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Samenvatting 
 

De zes gemeenten van Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 

Valkenburg aan de Geul, Vaals) voeren gezamenlijk het project ‘Versterken eigen kracht door 

preventieprogramma’s’ uit. Het doel van dit project is inzicht te verwerven in welke preventieprogramma’s eigen 

kracht versterken. Het project is onderdeel van het actieplan ‘Toekomstagenda Sociaal domein Maastricht-

Heuvelland’. 

Het project kent 4 fasen. De afbakening van ‘eigen kracht’ is fase 1. Fase 2 betreft een inventarisatie van 

bestaande preventieprogramma’s. In fase 3 vindt onderzoek plaats naar kritische succesfactoren van 

preventieprogramma’s gericht op het versterken van eigen kracht. Fase 4 betreft het schetsen van een 

vervolgaanpak. Team Onderzoek en Statistiek (O&S) van de Gemeente Maastricht is gevraagd om invulling te 

geven aan fasen 2 en 3. In de praktijk heeft O&S ook een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de 

verdere afbakening in fase 1.  

Deze rapportage beschrijft de werkwijze en resultaten van fase 2 en van fase1  voor zover O&S daarin een rol 

had.  Via 8 gesprekken met 10 medewerkers van alle zes gemeenten, aangevuld met zoekacties op internet, is de 

informatie verzameld. 

Het rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: 

 

1 Welke preventieprogramma’s gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugd zijn er in de 6 

deelnemende gemeenten? Gericht op de gekozen afbakening. Dit kunnen lokale, regionale en landelijke 

preventieprogramma’s zijn. 

2 Wat is per preventieprogramma het doel en de globale opzet? 

3 Wat is per preventieprogramma (in de literatuur) bekend over de effectiviteit bij jeugd? 

4 Bij hoeveel jeugdigen en/of hun ouders zijn de afzonderlijke programma’s per gemeente gedurende 

kalenderjaar 2016 ingezet?1 

 

Afbakening 

 

Het project richtte zich op het jonge kind  tot en met 12 jaar, op jongeren tussen 13 en 23 jaar en op opvoeders 

(van met name heel jonge kinderen tussen 0-4 jaar). De volgende thema’s behorend bij ‘versterken eigen kracht’ 

zijn gedefinieerd: 

 Versterken weerbaarheid 

 Vergroten sociale aansluiting 

 Vergroten zelfstandigheid 

 Vergroten veiligheid 

 Verbeteren opvoedvaardigheden 

Preventieprogramma’s 
 

De inventarisatie heeft geresulteerd in 60 verschillende preventieprogramma’s gericht op één of meer 

onderdelen van eigen kracht.  

Dit zijn allen preventieprogramma’s die vanuit de gemeenten kunnen worden geïnitieerd: 

• 14 activiteiten in alle 6 gemeenten 

• 20 activiteiten in 1 gemeente 

• 26 activiteiten in 2 tot 5 gemeenten 

 

1 De vierde onderzoeksvraag stond initieel in het plan van aanpak als tweede vraag vermeld. In de conclusie in hoofdstuk 4 is deze 

om praktische redenen als vierde geplaatst. 
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Twintig van deze 60 programma’s hebben niet primair de focus van preventie in relatie tot eigen kracht zoals 

gedefinieerd in dit project. Wel kan een preventieve werking van deze activiteiten uitgaan. De overige 40 

preventieprogramma’s zijn wel gericht op preventie en het versterken van eigen kracht. Per gemeente is het 

aanbod deels anders samengesteld. De genoemde 40 programma’s staan opgenomen in deze rapportage. 

 

Doel en opzet  

 

Voor alle doelgroepen is er aanbod. Eenentwintig verschillende interventies zijn gericht op kinderen tot en met 

12 jaar, 23 op jongeren tussen 13 en 23 jaar en eveneens 23 interventies zijn gericht op opvoeders. Dit betreft het 

totale aanbod binnen de 6 gemeenten. Een programma kan op meer dan 1 doelgroep tegelijkertijd gericht zijn. 

 

Op alle thema’s van Eigen kracht (versterken weerbaarheid, vergroten sociale aansluiting, vergroten 

zelfstandigheid, vergroten veiligheid en verbeteren opvoedvaardigheden) zijn preventieprogramma’s 

voorhanden. Voor de doelgroep kinderen tot en met 12 jaar zijn de meeste programma’s gericht op het 

versterken van weerbaarheid. Bij jongeren tussen 13 en 23 jaar gaat het vooral om vergroten van veiligheid, 

zelfstandigheid en weerbaarheid. Bij opvoeders gaat het vooral over opvoedvaardigheden en vergroten van 

veiligheid. 

 

Effectiviteit 

 

Van 12 van de 40 interventies is informatie beschikbaar over de werkzaamheid/ effectiviteit (op basis van de 

summiere verkenning hiernaar; een uitgebreidere search zou mogelijk tot aanvullingen leiden). Veruit de 

meeste van deze 12 interventies hebben goede aanwijzingen voor werkzaamheid. De effectiviteit van de 

interventie VoorZorg blijkt het beste aangetoond. Van de geselecteerde 10 interventies naar aanleiding van de 

extra ronde die in fase 3 centraal staan, is van 4 al enige informatie bekend over hun effectiviteit. 

Het thema effectiviteit wordt in fase 3 verder verdiept voor deze 10 interventies. 

 

Deze 10 interventies zijn: Maatjesproject, Buurtgezinnen, Home-Start, BOKS, VoorZorg, KOPP, KopOpOuders, 

SoNestra, Triple P, Kiezen en druppel. 

Gebruikers van de programma’s 
 

Over aantallen jeugdigen of opvoeders die deelnamen aan de verschillende programma’s is niet tot nauwelijks 

informatie opgehaald in de gesprekken (onderzoeksvraag 4). Hierover was bij de gesprekspartners niets bekend, 

of we kwamen er in het gesprek niet aan toe om zo in detail in te gaan op de afzonderlijke programma’s, wegens 

de veelheid aan informatie. 

Context onderzoek 
 

Dit rapport is een weergave van alle verkregen informatie. Door de omvang van het veld is het mogelijk dat 

degenen waar mee gesproken is, geen volledig beeld hadden van hetgeen allemaal aangeboden wordt in de eigen 

gemeente. Daarmee is het mogelijk dat de weergave niet geheel de realiteit dekt. Misschien zijn er gemeenten 

waar bepaalde programma’s ook worden geboden, maar dat niet vermeld staat. Of zijn er nog andere, niet 

eerder genoemde programma’s die ook binnen de scope van dit project zouden vallen. 

 

Het veld van preventie en eigen kracht is groot en veel omvattend. Daarbij bleek het lastig om een onderscheid 

te maken in wat wel en wat niet behoort tot preventie. Door van bestaande definities uit te gaan en uit te gaan 

van de gekozen afbakening is zo goed mogelijk geprobeerd de verschillende interventies, methoden, werkwijzen, 

functionarissen en projecten in te delen naar a) preventieve werking en b) preventie en naar de 5 thema’s 

binnen eigen kracht.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De zes gemeenten van Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 

Valkenburg aan de Geul, Vaals) voeren gezamenlijk het project ‘Versterken eigen kracht door 

preventieprogramma’s’ uit. Het doel van dit project is inzicht te verwerven in welke preventieprogramma’s eigen 

kracht versterken. Het project is onderdeel van het actieplan ‘Toekomstagenda Sociaal domein Maastricht-

Heuvelland’. 

