% van de kinderen geen goede start bij de geboorte door vroeggeboorte,  
een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. 12 Deze gezinnen hebben te maken met 
diverse risicofactoren. Deze kinderen hebben later vaker groei- en ontwikkelingsproblemen en 
lichamelijke klachten. 
Kwetsbare gezinnen lijken meer moeite te hebben om de weg naar de juiste hulp en ondersteuning 
te vinden en te krijgen. Kwetsbare gezinnen vertonen daarnaast vaak zorg mijdend gedrag 13. 
Terwijl zij preventie, opvoed- en jeugdhulp vaak het hardst nodig hebben. 
Ook is er nog geen sprake van een verminderd beroep op gespecialiseerde jeugdhulp. En is nog 
niet zichtbaar dat op grote schaal wordt ingezet op preventie 14. 

Binnen deze programmalijn gaat het om kwetsbare gezinnen met risicofactoren zoals lage sociaal-
economische status, kinderen van ouders met psychische problemen, gezondheidsrisico’s en  
verslaving van ouders en gezondheid en temperament van de kinderen zelf. Een groep die extra 
aandacht verdient is de groep kwetsbare jongeren die 18 worden. Zij moeten op tijd voorbereid 
worden op zelfstandigheid.
 
Binnen deze programmalijn wordt ook rekening gehouden met (nog) niet kwetsbare gezinnen. 
Ouderschap maakt namelijk per definitie kwetsbaar. Iedereen kan in een kwetsbare situatie 
terecht komen. Het is van belang om beter te begrijpen waarom het in de thuissituatie soms zo mis 
kan gaan. Dit zodat er betere preventie, vroege herkenning en hulp en ondersteuning ontwikkeld 
kan worden. 

Doelen van deze programmalijn zijn het vergroten, toepasbaar maken en benutten van kennis over:
1  Tijdig en goed signaleren van kwetsbare gezinnen, ook voor en tijdens de zwangerschap en na 

de geboorte. Zo worden bijvoorbeeld de mogelijkheden van de JGZ op het gebied van preventie 
van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog onvoldoende ingezet 15. Maar ook  
de school en huisarts kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol bij spelen. 

12  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). Actieprogramma Kansrijke Start.
13  Toezicht sociaal domein, www.regiesociaaldomein.nl
14  Rapport eerste evaluatie Jeugdwet, ZonMw, 30 januari 2018.
15  Rapport Jeugdgezondheidszorg actief, Inspectie gezondheidszorg en jeugd, december 2017.
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Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start wordt ook geïnvesteerd in vakmanschap. Om ervoor  
te zorgen dat verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en professionals in 
wijkteams al tijdens hun opleiding (inclusief bij- en nascholing) zich bewuster worden van medische 
en sociale risicofactoren. Daarbij gaat het niet alleen om kennis opdoen, maar ook om vaardigheden 
aanleren. Denk aan goed en tijdig kunnen signaleren, lichte verstandelijke beperkingen herkennen, 
en armoede en/of schulden constateren, maar ook gedragsverandering bij (aanstaande) ouders 
begeleiden door motiverende gespreksvoering, of gesprekken aangaan vanuit positieve gezondheid 17.
De verdere uitwerking van de doelstelling van de programmalijn professionalisering gebeurt in 
samenspraak met beroepsorganisaties, opleidingen en professionals.

 d Ruimte voor professionals en (lerende) organisaties

Deze programmalijn is gericht op het vergroten van kennis over wat werkt bij het organiseren van 
ruimte voor professionals zodat zij in staat zijn om meer samenhang te creëren, te reageren op 
veranderende hulpvragen en op het juiste moment hun expertise en creativiteit kunnen in zetten. 
Ook wordt kennis opgedaan over hoe organisaties kwaliteit kunnen waarborgen in de nieuwe  
dynamiek van hoofd- en onderaannemerschap.

Een van de doelen van de Jeugdwet is meer ruimte en verantwoordelijkheid aan professionals om 
maatwerk te leveren, hulp in te passen in de lokale en regionale situatie en om integrale hulp te 
bieden 18. Echter uit de tussenevaluatie van de Jeugdwet blijkt dat alle partijen over dit transfor-
matiedoel het meest kritisch zijn.
Ook leidt de toenemende professionalisering van beroepsbeoefenaren in de opvoed- en jeugdhulp 
tot andere verhoudingen van professionals met het management van aanbieders. De evaluatie 
van de Jeugdwet geeft aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Zoals ook in het 
actieprogramma Zorg voor de Jeugd beschreven is, zijn professionals het kapitaal van de jeugdhulp. 
Om aan de doelen te kunnen voldoen, in een veranderende samenleving waarin de zorg voor 
jeugd in de schijnwerpers staat, is gezamenlijk investeren in kennis, tijd, ruimte, een lerende 
omgeving voor professionals en een veilige omgeving een randvoorwaarde 19.
Voor de professionals en organisaties in de JGZ zijn er ook uitdagingen. De JGZ moet beter benut 
worden en een actieve partner zijn. Ook vanuit het actieprogramma Kansrijke Start wordt een 
beroep gedaan op de professionals en organisaties onder meer als het gaat om een flexibelere 
inzet van de contactmomenten zodat er meer maatwerk kan worden aangeboden. Denk daarbij 
aan een langer consult, een huisbezoek of extra voorlichting.
Een andere uitdaging voor organisaties is hoe in de nieuwe dynamiek van hoofd- en onderaan-
nemerschap de kwaliteit gewaarborgd en gestimuleerd kan worden.

