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De wijkprogrammering

Visie van Beleidskader Jeugd 2015-2020 ‘Rotterdam Groeit’.

Wijkgerichte aanpak.

Kennisgericht met data uit Staat van de Jeugd.

Lerende aanpak met ingebouwde monitorcyclus en evaluatie.

3 pijlers:

 Sterke wijknetwerken.

 Positief pedagogisch wijkklimaat.

 Wijkprogrammering.



De wijkprogrammering

Veiligheid

Talentont-
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De wijkprogrammering

1: Wijkanalyse
2: Definiëren 
(doelen en 
ambities)

3: Kiezen 
interventies 

(input)

4: Implementatie 
interventies

5: Monitoren van 
doelen en 
ambities

6: Check/analyse 
van uitkomsten 
en programma 

aanpassen



Voorbeeld

1: Kwantitatieve, kwalitatieve analyse en opstellen ambities

 Voorbeeld: Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.





Voorbeeld

Factor Score

Emotionele- en sociale vaardigheden 5

Ouderlijke psychopathologie 4

SES 4

Opvoedingsvaardigheden 3

Psychosociale problemen 3

lage opleiding/verzuim/vsv/slechte schoolprestaties 3

Woonomgeving/slechte buurt 3

Middelen gebruik 2

Mishandeling 2

zelfvertrouwen 2

Criminaliteit 1

ouderlijke ondersteuning 1

sport/beweging 1

stimuleren vanuit omgeving cultuur 1

stimuleren/bekendheid sport 1

temperament 1

Toegang voorzieningen 1

voeding 1

zwakke binding met buurt 1



Voorbeeld

2. Maatschappelijk resultaat en indicatoren.

 Voorbeeld: Meer jeugdigen hebben een betere sociaal emotionele gezondheid:

• Het percentage kinderen dat wordt gepest neemt af;

• Meer ouders kunnen opvoedproblemen met iemand bespreken.

• Het percentage kinderen (4 t/m 11) welke last hebben van angst gevoelens neemt 
af.



Voorbeeld

3. Activiteiten:

• Het gaat om een samenhangend pakket aan interventies die invloed hebben op 
meerdere factoren. 

• Goede samenwerking tussen het wijknetwerk is van essentieel belang.

4. Kwaliteit input & 5. Uitkomsten:

• Monitoren van input op maatschappelijke resultaten (sociaalemotionele 
gezondheid).

• Welke interventies worden ingezet in de wijken (bereik, doelrealisatie, uitval)?

6. Verbeteracties in verbetercyclus:



Het onderzoek

Doel van het onderzoek:

Evalueren van de wijkprogrammering, de effecten, de werkzame elementen, 

bevorderende en belemmerende factoren in elke fase van de wijkprogrammering

(planning, implementatie, evaluatie, revisie). De resultaten zullen directe feedback 

opleveren voor deelnemers en beleid.

Uitvoerders:

Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Verwey Jonker Instituut

Clemens Hosman

Gemeente Rotterdam



Het onderzoek



Het onderzoek

Logisch model 

Assets Input Output
Intermediate 

outcomes
Ultimate 

outcomes



Het onderzoek

DEEL 1 Proces en implementatie.
-Nulmeting 2018 (interviews, focusgroepen, vragenlijst & registratie/monitoring van inzet).
-Nameting 2020/2021(interviews, focusgroepen, vragenlijst & registratie/monitoring van inzet).

DEEL 2 Effectiviteit en efficiency.
-Nulmeting 2018 (verschillende datasets).
-Nameting 2020/2021 (verschillende datasets).

DEEL 3 Toekomstige implementatie en overdracht.
-Overdraagbare kennisproducten (2021-2022).



Mijlpalen en bevindingen

-Design paper: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6901-3

-Presentatie of EUSUHM & Kennisfestival.

-Samenwerking met onderzoeksgroep 
Frank van Lenthe (call: verklaren factoren SES).

-Overleggen met adviesraad (CoL) & overleggen
gebiedsadviseurs.

-Analyses nulmeting: armoede & psychosociale
gezondheid.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6901-3