Het project kent 4 fasen. De afbakening met inzet van het EVI-panel is fase 1. Fase 2 betreft een inventarisatie 

van bestaande preventieprogramma’s. In fase 3 vindt onderzoek plaats naar kritische succesfactoren van 

preventieprogramma’s gericht op het versterken van eigen kracht. Fase 4 betreft het schetsen van een 

vervolgaanpak. 

Een deel van fase 1 vond plaats voorafgaand aan de inzet van team Onderzoek & Statistiek . Besloten is toen dat 

dit project zich met name richt op het thema jeugd en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun 

ouders/ opvoeders. De andere thema’s, zoals armoedebestrijding, worden in andere projecten reeds opgepakt. 

Mogelijk kunnen preventieprogramma’s wel op meerdere thema’s gericht zijn of hun uitwerking hebben.  

De projectleiders hebben team Onderzoek en Statistiek (O&S) van de Gemeente Maastricht gevraagd invulling 

te geven aan fasen 2 en 3 van dit project. In de praktijk heeft O&S ook een actieve bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van de verdere afbakening in fase 1.  

In deze rapportage staat de gevolgde werkwijze beschreven in fase 2 van dit project, als ook de resultaten die 

fase 2 heeft opgeleverd. Om te kunnen starten in fase 2 was een heldere afbakening nodig. Vandaar dat ook het 

deel van fase 1 waar O&S een rol in had, aan de orde komt. 

1.2 Onderzoeksvragen 

In fase 2 wordt op de volgende vragen worden antwoorden gezocht: 

1. Welke preventieprogramma’s gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugd zijn er in de 6 

deelnemende gemeenten? Gericht op de gekozen afbakening. Dit kunnen lokale, regionale en 

landelijke preventieprogramma’s zijn. 

2. Bij hoeveel jeugdigen en/of hun ouders zijn de afzonderlijke programma’s per gemeente gedurende 

kalenderjaar 2016 ingezet? 

3. Wat is per preventieprogramma het doel en de globale opzet? 

4. Wat is per preventieprogramma (in de literatuur) bekend over de effectiviteit bij jeugd? 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 vindt u informatie over de afbakening (fase 1). Beschreven staan de werkwijze en hetgeen het 

heeft opgeleverd. Dit vormde het verdere uitgangspunt voor fase 2. In hoofdstuk 3 staat de gevolgde werkwijze 

beschreven van de daadwerkelijke inventarisatie (fase 2). Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste conclusies en 

beantwoordt de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 5 bevat de bijlagen.  
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2 Afbakening (fase 1) 

2.1 Inleiding 

Het is wenselijk om vooraf duidelijk af te bakenen waar het project precies op gericht is en welke definities 

gehanteerd worden. Eigen kracht is een breed begrip (zie ook het kader hieronder) en kan op allerlei domeinen 

van het dagelijks leven gericht zijn. Daarbij kunnen programma’s gericht zijn op jeugdigen en/of ook op ouders 

of verzorgers.  

Gaat het om al deze zaken of richt het project zich op een selectie? Zijn er programma’s van eisen waaraan 

voldaan moet zijn? Richten we ons op een specifieke doelgroep jongeren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Werkwijze 

In december 2016 is door de projectleiders een klankbordgroep bijeenkomst belegd met als doel te komen tot 

een afbakening van Eigen kracht. Deze bijeenkomst hebben de projectleiders samen met O&S voorbereid. Zie 

bijlage 5.1 voor de inbreng van O&S inzake deze voorbereiding. De leden van de klankbordgroep is gevraagd om 

ieder afzonderlijk te noteren wat volgens hen Eigen kracht betekent en wat belangrijk is bij preventie om die 

eigen kracht te versterken. De reacties zijn verzameld en gezamenlijk besproken en geclusterd. 

Na de bijeenkomst heeft O&S een voorstel voor een concrete afbakening van Eigen kracht uitgewerkt op basis 

van de input van de klankbordgroep en deze voorgelegd ter bevestiging aan de leden van de klankbordgroep. Dit 

heeft geleid tot een definitie van Eigen Kracht en tot een keuze van specifieke thema’s die in dit project tot het 

versterken van eigen kracht behoren in deze context van kinderen – jeugd – jongeren en hun opvoeders.  

Eigen kracht 

Voor het begrip ‘eigen kracht’ zijn in Nederland verschillende definities en benaderingen in omloop 

(Denktank Transformatie Jeugdstelsel, 2014). Ook is er een aantal begrippen die nauw verwant zijn met het 

begrip ‘eigen kracht’, zoals: ‘zelfregie’, ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfregulatie’ (zie 

bijv. Brink, 2013). Wanneer we kijken naar de definities verschillen deze voornamelijk op het punt of het 

enkel gaat om de innerlijke kracht van de burger of dat het betrekken en vergroten van het sociale netwerk 

ook onderdeel is van het begrip. Zo leggen Jumelet en Wenink (2012) in hun omschrijving van eigen kracht 

bijvoorbeeld vooral de nadruk op de kracht van de burger zelf: ‘Het vermogen van individuen om het leven (of 

situaties) optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of draaglijk te maken’. De Eigen kracht Centrale 

(Brink, 2013) benadrukt daarentegen juist ook de rol van de sociale omgeving: ‘het vermogen van mensen om 

zelf of samen, oplossingen te bedenken voor hun eigen problemen en deze deels ook zelf uit te voeren’. 

Hoewel er nog geen eenduidige definitie is, heeft het begrip ‘eigen kracht’ in de hulpverlening betrekking op 

het aanboren, vergoten en benutten van de sterke kanten van jeugdigen, ouders of gezinnen met opgroei- en 

opvoedproblematiek. Daarbij gaat het om het versterken van vaardigheden, kennis, ervaring, participatie en 

het benutten van sociale hulpbronnen bij of door de jeugdigen, ouders of gezinnen. Daarnaast wordt van het 

sociale netwerk van jeugdigen, ouders of gezinnen een grotere betrokkenheid gevraagd voor de zorg van deze 

mensen. Door het versterken van de eigen kracht op deze twee vlakken houden jeugdigen, ouders of gezinnen 

meer grip op hun leven wat zorgt voor het zelfstandig kunnen oplossen van (lichte) problemen en het kunnen 

voorkomen van problemen in de toekomst (Denktank Transformatie Jeugdstelsel, 2014; Van Yperen, z.d.; 

Hoek, 2010). 
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2.3 Resultaat 
 

De werkwijze van fase 1 heeft geleid tot een afbakening waarmee we in het project verder zijn gegaan. 

 

Definitie 

Eigen kracht is in dit project als volgt gedefinieerd: 

Eigen kracht is het vermogen van kinderen tot 23 jaar om zo zelfstandig mogelijk 

weloverwogen keuzes te maken in hun leven, dat eraan bijdraagt dat ze zich ontwikkelen tot 

individuen die in staat zijn om, al dan niet samen met anderen in hun naaste omgeving, tot 

oplossingen te komen voor ervaren problemen. Dit vermogen om zo zelfstandig mogelijk 

keuzes te maken en tot oplossingen te komen wordt beïnvloed door de opvoed- en 

opgroeisituatie waarin ze verkeren, de veiligheid die ze ervaren, de sociale aansluiting die ze 

ervaren, de weerbaarheid die ze bezitten en de vaardigheden van hun opvoeders. 
 

Thema’s 

De definitie biedt het kader voor de keuze van preventieprogramma’s die we in dit project zullen 
meenemen. In tabel 1 staat vermeld op welke thema’s de preventieprogramma’s gericht kunnen zijn. 
Ook staat aangegeven op wie die programma’s gericht kunnen zijn. Soms staan zaken dubbel 
genoemd, bijvoorbeeld grenzen kunnen aangeven bij versterken weerbaarheid en grenzen stellen bij 
verbeteren opvoedvaardigheden. Door steeds de koppeling te maken naar het overkoepelende doel in 
de eerste kolom, wordt het onderscheid duidelijk. 