Dit thema wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In overleg met professionals, aanbieders 
en gemeenten worden de kennisvragen en mogelijke oorzaken en oplossingen verder verkend.  
Dit proces heeft er belang bij om aan te pakken als gezamenlijk proces waar zowel professionals, 
aanbieders en gemeenten bij betrokken zijn.

 b Versterken en verbeteren van wijkgericht werken 

Deze programmalijn draagt bij aan kennisontwikkeling, het toepasbaar maken en het benutten  
van bestaande kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken.  
Een belangrijk onderdeel hiervan betreft het bevorderen van de samenwerking tussen professionals 
uit het medische, sociale en publieke domein in de lokale teams en daarbuiten zodat zij goede,  
laagdrempelige en toegankelijke hulp bieden. Op deze manier kunnen zij gezamenlijk hun brede 
taak goed uitvoeren en adequaat toe leiden naar gespecialiseerde hulp indien nodig.

De meeste lokale teams bieden laagdrempelige hulp en ondersteuning en gezondheidszorg en 
verwijzen – wanneer nodig – door naar specialistische hulp. Het is de bedoeling dat lokale teams 
nauw samenwerken met diverse stakeholders als jeugd-ggz, veilig thuis, scholen en huisartsen. 
Dit in directe verbinding met dat wat er in de wijk gebeurt en wat kinderen en ouders nodig hebben. 
Vanuit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd wordt onder andere gewerkt aan een kwaliteits-
norm voor wijkgericht werken. 

Ook staan lokale teams voor de taak om aan het versterken van preventie te werken. Om dit en 
ook andere taken goed te kunnen doen moet het lokale team beschikken over voldoende kennis 
en vaardigheden en optimaal gebruik maken van de kwaliteiten in het team. Uit de tussenevaluatie 
van de Jeugdwet blijkt dat het minder goed lukt om op tijd kinderen, jongeren of gezinnen met 
complexe problemen en met een verhoogd risico op onveiligheid te signaleren en op te pakken. 
Een deel van de groep die hulp en ondersteuning nodig heeft, wordt niet bereikt. 
Deze programmalijn is gericht op het vergroten en benutten van kennis over wat werkt bij wijk-
gericht werken en in de samenstelling en werkwijzen van lokale teams. Zodat de juiste groep 
gezinnen bereikt wordt met tijdige, laagdrempelige en passende hulp en ondersteuning. Ook speci-
alistische kennis en kunde in lokale teams is essentieel. Welke competenties zijn hiervoor nodig en 
welke competenties zijn nodig om tot een goede samenwerking te komen tussen medewerkers 
wijkteams en belangrijke stakeholders als GGZ specialisten, huisartsen en tweedelijns jeugdhulp-
aanbieders?
De aanpak wordt verder uitgewerkt met experts. Hierbij wordt aangesloten bij de reeds bestaande 
kennis en de lopende initiatieven op dit thema. 

 c Professionalisering versterken via (beroeps)opleidingen

In deze programmalijn wordt gestimuleerd dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten hun weg 
vinden naar professionals. Dit gebeurt door te stimuleren dat bestaande en ontwikkelde kennis 
aansluit bij, en toepasbaar gemaakt wordt voor bij- en nascholing en initiële opleidingen. En doordat 
de kennis die ontwikkeld wordt, aansluit bij de vraagstukken die daar leven.

Het is van belang dat de huidige en toekomstige jeugdprofessionals over de benodigde kennis,
beroepshouding en vaardigheden beschikken om te werken in een transformerende jeugdsector.
Daarvoor is het nodig dat zij zich permanent blijven ontwikkelen en dat ook de inrichting van de
opleidingen en het bij- en nascholingsaanbod hierop aansluit 16. 
Vanuit het programma Effectief werken in de jeugdsector wordt kennis opgedaan over het verbinden 
van kennis en jeugdopleidingen. De ervaringen die in het programma Effectief werken in  
de jeugdsector opgedaan worden, evenals de resultaten uit andere programmalijnen van dit  
programma dienen als input voor deze programmalijn. 
Verder komen er naar verwachting kennisvragen uit het nieuwe (nog uit te werken) actieplan 
waarin jeugdprofessionals de mogelijkheid krijgen om te investeren in hun vakmanschap. In dit 
kader wordt ook de verbinding gemaakt met het nog op te richten nieuwe samenwerkings-
platform ‘Vakmanschap Jeugdprofessionals’, beiden aangekondigd in het actieprogramma Zorg 
voor de Jeugd. 

16  Uit Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, april 2018.

17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). Actieprogramma Kansrijke Start.
18  Kwaliteitskader Jeugd, Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming, maart 2016.
19  Uit Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, Actielijn 6: Investeren in vakmanschap.
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Decentralisatie en preventie
Met de decentralisatie en de komst van de lokale teams is in veel gemeenten de aandacht voor 
lichte ondersteuning bij het gewone opgroeien en opvoeden achterop geraakt 22. Dit terwijl het  
de assumptie van de Jeugdwet is dat voor de gemeenten de transitie een prikkel oplevert om 
extra te investeren in preventie, vroeghulp en hulp tot zelfhulp. Daarnaast bestaat er voor de 
gemeenten de mogelijkheid om in het kader van de nieuwe Jeugdwet meer verbinding te zoeken 
tussen de (preventief werkende) JGZ en jeugdhulp. Het is ook één van de transformatiedoelen om 
in te zetten op preventie, eigen kracht van de jeugdige en zijn/haar omgeving en eerder de juiste 
hulp op maat te bieden om zo dure gespecialiseerde hulp te verminderen. 

Versterken en verbeteren samenwerking
Een van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van de Jeugdwet is: ‘om de doelen van de 
Jeugdwet te realiseren, gemeenten zich meer dan nu zouden moeten richten op het domein- 
overstijgend werken en, hiermee samenhangend, meer moeten inzetten op preventie. De Jeugdwet 
heeft de gemeenten, juist voor deze zaken, in een unieke positie gezet.’ 
Het versterken van de verbinding tussen diverse domeinen kan hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 23 blijkt dat de mogelijkheden 
van de JGZ op het gebied van preventie van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog 
onvoldoende ingezet worden. Een goede verbinding tussen JGZ, onderwijs en jeugdhulp (al dan 
niet via een lokaal team) kan verwijzingen naar gespecialiseerde zorg terugdringen. Maar ook  
de verbinding tussen andere domeinen zoals jeugdhulp, scholen, lokale teams, geboortezorg, 
onderwijs, justitie en huisartsen. Gezien haar preventieve rol in het sociaal domein kan de JGZ een 
belangrijke partner zijn voor de gemeenten in het verwezenlijken van de lokale transformatie-
doelstellingen. 
Dit sluit ook aan op de doelen van het actieprogramma Kansrijke Start om op lokaal of regionaal 
niveau een herinrichting van de keten rond de eerste 1000 dagen van kinderen te realiseren.  
Een herinrichting betekent dat de JGZ eerder ingezet wordt, en zo de verbinding tussen het  
medische, sociale en publieke gezondheidsdomein wordt versterkt.

Verdere uitwerking van deze programmalijn vindt plaats met de diverse stakeholders.

 c Innovaties en experimenten onderzoeken

In deze programmalijn is er ruimte om verschillende lopende en te starten experimenten te evalueren. 
Ook is het verspreiden van kennis over goede voorbeelden een expliciet doel. Zodat we gezamenlijk 
kunnen leren van de verschillende initiatieven.

Innovatieve ideeën en werkwijzen kunnen de jeugdsector vooruithelpen om effectiever en efficiënter 
te gaan werken. In het land worden verschillende innovatieve experimenten uitgevoerd. Hier kunnen 
meer lessen uit gehaald worden.

Vanuit het programma wordt onderzoek uitgezet om innovatieve werkwijzen te onderzoeken en 
te onderbouwen. Vanuit het programma wordt bijvoorbeeld bekeken welke aansluiting er met het 
transformatiefonds 24 gemaakt kan worden. Ook wordt gekeken naar de kennis die er al in andere 
sectoren is en welke door ontwikkeld en gebruikt kan worden in de jeugdsector (zogenaamde  
re-invention). 
Digitalisering is ook een speerpunt binnen deze programmalijn. Digitalisering biedt een belangrijke 
kans om de eigen regie van ouders te bevorderen en de toegankelijkheid van informatie en onder-
steuningsaanbod laagdrempelig te maken.

2.3.3 Programmalijn 3 Gemeenten

Gemeenten waren op basis van de Wet publieke gezondheid al verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de JGZ. Sinds de invoering van de Jeugdwet heeft de gemeente de financiële en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de basisvoorzieningen, preventie, basiszorg en de intensievere hulp 
gekregen. Bij de specialistische jeugdhulp geldt dat de schaal van de jeugdregio en soms boven-
regionale samenwerking nodig is voor voldoende slagkracht. Dit met als hoofddoel het jeugdstelsel 
te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke opbrengst het 
versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen 
van diens gezin en sociale omgeving 20. 
Zoals uit de tussenevaluatie van de Jeugdwet blijkt, liggen er dus verschillende uitdagingen maar 
ook zeker kansen voor de gemeenten. 

 a Bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschap

In deze programmalijn wordt inzicht verkregen in de toepassing van verschillende bekostigings-
modellen en het effect hiervan op het professioneel handelen en hulp en ondersteuning aan kinderen 
en gezinnen. Doel is meer inzicht over wat werkt hierbij en het verzamelen van goede voorbeelden 
zodat gemeenten hun opdrachtgeverschap kunnen optimaliseren. 

Als opdrachtgever wil de gemeente kunnen sturen op doelmatige en doeltreffende besteding  
van middelen. In de eerste jaren van de Jeugdwet hebben gemeenten veel verschillende eisen bij 
aanbieders belegd om maatwerk rondom kind en gezin te organiseren. Er zijn drie bekostigings-
modellen gedefinieerd. Onderzoek naar de toepassing ervan kan gemeenten veel leren over een 
minimale administratieve last, zoveel mogelijk respect voor de professionele autonomie van  
professionals voor het leveren van maatwerk rondom de hulpvraag van de cliënt.
Voor het leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen met een weinig voorkomende specialis-
tische hulpvraag, geldt dat gemeenten en aanbieders – meer dan bij andere vormen van jeugd-
hulp – elkaar als partners nodig hebben om de opgaven te realiseren. Om te komen tot optimale 
samenwerking is professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap noodzakelijk. Ook draagt 
het programma hiermee bij aan de doorontwikkeling van kennis gedreven beleid van gemeenten. 

 b Versterken domein-overstijgend werken en preventie 

Deze programmalijn is gericht op het vergroten van kennis over wat werkt bij het integraal en 
domein-overstijgend werken en het inzetten op preventie. Ook wordt het domein-overstijgend 
werken gestimuleerd en de verbindingen tussen verschillende domeinen versterkt. Zoals de verbinding 
van de jeugdgezondheidszorg met het preventieve jeugdhulpveld. En de verbinding van de jeugd- en 
opvoedhulp met andere domeinen zoals scholen, lokale teams, geboortezorg, onderwijs, justitie en 
huisartsen. 