Tabel 1: afbakening preventieprogramma’s mee te nemen in fase 2 van het project 
Programma gericht op:  Jongeren Opvoeders 

Versterken 

weerbaarheid 

Hulp durven vragen V  

Grenzen kunnen aangeven V  

Zelfvertrouwen hebben/ positief zelfbeeld V V 

Veerkracht hebben V  

Vergroten sociale 

aansluiting  

Contacten hebben V  

Serieus genomen worden V  

Steun en begrip krijgen V  

Vergroten 

zelfstandigheid 

Zelf overwogen keuzes kunnen maken  V  

Kunnen omgaan met geld V  

Inkomsten hebben – werken V  

Om hulp vragen/ hulp vinden V V 

Vergroten veiligheid  Gezonde leefstijl (regelmaat, voeding, hygiëne, 

slapen) 

 V 

Welbevinden kind (o.a. continuïteit waarborgen, 

niet ‘hoppen’ met een kind van plek naar plek, vrij 

van (emotionele) mishandeling) 

 V 

Goede hechting  V 

Om te zijn wie je bent  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Ontwikkeling kinderen stimuleren  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 

 

We hanteren waar mogelijk de volgende doelgroepindeling: 

 Kinderen tot en met 12 jaar 

 Jongeren van 13 tot 23 jaar 

 Opvoeders (van met name heel jonge kinderen van 0-4 jaar) 
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3 Inventarisatie (fase 2) 

3.1 Inleiding 
 

In deze fase van het project is het doel om in beeld te krijgen welke preventieprogramma’s er binnen de zes 

Maastricht-Heuvelland gemeenten ingezet worden voor kinderen, jongeren en opvoeders. Gericht op het 

versterken van hun eigen kracht. 

Het woord ‘programma’ roept wellicht een bepaald beeld op. In deze context kunnen dat methoden zijn, 

cursussen, trainingen, coaching of begeleiding van een bepaalde professional, groepsgesprekken, spelvormen, 

projecten, of een combinatie van deze zaken. Als we in dit rapport spreken van ‘preventieprogramma’s’, 

bedoelen we al deze mogelijkheden.  

 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Welke preventieprogramma’s gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugd zijn er in de 6 

deelnemende gemeenten? Gericht op de gekozen afbakening. Dit kunnen lokale, regionale en 

landelijke preventieprogramma’s zijn. 

2. Bij hoeveel jeugdigen en/of hun ouders zijn de afzonderlijke programma’s per gemeente gedurende 

kalenderjaar 2016 ingezet? 

3. Wat is per preventieprogramma het doel en de globale opzet? 

4. Wat is per preventieprogramma (in de literatuur) bekend over de effectiviteit bij jeugd? 

3.2 Werkwijze 
 

Gesprekken 

Via gesprekken met medewerkers van de zes gemeenten worden de antwoorden gezocht op vragen 1, 2 en deels 

3. Dit zijn medewerkers die betrokken zijn bij de inzet van de preventieprogramma’s gericht op het versterken 

van eigen kracht. Het doel van de gesprekken is om te inventariseren welke preventieactiviteiten, -methoden en 

–interventies in de 6 gemeenten van Maastricht-Heuvelland ingezet worden, passend bij de gekozen afbakening 

in  fase 1 van het project. En inzicht te krijgen in de globale opzet, doelstellingen en doelgroepen van die 

preventieactiviteiten en over eventuele effecten. 

 

In totaal is met 10 medewerkers van alle 6 gemeenten gesproken. Dat gebeurde in 8 gesprekken: 

3 personen gemeente Vaals in 2 gesprekken 

2 personen gemeente Meerssen in 1 gesprek 

1 persoon gemeente Gulpen-Wittem in 1 gesprek 

1 persoon gemeente Valkenburg aan de Geul in 1 gesprek 

2 personen gemeente Maastricht in 2 gesprekken 

1 persoon gemeente Eijsden-Margraten in 1 gesprek 

 

Voorafgaand aan het gesprek ontvingen de geïnterviewden informatie ter voorbereiding op het gesprek. Zie 

bijlage 5.2. Gewerkt is met een gesprekshandleiding. Zie bijlage 5.3.  

Met toestemming zijn de gesprekken opgenomen t.b.v. de uitwerking. Allen hebben de gelegenheid gehad om de 

gespreksverslagen te lezen en waar nodig aan te passen of aan te vullen. In enkele gevallen zijn verdiepende 

vragen gesteld via email. Naar aanleiding hiervan is aanvullende informatie ontvangen via email. 

 

Naast de afzonderlijke gesprekken is door O&S op verzoek uitleg gegeven in een bijeenkomst van het 

overkoepelend beleidsoverleg Jeugd over het doel van de gesprekken. Daaraan nemen de Maastricht-

Heuvelland gemeenten deel. 
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Internetsearch 

De antwoorden op de vragen 3 en 4 worden grotendeels opgehaald via een zoektocht op internet. Ook vanuit de 

gesprekken is aanvullende informatie ontvangen over opzet, doel en effect van bepaalde interventies. 

Gezocht is op de naam van het programma, en op trefwoorden als: ‘aanpak’, ‘doel’, ‘effectiviteit’, ‘effect’, 

‘resultaat’, ‘onderzoek’, ‘doelgroep’, ‘deelnemers’. Ook is de database ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het 

Nederlands Jeugdinstituut geraadpleegd. 

 

De opzet van het project was, om de gevonden interventies aan een nadere inspectie te onderwerpen in de 

literatuur en om vervolgens met ‘het veld’ het gesprek aan te gaan over succesfactoren in  fase 3.  

Vanwege de grote hoeveelheid gevonden preventieprogramma’s is de zoektocht naar informatie over effectiviteit 

tussentijds gestaakt en zijn 2 tussenstappen ingelast: 1) raadpleging van de klankbordgroep en 2) extra ronde 6 

gemeenten. 

 

Klankbordgroep  

In samenspraak met de klankbordgroep is bekeken in hoeverre we een keuze kunnen maken voor 

preventieprogramma’s waarop we verder zullen inzoomen. Nemen we ze alle 40 mee, of maken we een keuze en 

zo ja, op basis waarvan? De centrale vraag is: hoe gaan we verder: nu en in de volgende fase van het project? 

 

Extra ronde 6 gemeenten 

De raadpleging van de klankbordgroep heeft geresulteerd in de keuze voor een extra consultatieronde bij de 6 

gemeenten. Die ronde moet leiden tot de beoogde selectie van programma’s. Gemeenten zijn gevraagd om de 

resultaten aan te vullen en om aan te geven over welke interventies zij verdiepende informatie zouden wensen 

aangaande succesfactoren en effectiviteit. Daartoe ontvingen de eerdere geïnterviewden via email een verzoek. 

Zie bijlage 5.6. Hun antwoorden vormden de basis voor de selectie voor het vervolg (in fase 3). Die selectie is 

gemaakt door de beide projectleiders.Resultaten 
 

3.2.1 60 preventieprogramma’s uit de gesprekken 

De gesprekken hebben geresulteerd in het boven tafel krijgen van 60 verschillende preventieprogramma’s.  

Dit zijn allen preventieprogramma’s die vanuit de gemeenten kunnen worden geïnitieerd: 

• 14 activiteiten in alle 6 gemeenten 

• 20 activiteiten in 1 gemeente 

• 26 activiteiten in 2 tot 5 gemeenten 
 

Het kan zijn dat deze opbrengst geen volledige weergave is van de realiteit. Het is wel een weergave van  alle 

verkregen informatie. Door de omvang van het veld is het mogelijk dat degenen waar mee gesproken is geen 

volledig beeld hadden van hetgeen allemaal aangeboden wordt in de eigen gemeente.    

 

Context  

Tijdens de gesprekken bleek het lastig te onderscheiden wat wel en wat niet tot preventie zou moeten behoren. 

Is bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker die vroeg zaken signaleert wel of geen preventie gericht op het 

versterken van eigen kracht? 

 

Preventie betekent voorkomen. Door vooraf maatregelen te nemen, kan gezorgd worden voor het vermijden van 

een onwenselijke situatie. 

Er is een onderscheid te maken in preventieactiviteiten of dienstverlening die in zijn algemeenheid aan iedereen 

worden aangeboden (universele preventie) en preventieactiviteiten die worden ingezet als blijkt dat dit passend 

is voor een bepaalde doelgroep/ risicogroep. Onderzoekers van het Trimbos instituut benoemen naast de 

universele preventie nog drie soorten preventie (Ruiter et al., 2013). Wanneer sprake is van een verhoogd risico 

op problemen (of een stoornis) bij groepen, spreken ze van selectieve preventie. Wanneer sprake is van 

beginnende problemen bij bepaalde groepen, spreken ze van geïndiceerde preventie en wanneer sprake is van 

cliënten die al ondersteuning ontvangen, spreken ze van zorggerelateerde preventie.  

 

Een ander onderscheid is het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie. Met primaire preventie 

wordt bedoeld het beschikbaar stellen van informatie aan groepen, die geen (gezondheids)probleem hebben, 
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maar deze mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit is erop gericht om die ontwikkeling te voorkomen. Secundaire 

preventie heeft betrekking op activiteiten om ‘erger’ te voorkomen en is gericht op groepen die al wel 

beginnende (gezondheis)problemen hebben. Tertiaire preventie is gericht op het verminderen of stabiliseren 

van de gevolgen van gemanifesteerde (gezondheids)problemen die groepen hebben. 

 

Preventie in de gesprekken 

In de gesprekken komen allerlei vormen van preventie aan de orde. Universele preventie lijkt minder van 

toepassing, maar is ook mogelijk. Universele preventie en selectieve preventie zijn vormen van primaire 

preventie. Geïndiceerde preventie is secundaire preventie. Zie tabel 2. 

Binnen de gevonden preventieprogramma’s is het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en 

ouders het vertrekpunt en beoogd eindpunt. 

 
Tabel 2: verband tussen de varianten van preventie  

 Primaire preventie 

‘voorkomen’ 

Secundaire preventie 

‘erger voorkomen’ 

Tertiaire preventie 

‘verminderen of 

stabiliseren’ 

Universele preventie Geen problemen   

Selectieve preventie Risico op problemen   

Geïndiceerde preventie  Beginnende problemen  

Zorggerelateerde preventie   Gemanifesteerde 

problemen 

 

Preventieve werking versus preventie 

Allerlei interventies, inzet van functionarissen en dienstverleners die aan de orde zijn gekomen in de 

gesprekken, zijn gericht op het voorkomen van de noodzaak om een ‘officiële’ voorziening aan te vragen of 

specialistische ondersteuning of jeugdzorg in te zetten. Het kan zijn dat er nog geen sprake is van problemen, 

maar het kan ook zijn dat er al wel kleine problemen bestaan (primaire en secundaire preventie). Niet alle 

activiteiten of interventies in dit kader zijn louter preventie, maar er gaat wel een preventieve werking vanuit.  

 

Preventieve werking 

Er zijn 20 activiteiten, projecten, interventies of functionarissen gevonden waarvan een preventieve werking 

uitgaat. Voorbeelden zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdgezondheidszorg, Toegangsteams Jeugd, 

schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis en de jeugd- en jongerenwerkers van Trajekt. 

 

Preventie  

Daarnaast zijn 40 programma’s en methoden beschikbaar die primair gericht zijn op preventie, om te 

voorkomen dat bepaalde kinderen en jongeren niet (verder) ‘ontsporen’ en zij en/of hun opvoeders in hun eigen 

kracht gezet worden. Dan gaat het met name om secundaire en tertiaire preventie. Zie figuur 1. 

 

Triple P Video Home training Marietje Kessels Happyles 

Coaches en makelaars Homestart Kiezel en Druppel Samen werken aan welbevinden 
en geluk 

Kortdurende hulpverlening team 
Jeugd 

Samen Spelen Sociale vaardigheidstraining 
divers 

Nix18 

POH jeugd Speelpan Ik oké, jij oké SoWhat 

Halt Tuttebellen ed. KOT Sekswijzer 

JOGG No credit? game over! KIES Weerbaar opvoeden 

Gezonde en veilige school Klapperproject Begeleide omgangsregeling Clientondersteuning 

Samen starten Budgetkringen KOPP Werken aan je toekomst 

Voor Zorg Schuldhulpmaatjes KopOp ouders In2Yourplace 

VVE Rots en water BOKS Buurtgezinnen 

Figuur 1: 40 preventieprogramma’s in Maastricht-Heuvelland 

 

Uitgangspunt in de verdere resultaatbeschrijving zijn deze 40 preventieprogramma’s die bijdragen aan het 

versterken van eigen kracht van jeugdigen en/of hun opvoeders.  
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Internetsearch  

Voor een groot deel van deze programma’s is gezocht naar aanvullende informatie op het internet. Wegens de 

hoeveelheid is daar tussentijds mee gestopt. Zie paragraaf 3.3.2 en 3.3.3.  

De informatie uit de gesprekken is gecombineerd met de gevonden informatie op het internet en documentatie. 

Gedetailleerde informatie over deze 40 preventieprogramma’s staat in bijlage 5.4 (doel, globale opzet, 

werkwijze, doelgroep, aanbieder en in welke gemeente(n) geboden). Daar waar informatie over effectiviteit 

voorhanden was en in dit stadium al opgezocht was (o.a. via de databank Effectieve jeugdinterventies van het 

Nederlands Jeugdinstituut), is dat ook vermeld. 

 

Aantallen 

Over aantallen jeugdigen of opvoeders die deelnamen aan de verschillende programma’s is niet tot nauwelijks 

informatie opgehaald in de gesprekken (onderzoeksvraag 2). Hierover was bij de gesprekspartners niets bekend, 

of we kwamen er in het gesprek niet aan toe om zo in detail in te gaan op de afzonderlijke programma’s, wegens 

de veelheid van de informatie. Dit komt aan bod in fase 3. 

 

Preventie naar thema 

Als we kijken naar op welke thema’s, zoals benoemd binnen de afbakening van Eigen kracht, de 

preventieprogramma’s betrekking hebben, dan zien we het volgende beeld ontstaan (zie tabel 3). Boven de dik 

gedrukte streep in de tabel staan preventieprogramma’s die op meer dan 1 thema betrekking hebben. Daaronder 

de programma’s die op 1 thema betrekking hebben. 

 

Tabel 3: totaal overzicht preventie-interventies alle 6 gemeenten naar de domeinen van Eigen Kracht  
Versterken 

weerbaarheid 
Vergroten sociale 

aansluiting 
Vergroten 

zelfstandigheid 
Vergroten 
veiligheid 

Verbeteren 
opvoedvaardigheden 

Kortdurende 
hulpverlening team 

Jeugd2 

Kortdurende 
hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 
hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 
hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 
hulpverlening team 

Jeugd 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 
makelaars 
(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 
(begeleiden naar zelf 
nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 
makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 
omgangsregeling 

Begeleide 
omgangsregeling 

 Begeleide 
omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 
school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 
vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 
toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 
welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

16 9 11 14 10 

 

 

2 Team Jeugd van Gulpen-Wittem/Vaals kan kortdurende hulpverlening inzetten ter voorkoming van beroep op ‘zwaardere’ 

ondersteuning. 
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Op alle thema’s is er aanbod van preventie-interventies als naar het geheel van de 6 gemeenten gekeken wordt.  