Wat verstaan we onder preventie?
Onder preventie worden doelbewuste initiatieven verstaan die gericht zijn op de doelgroep kinderen 
en gezin. Waarbij de preventieve ondersteuning breed gedefinieerd is. Van universele preventie  
bij de gezonde bevolking, selectieve- en geïndiceerde preventie bij groepen en individuen met  
verhoogd gezondheidsrisico tot zorg gerelateerde preventie bij individuen met gezondheids-
problemen. Het betekent concreet het versterken van het opvoedkundig klimaat, het voorkomen 
van opgroei- en opvoedproblemen en tijdige signalering en handelen als er iets mis dreigt te gaan 
met een kind of het gezin. Omdat kinderen opgroeien in een brede context van gezin, school en wijk, 
moet preventie, opvoed- en jeugdhulp ingevuld worden vanuit een breed perspectief. Dit vraagt 
een sterke sociale basis in buurten en wijken 21. 

20  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet 
21  Uit programma sociaal domein, www.programmasociaaldomein.nl

22 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
23  Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Jeugdgezondheidszorg actief Gezond vertrouwen 2017.
24  https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/transformatiefonds-108-miljoen-voor-vernieuwing-jeugdhulp
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 b Oplevering van bruikbare kennisproducten
ZonMw stimuleert dat professionals, beleidsmakers en onderzoekers de resultaten benutten.  
Per programmaonderdeel wordt uitgewerkt welk type implementatieactiviteiten nodig zijn om 
impact te bereiken met de resultaten. Hierbij wordt ook veranderkundige expertise benut. 

 c Gerichte verspreidings-en implementatieactiviteiten
Kennis over wat werkt en waarom wordt actief verspreid. Ook wordt gestimuleerd om te stoppen 
met doen wat niet werkt. Een analyse van de context gebonden factoren die implementatie bevor-
deren of belemmeren zijn belangrijk voor het versterken van implementatie en kennisbenutting. 
Op basis van deze analyse wordt passende programmering of subsidie-instrumentarium ingezet. 
Bijvoorbeeld de (gebundelde) verspreidings- en implementatiesubsidie (VIMP) voor projecten  
die met elkaar samenwerken om resultaten verder te brengen; een implementatiewerkplaats; 
implementatiefellows en/of de verplichting tot cofinanciering.
Ook de ZonMw-bijdrage aan het jaarlijkse congres Jeugd in Onderzoek, andere relevante congressen 
en projectleidersbijeenkomsten dragen bij aan verspreiding en implementatie. We sluiten aan  
bij dat wat er al wordt georganiseerd, zowel landelijk maar ook lokaal.

2.5	 Onderzoeksdesign
In de uitvoering van de onderzoeken is het van belang dat de juiste onderzoekdesigns worden 
gebruikt om bepaalde vragen te beantwoorden. Als je wilt weten of iets werkt of juist waarom en 
wanneer een interventie werkt moeten andere dingen onderzocht worden en op een andere 
manier. 
Nieuwe manieren van (effect)onderzoek kunnen nodig zijn om de uitkomsten meer impact in  
de praktijk te geven. Bijvoorbeeld door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 
En de inzet van participatief actieonderzoek, waarmee naast kennisontwikkeling ook direct veran-
dering in gang wordt gezet. Het gebruik van bestaande databestanden voor nieuw onderzoek kan 
waardevolle kennis opleveren. Hierbij wordt gedacht aan de data die door de JGZ verzameld 
wordt, koppelingen met data van het CBS en andere onderzoeksdata. ZonMw draagt zorg voor  
het waarborgen van de wetenschappelijke kwaliteit. 
Met het programma wordt aangesloten bij de aanbevelingen uit het rapport ‘Samen lerend doen 
wat werkt’ 25 van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Per programmaonderdeel wordt uitgewerkt 
welke onderzoeksaanpak het beste op de doelstellingen aansluit.
Het programma stimuleert het onderbouwen van methoden en technieken en het leren van andere 
sectoren (andere thema’s en bedrijfsleven) door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en op een 
andere manier naar vraagstukken te gaan kijken. De procedures van de subsidierondes worden zo 
ingericht dat dit makkelijker wordt.

2.6	 (Beleids)actualiteitenbudget
Binnen het programma wordt een apart budget gereserveerd om studies te kunnen honoreren  
die antwoord geven op actuele vragen. In overleg met de opdrachtgever kunnen gerichte kennis-
vragen worden geformuleerd op basis van politieke en/of beleidsprioriteiten. Bijvoorbeeld naar 
aanleiding van belangrijke signalen uit het veld of vragen van de Tweede Kamer. De projecten 
moeten op korte termijn kunnen starten en een relatief korte looptijd hebben. De betrokkenheid 
van ZonMw moet een inhoudelijke meerwaarde hebben. Voor deze projecten geldt dat de kennis-
vraag overzichtelijk en beperkt is, past binnen missie en doelstellingen van het programma en 
met gerichte inspanning vlot en adequaat beantwoord kan worden. Denk aan een voorstudie of 
kennissynthese om voor een specifiek terrein de kennislacunes in beeld te brengen. 

2.4	 Implementatie
De projecten die gefinancierd worden vanuit dit programma moeten impact hebben. Kennis is pas 
van toegevoegde waarde als het toegepast wordt. Hierbij gaat het om duurzame implementatie, 
meer dan alleen de doelgroep informeren. Met het programma dragen we er zorg voor dat de 
doelgroep met de kennis wil werken (adoptie), kan werken (invoering) en het ook doet (gebruik). 

De uitkomsten van projecten moeten:
–  beleidsmakers in staat stellen beter afgewogen keuzes te maken en hun beleid goed te onder-

bouwen zodat opdrachtgeverschap (bekostiging), preventie, ondersteuning en hulp verbeterd 
wordt.

–  betekenis hebben voor professionals, opleidingen en de praktijk en beschikbaar komen in  
toegankelijke en bruikbare vorm.

–  een bijdrage leveren aan verdere wetenschappelijke ontwikkeling en vernieuwing.

Verantwoorde onderzoekspraktijken en productieve 
interacties

Implementatie van kennis in de praktijk begint met een goede voorbereiding. Daarom zet het 
programma hier al bij de start van de projecten op in onder andere door te toetsen op verantwoorde 
onderzoekspraktijken. Door het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken wordt relevante, 
evidence-based kennis gegenereerd. Verantwoorde onderzoekspraktijken zijn gebaseerd op vier 
onderling samenhangende dimensies: maatschappelijke relevantie, wetenschappelijke kwaliteit, 
integriteit en efficiëntie. Bij de uitvoering wordt goed gekeken dat de juiste onderzoekdesigns 
worden gebruikt om bepaalde vragen te beantwoorden. Er wordt kritisch gekeken of het relevant is 
als iets nieuws ontwikkeld wordt. En of bijvoorbeeld niet beter kennis en producten van aanpalende 
sectoren gebruikt kunnen worden. 

Ook wordt praktijkgericht programmeren gestimuleerd. Kennis vindt alleen zijn weg naar de praktijk 
als deze ook op de praktijk en maatschappelijke issues is afgestemd. In de subsidieoproepen voor 
onderzoek benoemt ZonMw daar steeds belangrijke voorwaarden voor. Zo moet de vraagstelling 
voor het onderzoek afkomstig zijn uit de praktijk, participeert de einddoelgroep en moet de subsidie-
aanvraag door een praktijk- en onderzoeksinstelling samen worden ingediend. Bij voorkeur sluit 
ook een vertegenwoordiger van het beleid en/of de financier / gemeente zich bij de aanvraag aan. 
In dit programma krijgen die studies prioriteit waarvan aannemelijk is dat de resultaten daadwerke-
lijk door de professionals worden gebruikt en bijdragen aan de wensen en behoeften van jongeren 
en gezinnen. Het programma richt zich niet op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Vanuit het programma wordt de verbinding tussen kennis en opleidingen gestimuleerd. Enerzijds 
door het betrekken van opleidingen, daar waar relevant. Daarnaast wordt met een implementatie 
impuls ervoor gezorgd dat resultaten vertaald worden naar een concrete onderwijstoepassing.  
En door het opzetten van netwerken rond wetenschap, opleidingen en praktijkprofessionals. 

In het programma wordt voortgebouwd op de beleidsambities die vanuit ZonMw zijn geformuleerd 
waar het gaat om impact realiseren en impact aantonen. Leidend hierbinnen is het begrip  
productieve interacties met als pijlers: samenwerking met relevante stakeholders, oplevering van 
bruikbare kennisproducten en gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten.

 a Samenwerking met relevante stakeholders
In het programma wordt samengewerkt met gemeenten, professionals, opleidingen, onderzoekers, 
kinderen en gezinnen. Ook wordt samen opgetrokken met andere kennispartners en wordt  
verbinding gemaakt met scholen en kinderopvang. 
Vertrekpunt van het programma is de leefwereld van kinderen en hun gezin. De vraag en behoeften 
van kinderen en hun gezin staan altijd centraal. Jongeren en/of ouders worden betrokken bij de 
planvorming, doelstellingen en uitvoering van het programma en onderzoek. Borgen en verstevigen 
van de kennisinfrastructuur is van belang. 

25  Rapport Samen lerend doen wat werkt. Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. 
NJi 2017.
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2.7	 Algemene	speerpunten	programma
Leefwereld kind en gezin centraal

Uitgangspunt van het programma is aansluiten bij het dagelijks leven van kinderen en gezinnen. 
Welke aspecten hierbinnen van belang zijn, is persoonsgebonden. Het gaat uiteindelijk om vergroten 
van het leefplezier. Het programma sluit hiermee aan op het brede denken over gezondheid zoals 
onder andere vorm gegeven in het concept Positieve Gezondheid 26. 
Hierin wordt naast lichaamsfuncties en dagelijks functioneren ook naar het mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren gekeken. De persoonlijke 
verlangens staan hierbij centraal, waarbij kansen worden gecreëerd om het leefplezier te vergroten 
en de (specialistische) hulp tot een minimum te beperken.