 

Preventie naar doelgroep 
In tabel 4 is te zien op welke doelgroepen de preventieprogramma’s gericht zijn. Voor alle doelgroepen is 

aanbod. Eenentwintig verschillende interventies zijn gericht op kinderen tot 12 jaar, 23 op jongeren tussen 13 en 

23 jaar en eveneens 23 op opvoeders. 

 

Tabel 4: overzicht preventie-interventies naar doelgroep  

Interventie Tot 12 jaar 13-23 jaar opvoeders 

Triple P   V  

Coaches en makelaars V V V 

Kortdurende hulpverlening team 
Jeugd  

V V V 

POH V V V 

Halt Vanaf 10 V V 

JOGG V V V 

Gezonde en veilige school V  V 

Samen starten   V 

VoorZorg   V 

VVE 2 ½- 6  V 

Video Hometraining 4-12  V 

Home start V V V 

Samen spelen   V 

Speelpan V  V 

Tuttelbellenclub/ meidenwerk 5-10 11-17  

No credit? game over!  V  

Klapper  18+  

Budgetkringen  18-23 V 

Schulphulpmaatje  18-23 V 

Rots en water 8-12   

Marietje Kessels  10-13   

Kiezel en druppel 6-8   

Diverse sociale 
waarbaarheidstrainingen 

V V  

Ik oké, wij oké V   

KOT (onbekend) ? ? ? 

KIES 8-12   

BOR   V 

KOPP/KVO V V  

KopOpOuders   V 

BOKS  V  

Happyles  V  

NIX18  Tot 18 V 

So What?  V  

Sekswijzer 3    

Samen werken aan welbevinden…  V V 

Weerbaar opvoeden V V V 

Cliëntondersteuning V V V 

Werken aan je toekomst  V  

In2yourplace  Vanaf 16  

Buurtgezinnen V V V 

TOTAAL 21 23 23 

 

  

 
3 Bedoeld voor docenten in basis- en voortgezet onderwijs – niet direct de opvoeders zelf 
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Mogelijke lacunes 

Als je een combinatie maakt van: 1) doelgroep en 2) het thema van eigen kracht waarop de preventie betrekking 

heeft en 3) de gemeenten waarin het programma voorhanden is, dan kun je zien of lacunes ontstaan. Mogelijk 

komen bepaalde thema’s niet of weinig aan bod bij een bepaalde doelgroep binnen een bepaalde gemeente.  

 

Hieronder wordt een beeld gegeven per doelgroep in tabellen 5 tot en met 7. Aangegeven staat op welke thema’s 

van eigen kracht de betreffende preventie betrekking heeft en in de laatste kolom binnen welke gemeenten dit 

wordt geboden. Vanuit deze tabellen kunnen de afzonderlijke gemeenten bekijken in welk aanbod zij zelf 

voorzien. Voor een overzicht per gemeente, zie bijlage 5.5. Daarin staat per gemeente een tabel opgenomen met 

de preventieprogramma’s en de thema’s waarop ze betrekking hebben. 

 

Uit de tabellen hieronder blijkt dat preventieprogramma’s voor jongere kinderen voor het grootste deel gericht 

zijn op het versterken van de weerbaarheid (12 van 21). Voor 4 van deze 12 programma’s geldt dat ze ook 

gericht zijn op 1 of meer andere thema’s. Preventieprogramma’s voor jongeren zijn ongeveer even vaak gericht 

zijn op het vergroten van veiligheid (10), van zelfstandigheid (9) en het versterken van 

weerbaarheid (9). Vier van de 10 programma’s gericht op het vergroten van veiligheid richten zich ook op 

andere thema’s. Voor opvoeders gaat het bij de preventie vooral over het verbeteren van 

opvoedvaardigheden (11 programma’s) en het vergroten van veiligheid (10 programma’s). Drie van de 

11 programma’s gericht op opvoedvaardigheden zijn ook op andere thema’s gericht. 

 

Tabel 5: overzicht preventieprogramma’s voor kinderen tot 12 jaar  
0-12 jaar Weerbaarheid Sociale 

aansluiting 
Zelfstandigheid Veiligheid Gemeente 

Coaches en makelaars  Ja Ja Ja Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

Kortdurende 
hulpverlening team Jeugd  

Ja Ja Ja Ja Gulpen-W. 
Vaals 

POH Ja Ja Ja Ja Maastricht 
Valkenburg 
Eijsden-M. 

Halt    Ja Meerssen 
Gulpen-W. 
Eijden-M. 
Vaals 

JOGG    Ja Alle 6 

Gezonde en veilige school    Ja Alle 6 (?) 

VVE Ja Ja Ja  Maastricht 
Eijsden-M. 
Vaals 

Speelpan  Ja   Maastricht 

Tuttelbellenclub/ 
meidenwerk 

Ja    Maatricht 
Gulpen-W. 

Rots en water Ja    Alle 6 

Marietje Kessels  Ja    Vaals 

Kiezel en druppel Ja    Maastricht 
Eijsden-M. 

Diverse sociale 
waarbaarheidstrainingen 

Ja    Meerssen 
Valkenburg 
Vaals 

Ik oké, wij oké Ja    Maastricht 
Eijsden-M. 

KIES Ja    Alle 6 

KOPP/KVO Ja Ja  Ja Maastricht 
Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

Cliëntondersteuning  Ja Ja  Eijsden-M. 
Valkenburg 

Buurtgezinnen Ja    Eijsden-M. 

TOTAAL 12 7 5 7  
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Tabel 6: overzicht preventieprogramma’s voor 13 jaar tot 23 jaar 
13-23 jaar Weerbaarheid Sociale 

aansluiting 
Zelfstandigheid Veiligheid Gemeente 

Coaches en makelaars  Ja Ja Ja Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

Kortdurende 
hulpverlening team Jeugd  

Ja Ja Ja Ja Gulpen-W. 
Vaals 

POH Ja Ja Ja Ja Maastricht 
Valkenburg 
Eijsden-M. 

Halt    Ja Meerssen 
Gulpen-W. 
Eijden-M. 
Vaals 

JOGG    Ja Alle 6 

Tuttelbellenclub/ 
meidenwerk 

Ja    Maatricht 
Gulpen-W. 

No credit? Game over!   Ja  Maastricht 
Meerssen 
Eijsden-M. 

Klapper    Ja  Gulpen-W. 
Vaals 

Budgetkringen   Ja  Maastricht 

Schulphulpmaatje   Ja  Maastricht 

Diverse sociale 
waarbaarheidstrainingen 

Ja    Meerssen 
Valkenburg 
Vaals 

KOPP/KVO Ja Ja  Ja Maastricht 
Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

BOKS    Ja Maastricht 
Gulpen-W. 

Happyles Ja    Maastricht 
Valkenburg 

NIX18    Ja Alle 6 

So what?    Ja Maastricht 
Gulpen-W. 

Samen werken aan…    Ja Valkenburg 

Cliëntondersteuning  Ja Ja  Eijsden-M. 
Valkenburg 

Werken aan je toekomst   Ja  Valkenburg 

In2yourplace Ja Ja   Eijsden-M. 

Buurtgezinnen Ja    Eijsden-M. 