Diversiteit

In het programma wordt rekening gehouden met de grote diversiteit aan achtergronden en  
kenmerken van kinderen en jongeren. Deze diversiteit gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in 
uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Gestreefd wordt naar een 
inclusieve samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de 
maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status 
of beperkingen.

Integrale aanpak

Een integrale aanpak rond het kind en gezin staat centraal. Samenwerking tussen de verschillende 
betrokkenen wordt gestimuleerd en de preventie en hulp moet vormgegeven worden vanuit de 
specifieke situatie van het kind en het gezin. Waarbij het uitgangspunt is om eraan bij te dragen 
dat kinderen en gezinnen steeds minder (specialistische) hulp nodig hebben. Maar als deze hulp 
toch nodig blijkt, is het van belang dat de hulp aansluit bij de behoeften en dat de juiste hulp op 
maat (licht waar mogelijk en zwaar waar nodig) het uitgangspunt is. 

Praktijkgericht programmeren

Het programma stuurt op kennisbenutting door stimuleren van gebruik van reeds ontwikkelde 
kennis. Bij nieuw te ontwikkelen kennis wordt expliciet getoetst of de praktijk er behoefte aan heeft. 
Zo wordt voor de uitkomsten van de projecten aansluiting gezocht bij de diverse richtlijnen in  
de jeugdsector. Er wordt expliciet gevraagd voor welke richtlijnen de uitkomsten relevant zijn.
Het programma stuurt op evidence based practice 27. Het vergroten, benutten en verbinden van 
wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Met als doel de beste beslissingen  
te nemen voor individuele cliënten of burgers en waar mogelijk voor het collectief (bijvoorbeeld 
bij preventie of professionaliseringsbesluiten). Ook wordt ingezet op professionalisering en wordt 
aangesloten bij de ontwikkelingen rond ‘een leven lang leren’. 
Participatie heeft een plek in het programma. Naast het daadwerkelijk stimuleren van participatie 
wordt een bijdrage geleverd aan het bepalen van de randvoorwaarden om participatie van ouders 
en jongeren goed te kunnen vormgeven. Met behoud van de balans tussen kwaliteit en relevantie.
Het programma sluit aan bij breed gedragen kennisagenda’s van beleids- en veldpartijen. Dit draagt 
bij aan praktijkgericht programmeren. Per subsidieronde wordt bekeken of een relevante kennis-
agenda uit het veld hierin een plek kan krijgen. Ook wordt gestimuleerd dat eerst bestaande  
kennis benut wordt voordat er nieuwe ontwikkeld wordt.
Het programma focust op de Nederlandse setting. Maar daar waar relevant, worden de ervaringen 
uit het buitenland benut. Van subsidieaanvragers wordt verwacht dat zij de internationale  
state-of-the art kennis verwerken in hun projectvoorstellen.

 

26  Naar concept van Machteld Huber.
27  Voor de definitie van evidence based practice in dit programma wordt aangesloten bij de definitie van het NJi zoals beschreven  

in het rapport ‘Samen lerend doen wat werkt’, 2017.

33	 	Management	en	
organisatie

3.1	 Programmacommissie
Overeenkomstig het bestuursreglement ZON, NWO-MW en ZonMw en de ZonMw-procedures 
wordt een programmacommissie ingesteld om inhoudelijk sturing te geven aan het programma. 
De commissie wordt tevens verantwoordelijk voor het lopende programma Effectief werken in  
de jeugdsector (looptijd van 2012 tot en met 2019, met uitloop naar 2021). 
De leden hebben gezamenlijk kennis van en ervaring in praktijk, (gemeentelijk) beleid, onderzoek 
en opleidingen van en in de jeugdsector. Ook is het perspectief van jongeren gewaarborgd en  
worden aanpalende sectoren, zoals huisartsen, betrokken. 
De samenstelling en werkwijze van de programmacommissie moet aansluiten bij de vernieuwende 
werkwijze die met dit programma beoogd wordt. De programmacommissie is een mix van  
verschillende onderzoek disciplines en ambassadeurs van verschillende methoden van onderzoek. 
Zodat de discussie in de commissie over passende onderzoeksdesigns goed gevoerd kan worden. 
Ook zijn voorlopers van het uitdragen van de nieuwe werkwijzen ondersteunend aan de transforma-
tie lid. De verschillende sectoren (preventie, opvoed- en jeugdhulp en aanpalende sectoren) hebben 
zitting in de commissie. Ook zijn jongeren goed vertegenwoordigd in de commissie en zorgt 
ZonMw voor de randvoorwaarden zodat zij hun stem kunnen laten horen. 

De commissie adviseert ZonMw over de hoofdlijnen van het programma, het opstellen van de  
subsidieoproepen, de honorering van subsidieaanvragen en de monitoring van de projectvoortgang. 
De leden functioneren op persoonlijke titel. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met  
de Code belangenverstrengeling van ZonMw en NWO. De commissie heeft verbinding met  
de andere programma’s binnen het cluster Jeugd van ZonMw.