TOTAAL 9 6 9 10  
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Tabel 7: overzicht preventieprogramma’s voor opvoeders  
Opvoeders  Weerbaarheid Sociale 

aansluiting 
Zelfstandig-

heid 
Veiligheid Opvoedvaa

rdigheden 
Gemeente 

Triple P     Ja  Alle 6 

Coaches en 
makelaars 

 Ja Ja Ja Ja Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

Kortdurende 
hulpverlening team 
Jeugd  

Ja Ja Ja Ja Ja Gulpen-W. 
Vaals 

POH Ja Ja Ja Ja Ja Maastricht 
Valkenburg 
Eijsden-M. 

Halt    Ja  Meerssen 
Gulpen-W. 
Eijden-M. 
Vaals 

JOGG    Ja  Alle 6 

Gezonde en veilige 
school 

   Ja  Alle 6 (?) 

Samen starten     Ja Eijsden-M. 

VoorZorg    Ja  Maastricht 
Vanaf 2017 alle 6 

VVE Ja Ja Ja   Maastricht 
Eijsden-M. 
Vaals 

Video Hometraining     Ja Maastricht 

Home start     Ja Maastricht 

Samen spelen     Ja Maastricht 

Speelpan  Ja    Maastricht 

BOR Ja Ja  Ja  Meerssen 
Eijsden-M. 

KopOpOuders Ja    Ja Maastricht 
Meerssen 
Valkenburg 
Gulpen-W. 
Vaals 

NIX18    Ja  Alle 6 

Samen werken…    Ja  Valkenburg 

Weerbaar opvoeden     Ja Maastricht 

Cliëntondersteuning  Ja Ja   Eijsden-M. 
Valkenburg 

Buurtgezinnen Ja    Ja Eijsden-M. 

TOTAAL 6 7 5 10 11  

 

3.2.2 Klankbordgroep 

De klankbordgroep concludeert dat veel bruikbare informatie is opgehaald. Maar ook dat het moeilijk bleek 

voor gemeenten om een totaalbeeld te geven van het aanbod. Er worden interventies herkend die ook in de 

eigen gemeenten aangeboden worden, maar die niet als zodanig staan benoemd bij de eigen gemeente. Tot slot 

wekt het overzicht interesse op over interventies die nog onbekend zijn in bepaalde gemeenten. 

 

Het overleg met de klankbordgroep heeft in de volgende besluiten geresulteerd: 

 We leggen het overzicht van de 40 interventies primair gericht op preventie, opnieuw voor aan de 6 

gemeenten (de geïnterviewden) met de vraag of zij kunnen aanvullen. Er mogen ook nieuwe 

interventies genoemd worden. Het gaat erom dat het interventies zijn die op initiatief van de gemeente 

en zonder beschikking (geen maatwerkvoorziening) kunnen worden ingezet ter versterking van de 

eigen kracht van jongeren dan wel opvoeders/ouders op de domeinen zoals beschreven in de 

afbakening. 

 Tevens vragen we de gemeenten om aan te geven over welke interventies zij meer zouden willen weten 

aangaande de effectiviteit. We vragen daarbij om uit die selectie een top 3 aan te geven. 
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 Na de extra consultatieronde bij de 6 gemeenten wordt duidelijk om hoeveel verschillende interventies 

het gaat. En dat bepaalt straks de opzet van de gesprekken in fase 3. Mogelijk geven meerdere 

gemeenten identieke interventies aan. We streven naar een tijdsefficiënte organisatie van de 

gesprekken in fase 3. 

 De projectleiders maken een uiteindelijke selectie van interventies die in Fase 3 verdiept worden op 

basis van de uitkomsten van deze extra ronde. 

 In fase 3 gaan we per gemeente het gesprek aan met zowel aanbieders als ontvangers van interventies 

en zoomen in op de geselecteerde interventies. Waar mogelijk clusteren we vergelijkbare interventies. 

 In de voorbereiding op de gesprekken zal waar nodig aanvullende informatie worden opgezocht over de 

effectiviteit van de betreffende interventies. 

 O&S herschrijft indien nodig voor fase 3 het plan van aanpak.4 

3.2.3 Extra ronde 6 gemeenten 

De extra consultatieronde bij de 6 gemeenten om te komen tot een selectie van preventieprogramma’s heeft 

ertoe geleid dat de volgende 10 interventies in Fase 3 verder onderzocht worden: 

 

Interventie Nu actueel in gemeente Domein 

Maatjesproject Valkenburg a/d Geul (in ontwikkeling) Weerbaarheid versterken 

Sociale aansluiting vergroten 

Opvoedvaardigheden verbeteren 

Buurtgezinnen Eijsden-Margraten Weerbaarheid versterken 

Opvoedvaardigheden verbeteren 

Home-start Maastricht Opvoedvaardigheden verbeteren  

BOKS Maastricht, Gulpen-Witten Vergroten veiligheid 

VoorZorg Maastricht, in 2017 alle 6 gemeenten Vergroten veiligheid 

KOPP Maastricht, Valkenburg, Gulpen-W., Vaals, 

Meerssen 

Weerbaarheid versterken 

Sociale aansluiting vergroten 

Veiligheid vergroten 

KopOpOuders Maastricht, Valkenburg, Gulpen-W., Vaals, 

Meerssen 

Weerbaarheid vergroten 

Opvoedvaardigheden versterken 

SoNestra Vaals, Gulpen-Wittem Alle 

Triple P Alle 6 gemeenten Opvoedvaardigheden verbeteren 

Kiezel en druppel Maastricht, Eijsden-Margraten Weerbaarheid vergroten 

 

Toelichting 

De projectleiders lichten toe dat zij voor deze 10 interventies gekozen hebben, omdat: 

 Gemeenten zoeken naar goede manieren gericht op het versterken van (kwetsbare) gezinnen. De eerste 

drie interventies hebben allen raakvlakken hiermee. De drie varianten kunnen met elkaar vergeleken 

worden. 

 Met deze selectie van 10 interventies de verschillende domeinen van eigen kracht vertegenwoordigd 

zijn. 

 Beginnen als de kinderen jong zijn de voorkeur heeft in het kader van preventie, in plaats van wanneer 

kinderen/ jongeren ouder zijn en de problemen groter. 5 Vandaar een wat grotere nadruk op 

interventies gericht op het verbeteren van opvoedvaardigheden en de keuze voor Kiezel en druppel en 

geen Rots en water. 

 Andere ook zeer interessante interventies al geëvalueerd worden of zijn (bijvoorbeeld 

praktijkondersteuners huisarts Valkenburg, no credit game over). 

 De GGZ-problematiek de laatste jaren een toename en verzwaring laten zien (KOPP, KopOpOuders). 

 

4 Daar waar er grote afwijkingen ontstaan op de oorspronkelijke begroting van fase 3, maken opdrachtgever en O&S hierover 

nieuwe afspraken. In ieder geval schuift de planning op in de tijd.  

5 Dit is gebaseerd op een aanbeveling van de Academische werkplaats van de GGD, waarmee de projectleiders bij aanvang van 

het project gesproken hebben. 
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SoNestra is een soort vreemde eend in de bijt. Deze werkwijze is geen echte interventie (stond niet bij de keuze 

van 40 interventies). Echter, vanuit team Jeugd in Vaals en Gulpen-Wittem (zelfde team) kan een lichte 

interventie ingezet worden (zonder beschikking) en dan werkt het team op basis van SoNestra. De projectleiders 

wilden graag een verdieping om te onderzoeken of andere gemeenten baat zouden hebben bij deze werkwijze. 

3.2.4 Effectiviteit 

Anders dan vooraf voorzien zal nader onderzoek naar de effectiviteit in fase 3 plaatsvinden. Als voorbereiding 

op de gesprekken, over de interventies zoals geduid in 3.3.2, zal hierover waar nodig nadere informatie worden 

opgezocht.   