3.2	 	Afstemming	ZonMw	&	het	ministerie	
van	VWS
Het cluster Jeugd van ZonMw voert het programma uit. Binnen dit cluster vallen diverse programma’s 
met de jeugdsector als focus. Zoals de programma’s Versterking uitvoeringspraktijk 
Jeugdgezondheidszorg, Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg, Veilig opgroeien en Academische 
Werkplaatsen Transformatie Jeugd. 
Op verschillende manieren wordt verbinding gemaakt met de andere ZonMw-programma’s. 
Bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor gezamenlijke subsidierondes te verkennen, samenwerking 
in de programmacommissies en samenwerking tussen de sectoren te stimuleren in projecten. 
Ook wordt er samengewerkt met clusters van aanpalende sectoren, zoals de programmering bij 
de ZonMw clusters GGZ, Gehandicapten en Chronisch zieken en Preventie. 
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Het programma is geschreven als een kader dat gedurende het programma nader ingevuld en 
geactualiseerd wordt. Deze concretisering van het programma vindt plaats met de programma-
commissie, relevante stakeholders en op basis van ervaringen met subsidierondes en signalen  
die ZonMw bereiken. ZonMw overlegt met de waarnemers van het ministerie van VWS bilateraal 
over voorstellen voor invulling van het programma. In de jaarplannen wordt de verdere invulling 
vastgelegd. Tevens rapporteert ZonMw schriftelijk in het voortgangs- en jaarverslag.
Waarnemers van het ministerie worden uitgenodigd voor de vergadering van de commissie.

3.3	 Beoordelingsprocedure
Voor dit programma maakt ZonMw in principe gebruik van de standaardprocedures van ZonMw 
voor het indienen en beoordelen van projectvoorstellen. Deze zijn te vinden op www.zonmw.nl. 
Daarnaast worden er bij elke subsidieronde voorwaarden en beoordelingscriteria benoemd in  
de subsidieoproep. De tekst van de oproep is leidend. 
Het programma kent open subsidierondes waarbij elke organisatie die aan de gestelde voorwaarden 
denkt te voldoen een projectidee / subsidieaanvraag 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. 

3.4	 Jongeren-	en	ouderparticipatie
Jongeren worden betrokken bij het vormgeven van het programmavoorstel, opzet van het  
programma en het uitwerken van de verschillende programmalijnen. 
Jongeren worden betrokken in de programmacommissie. Bij het beoordelingstraject van  
subsidierondes worden, afhankelijk van het onderwerp, jongeren betrokken.

3.5	 Voortgangsbewaking
De gehonoreerde projecten leveren op enig moment tussen start en afronding (een) voortgangs-
rapportage(s) aan. Tussentijds vinden projectleidersbijeenkomsten plaats. Projectbezoeken en 
startgesprekken zijn een optie.
Er wordt op gestuurd dat de projecten geen uitloop of verlening hebben. ZonMw informeert  
de opdrachtgever schriftelijk via het voortgangs- en jaarverslag. 

3.6	 Evaluatie
In het programma wordt geanticipeerd op de veranderende vraagstukken vanuit de maatschappij 
en politiek. Door duidelijke evaluatiemomenten in te bouwen en de mogelijkheid om hier op bij  
te kunnen stellen. In de programmatekst zijn de hoofdlijnen van het programma weergegeven.  
Elk jaar wordt in afstemming met de programmacommissie, relevante stakeholders en de stuur-
groepen van de actieprogramma’s Zorg voor de Jeugd en Kansrijke Start bekeken of de thema’s 
nog actueel zijn en welke prioriteit hebben. 
De ervaringen die gaandeweg het programma worden opgedaan, worden benut voor de verdere 
concretisering van het programma.
Aan het einde van het programma en als het grootste deel van de projecten afgerond is, vindt een 
eindevaluatie plaats. 

3.7	 Communicatie
Het programma is gericht op bruikbare kennis voor professionals, jeugdhulpaanbieders, gemeenten, 
opleidingen en ouders en kinderen. Het kennisprogramma draagt bij aan het verder verbeteren 
van de jeugdhulp en het preventieve domein. 
Kennisbenutting en implementatie is daarom bij elke programmalijn een belangrijk aandachtspunt. 
ZonMw stimuleert en organiseert dat informatie aangeleverd wordt bij andere kennisinstituten 
en veldorganisaties zodat zij via hun gebruikelijke kanalen de gegenereerde kennis beschikbaar 
kunnen stellen. Ook zet ZonMw de eigen communicatiekanalen in (website, nieuwsbrief, LinkedIn 
jeugd, bijeenkomsten).
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44	 Begroting	en	planning
4.1	 Begroting

Het programma heeft een budget van €21 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats  
in de periode 2019 tot en met 2025.

Hiernaast is een globale verdeling van de middelen met beoogde planning opgenomen.  
Hierin kunnen gedurende de looptijd van het programma wijzigingen plaatsvinden. 
Een gedetailleerde begroting met verplichtingen, liquiditeiten, en bevoorschotting is beschikbaar 
voor de opdrachtgever. 

4.2	 Planning
De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 tot en met 2025. 
Het programma start in 2019 met subsidierondes binnen alle drie de programmalijnen.  
De verschillende subsidieoproepen worden voorbereid en uitgewerkt met relevante partijen.  
De meeste toekenningen vinden plaats tussen 2020 en 2023. Een meerderheid van de project-
resultaten komen in de periode 2023 tot en met 2025 beschikbaar. 