In fase 2 is al wel voor een groot deel (enige) informatie over de effectiviteit opgezocht. Dit heeft erin 

geresulteerd dat we over 12 van de 40 interventies weten dat ze (goede) aanwijzingen hebben dat ze effectief 

zijn. De effectiviteit van de interventie VoorZorg blijkt het beste aangetoond. Deze informatie over effectiviteit is 

opgenomen in bijlage 5.4. 

 

Aangaande de selectie van 10 interventies die in fase 3 centraal staan, is (enige) informatie bekend over de 

effectiviteit over: 

 VoorZorg 

 Triple P 

 Home-Start 

 KopOpOuders 
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4 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen (nogmaals kort) beantwoord:  

 

Welke preventieprogramma’s gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugd zijn er in de 6 

deelnemende gemeenten? Gericht op de gekozen afbakening. Dit kunnen lokale, regionale en landelijke 

preventieprogramma’s zijn. 

 

Wat is per preventieprogramma het doel en de globale opzet? 

 

Wat is per preventieprogramma (in de literatuur) bekend over de effectiviteit bij jeugd? 

 

Bij hoeveel jeugdigen en/of hun ouders zijn de afzonderlijke programma’s per gemeente gedurende 

kalenderjaar 2016 ingezet? 

 

Afgesloten wordt met een aantal opmerkingen met betrekking tot de context van het onderzoek in paragraaf 4.3. 

4.1 Preventieprogramma’s, doel, opzet en effectiviteit 
 

Deze inventarisatie heeft geresulteerd in 60 verschillende preventieprogramma’s.  

Dit zijn allen preventieprogramma’s die vanuit de gemeenten kunnen worden geïnitieerd: 

• 14 activiteiten in alle 6 gemeenten 

• 20 activiteiten in 1 gemeente 

• 26 activiteiten in 2 tot 5 gemeenten 

 

Twintig van deze 60 programma’s hebben niet primair de focus van preventie in relatie tot eigen kracht zoals wij 

dat gedefinieerd hebben. Wel kan een preventieve werking van deze activiteiten uitgaan. De overige 40 

preventieprogramma’s zijn wel gericht op preventie en het versterken van eigen kracht. Per gemeente is het 

aanbod deels anders samengesteld. Deze 40 preventieprogramma’s zijn verder uitgewerkt in dit rapport. 

 

Voor alle doelgroepen is er aanbod. Eenentwintig verschillende interventies zijn gericht op kinderen tot en met 

12 jaar, 23 op jongeren tussen 13 en 23 jaar en eveneens 23 interventies zijn gericht op opvoeders. Dit betreft het 

totale aanbod binnen de 6 gemeenten. Een programma kan op meer dan 1 doelgroep tegelijkertijd gericht zijn. 

 

Op alle thema’s van Eigen kracht (versterken weerbaarheid, vergroten sociale aansluiting, vergroten 

zelfstandigheid, vergroten veiligheid en verbeteren opvoedvaardigheden) zijn preventieprogramma’s 

voorhanden. Voor de doelgroep kinderen tot en met 12 jaar zijn de meeste programma’s gericht op het 

versterken van weerbaarheid. Bij jongeren tussen 13 en 23 jaar gaat het vooral om vergroten van veiligheid, 

zelfstandigheid en weerbaarheid. Bij opvoeders gaat het vooral over opvoedvaardigheden en vergroten van 

veiligheid. 

 

Van 12 van de 40 interventies is informatie beschikbaar over de werkzaamheid/ effectiviteit (op basis van de 

summiere verkenning hiernaar; een uitgebreidere search zou mogelijk tot aanvullingen leiden). Veruit de 

meeste van deze 12 interventies hebben goede aanwijzingen voor werkzaamheid. De effectiviteit van de 

interventie VoorZorg blijkt het beste aangetoond. Van de geselecteerde 10 interventies naar aanleiding van de 

extra ronde die in fase 3 centraal staan, is van 4 al enige informatie bekend over hun effectiviteit. 

Het thema effectiviteit wordt in fase 3 verder verdiept voor deze 10 interventies. 

 

Deze 10 interventies zijn: Maatjesproject, Buurtgezinnen, Home-Start, BOKS, VoorZorg, KOPP, KopOpOuders, 

SoNestra, Triple P, Kiezen en druppel. 
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4.2 Gebruikers van de programma’s 
 

Over aantallen jeugdigen of opvoeders die deelnamen aan de verschillende programma’s is niet tot nauwelijks 

informatie opgehaald in de gesprekken (laatst genoemde onderzoeksvraag). Hierover was bij de 

gesprekspartners niets bekend, of we kwamen er in het gesprek niet aan toe om zo in detail in te gaan op de 

afzonderlijke programma’s, wegens de veelheid van de informatie. 

4.3 Context onderzoek 
 

Dit rapport is een weergave van alle verkregen informatie. Door de omvang van het veld is het mogelijk dat 

degenen waar mee gesproken is, geen volledig beeld hadden van hetgeen allemaal aangeboden wordt in de eigen 

gemeente. Daarmee is het mogelijk dat de weergave niet geheel de realiteit dekt. Misschien zijn er gemeenten 

waar bepaalde programma’s ook worden geboden, maar dat niet vermeld staat. Of zijn er nog andere, niet 

eerder genoemde, programma’s die ook binnen de scope van dit project zouden vallen. 

 

Dit rapport biedt in ieder geval een stand van zaken, op basis waarvan met elkaar het gesprek kan worden 

aangegaan. 

 

Het veld van preventie en eigen kracht is groot en veel omvattend. Daarbij bleek het lastig om een onderscheid 

te maken in wat wel en wat niet behoort tot preventie. Door van bestaande definities uit te gaan en uit te gaan 

van de gekozen afbakening is zo goed mogelijk geprobeerd de verschillende interventies, methoden, werkwijzen, 

functionarissen en projecten in te delen naar a) preventieve werking en b) preventie en naar de 5 thema’s 

binnen eigen kracht.  
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5 Bijlagen 

5.1 Voorbereiding afbakening Eigen kracht klankbordgroep 
 

 
  

Startbijeenkomst Project ‘Eigen kracht’ 

Dinsdag 13 december van 9.00 uur tot 10.30 uur 

Locatie: gemeentehuis Eijsden-Margraten (Amerikaplein 1, Margraten) 

 

 

Brainstorm Eigen Kracht - afbakening 

 

1. Wat is voor jou het versterken van Eigen kracht? 

2. Wat hoort wel en wat hoort niet bij  eigen kracht? 

3. Wanneer is iemand niet in zijn eigen kracht? 

4. Wat is nodig om mensen in hun eigen kracht te zetten? 

5. Wanneer je X (programma/ interventie) noemt: hoe heeft dat voor jou een relatie met 

het versterken van Eigen kracht? 

 

Mogelijke aspecten waar het over kan gaan: 

 Economische zelfstandigheid 

 Goede gezondheid 

 Zelfvertrouwen 

 Copingstrategieën 

 Opvoeden 

 …. 

 

Definities Eigen kracht 

Er zijn verschillende definities van Eigen kracht. Geen eenduidigheid. Het kan gaan om het 

vergroten van de innerlijke kracht alleen, of ook om het betrekken en vergroten van iemands 

sociale netwerk. 

 

Toekomstagenda – innerlijke kracht: 

Het vermogen van individuen om het leven (of situaties) optimaal vorm te geven en 

problemen op te lossen (Jumelet & Wenink, 2012). 