Begroting Wat werkt voor de jeugd €* Voorlopige planning**

Programmalijn 1: Kind en leefwereld 6.850.000

A  Cliëntgericht werken en samen beslissen over  
passende hulp

1.300.000 Voorstudie en subsidieronde 
2020

B  Jongeren- en ouderparticipatie in onderzoek en beleid 550.000 Subsidieronde 2021
Doorlopend activiteiten

C  Hulp en ondersteuning kwetsbare kinderen en gezinnen 5.000.000 Voorstudies en subsidierondes 
in 2019 en 2023

Programmalijn 2: Professionals en hun organisatie 7.800.000

A  Effectiviteit van interventies en instrumenten 4.350.000 Verschillende subsidierondes 
tussen 2020 en 2023

B Versterken kwaliteit wijkgericht werken 1.050.000 Voorstudie en subsidieronde 
2019

C Professionalisering versterken via (beroeps)opleidingen 400.000 Activiteiten 2021

D Ruimte voor professionals en (lerende) organisaties 2.000.000 Voorstudie en rondes in 
2020, 2021 en 2022 

Programmalijn 3: Gemeenten 3.350.000

A Bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschap 750.000 Subsidierondes 2020 en  
2023

D Domein overstijgend werken en preventie 1.350.000 Voorstudie en subsidierondes 
in 2019 en 2021

C Innovaties en experimenten onderzoeken 1.250.000 Subsidierondes 2020 en 2023

Programmabrede activiteiten

Het bundelen en uitdragen van de ontwikkelde kennis 400.000

Kennis rond actuele beleidsvragen 500.000

Programmakosten (ZonMw-bureau, commissie,  
algemeen, evaluatie)

???? 2.100.000

TOTAAL Wat werkt voor de jeugd 21.000.000

*  Het bedrag per programmalijn is inclusief een reservering voor implementatieactiviteiten.
**  Een actuele planning met budgetverdeling is te vinden op www.zonmw.nl/watwerktjeugd.nl

« Terug naar inhoudsopgave « Terug naar inhoudsopgave
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Over ZonMw
ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan 
maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over het kennisprogramma ‘Wat werk voor de jeugd’
Met dit kennisontwikkelingsprogramma willen we meer weten over wat werkt in de hulp en ondersteuning voor jongeren en gezinnen. Met deze 
hulp bedoelen we zowel hulp aan gezinnen bij het opvoeden, hulp die is gericht op het voorkomen van problemen (preventie) en hulp aan kinderen 
en jongeren zelf. Zo hopen we de hulp aan jongeren op een positieve manier te beïnvloeden, en ook de manier waarop die hulp wordt aangeboden 
en wordt georganiseerd. Met het overbrengen en toepassen van deze kennis willen we ervoor zorgen dat mensen in de jeugdsector (zowel jongeren, 
ouders als professionals en mensen bij de gemeente) deze inzichten echt kunnen toepassen in hun werk en in hun dagelijkse leven.  

Meer weten?
www.zonmw.nl/watwerktjeugd

Op de hoogte blijven?
Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.zonmw.nl/jeugd en meld u gelijk aan voor de ZonMw Nieuwsbrief Jeugd en volg ons op LinkedIn Jeugd.

Fotografie Hans Oostrum Fotografie
Vormgeving Katja Hilberg Ontwerpers

Januari 2019



ZonMw stimuleert  
gezondheidsonderzoek en  
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070 349 51 11 
jeugd@zonmw.nl
www.zonmw.nl/jeugd

Programma  Wat werkt voor de jeugd

Onderdeel van cluster Jeugd

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Daarmee is de manier waarop hulp aan jeugd 
wordt georganiseerd, veranderd. Gemeenten werden hier verantwoordelijk voor, 
waardoor zij meer vrijheid kregen om de jeugdhulp binnen hun eigen gemeente 
zelf te regelen. De gemeente kan dan makkelijker kijken waar zij hulp kunnen laten 
verzorgen door bijvoorbeeld professionals, en waar kinderen en hun ouders zelf 
hun problemen kunnen oplossen – met behulp van bijvoorbeeld vrienden en familie. 
En deze hulp ook beter laten aansluiten op de behoeften van de mensen in  
die gemeente.

We zijn nu drie jaar verder en de manier waarop gemeenten hun jeugdsector 
inrichten is nog steeds in ontwikkeling. Op dit moment blijkt uit een tussenevaluatie 
dat sommige zaken binnen deze sector nog beter kunnen worden geregeld. Om dit 
te bereiken, heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de 
actieprogramma’s Kansrijke Start en Zorg voor de Jeugd gestart. Met dit kennisont-
wikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd, sluiten we hierop aan.

De missie van het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten 
van kennis en toepasbaar maken van kennis op het gebied van hulp aan kinderen, 
jongeren en gezinnen. Met deze hulp bedoelen we zowel hulp aan gezinnen bij het 
opvoeden, hulp die is gericht op het voorkomen van problemen (preventie) en hulp 
aan kinderen en jongeren zelf. Door erachter te komen wat goed werkt in het verlenen 
van die hulp, kunnen we ervoor zorgen dat de hulp die er is echt behulpzaam is,  
dat mensen ook echt op die hulp zitten te wachten en dat de hulp ook zo handig 
mogelijk kan worden gegeven. 

Meer weten?  
www.zonmw.nl/watwerktjeugd
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