 

Eigen kracht centrale – innerlijke kracht + sociale netwerk: 

Het vermogen van mensen om zelf of samen, oplossingen te bedenken voor hun eigen 

problemen en deze deels ook zelf uit te voeren (Brink, 2013). 

 

Hulpverlening – denktank  transformatie jeugdstelsel, 2014 e.a.) 

 Aanboren, vergroten en benutten van de sterke kanten van jeugdigen, ouders of 

gezinnen 

 Versterken van vaardigheden, kennis, ervaring, participatie 

 Benutten van sociale hulpbronnen en betrokkenheid van sociale netwerk 
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5.2 Voorbereiding gesprek voor geïnterviewden 

 

Informatie ter voorbereiding gesprek over Eigen kracht 

Introductie 

De zes gemeenten van Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 

Valkenburg aan de Geul, Vaals) voeren gezamenlijk het project ‘Versterken eigen kracht door 

preventieprogramma’s’ uit. Preventie en vroegsignalering zijn speerpunten uit de Toekomstagenda en het 

actieplan van het Sociaal Domein. Uiteindelijke doel is zicht krijgen op de activiteiten gericht op preventie, op 

waar preventie kan verbeteren, zodat de eigen kracht van burgers te versterken. 

Doel project 

Het doel van dit project is inzicht te verwerven in welke preventieprogramma’s eigen kracht versterken, welke 

de succesfactoren zijn van dergelijke programma’s en zicht krijgen op waar zaken gemist worden.  

Fasen project 

Het project kent 4 fasen. De afbakening met inzet van het EVI-panel en consultatie van de klankbordgroep is 

fase 1. Doel is om duidelijk en scherp met elkaar af te spreken waar het precies over gaat. Deze fase is begin 

januari afgerond. De gekozen afbakening licht ik zo meteen toe. 

In fase 2 wordt een inventarisatie van bestaande preventieprogramma’s uitgevoerd. Binnen alle deelnemende 

gemeenten. Het gesprek van vandaag hoort bij deze inventarisatie. Doel is om zicht te krijgen op welke 

preventieprogramma’s gebruikt en ingezet worden. Streven is om dit in april af te ronden. 

 In fase 3 vindt onderzoek plaats naar kritische succesfactoren van preventieprogramma’s gericht op het 

versterken van eigen kracht. Hiervoor zullen groepsinterviews gehouden worden met zowel aanbieders van de 

programma’s (mogelijk deels dezelfde mensen als fase 2) en de ontvangers/ gebruikers van de programma’s. 

Streven is om dit in september af te ronden.  

Fase 4 betreft het schetsen van een vervolgaanpak. Dit wordt in het laatste kwartaal van 2017 afgerond. 

Fasen 1 en 4 worden uitgevoerd door de projectleiders Marjolein Nicolaes en Benigna Deiana. Fasen 2 en 3 

worden uitgevoerd door Onderzoek & Statistiek – in nauw overleg met de projectleiders. 

Afbakening 

Thema en doelgroep 

In dit project richten we ons op het thema jeugd en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun 

ouders. De volgende doelgroepen zijn daarbij gedefinieerd: 
 Kinderen tot en met 12 jaar 

 Jongeren tussen 13 en 23 jaar 

 Opvoeders, met nadruk van jonge kinderen tussen 0-4 jaar 

Andere relevante thema’s zoals armoede, worden in andere projecten reeds opgepakt. Mogelijk kunnen 

preventieprogramma’s wel op meerdere thema’s/ onderwerpen gericht zijn of hun uitwerking hebben. 

Eigen kracht 

Over Eigen kracht bestaat geen eenduidigheid. Er zijn verschillende definities in omloop. In de Toekomstagenda 

staat de definitie vermeld van Jumelet & Wenink waar de nadruk ligt op het individu. Zie kader 1. 
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De Eigen kracht centrale en de Denktank transformatie jeugdstelsel hanteren ook definities. Bij deze laatste 

twee wordt ook het versterken van de sociale omgeving meegenomen. De definitie van de Denktank is gericht op 

de context van hulpverlening. Zie kader 2 en kader 3. 

 

 

Kader 1: 

 

 

Kader 2: 

 

 

 

Kader 3: 

 

 

Relatie tot preventie 

De definitie(s) van Eigen kracht doelen op het eigen vermogen van mensen, in ons geval kinderen, tieners en 

opvoeders, om het heft in eigen hand te nemen. Met de preventieprogramma’s moet voorkomen worden dat 

mensen die regie, dat ‘heft’ kwijtraken en/of moet bevorderd worden dat dit eigen vermogen, die Eigen kracht 

wordt versterkt. 

Hoewel de definities steeds concreter worden, blijft er nog steeds veel ruimte over, om het begrip Eigen kracht 

in te vullen. En specifieker nog, om de koppeling te maken tussen preventieprogramma’s die erop gericht zijn 

om iemands eigen kracht te versterken. Waar hebben we het precies over? 

Deze vraag lag voor aan de klankbordgroep van het project. Daaraan nemen afgevaardigden van een aantal 

gemeenten en het eerder geconsulteerde EVI-panel deel.  

In gezamenlijkheid hebben we het volgende afgesproken: 

Eigen kracht is het vermogen van kinderen en jongeren tot 23 jaar om zo zelfstandig mogelijk 

weloverwogen keuzes te maken in hun leven, dat eraan bijdraagt dat ze zich ontwikkelen tot 

individuen die in staat zijn om, al dan niet samen met anderen in hun naaste omgeving, tot 

oplossingen te komen voor ervaren problemen. Dit vermogen om zo zelfstandig mogelijk 

keuzes te maken en tot oplossingen te komen wordt beïnvloed door de opvoed- en 

opgroeisituatie waarin ze verkeren, de veiligheid die ze ervaren, de sociale aansluiting die ze 

ervaren, de weerbaarheid die ze bezitten en de vaardigheden van hun opvoeders. 

Toelichting 

 Onze definitie van Eigen kracht haakt aan bij het eigen vermogen  van mensen, conform de reeds 

bestaande definities.  

 

Toekomstagenda – innerlijke kracht: 

Het vermogen van individuen om het leven (of situaties) optimaal vorm te geven en 

problemen op te lossen (Jumelet & Wenink, 2012). 

 

Eigen kracht centrale – innerlijke kracht + sociale netwerk: 

Het vermogen van mensen om zelf of samen, oplossingen te bedenken voor hun eigen 

problemen en deze deels ook zelf uit te voeren (Brink, 2013). 

 

 

 

Denktank  transformatie jeugdstelsel (2014) 
 Aanboren, vergroten en benutten van de sterke kanten van jeugdigen, 

ouders of gezinnen 

 Versterken van vaardigheden, kennis, ervaring, participatie 

 Benutten van sociale hulpbronnen en betrokkenheid van sociale netwerk 
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 We betrekken zowel het kind/ de tiener als zijn opvoeders in onze definitie. De omgeving is daarmee 

een onderdeel van de definitie. Centraal staat wel de eigen kracht van het kind/ de tiener. 

 
 In de leeftijd van 0-4 jaar is het versterken van eigen kracht en preventie met name gericht op de 

opvoedvaardigheden van opvoeders, en op het bieden van basale veiligheid. Kinderen in die jonge 

leeftijd zijn volledig afhankelijk van hun opvoed- en opgroeisituatie.  

 
 Het versterken van de Eigen kracht van opvoeders is direct gericht is op de relatie met het kind/ de 

tiener. Bijvoorbeeld: het voorkomen van een negatief of onveilig opgroeiklimaat bij de opvoeder zorgt 

ervoor dat kind in positieve en veilige omgeving groot wordt en daarmee is de kans groter dat het kind 

opgroeit tot een krachtig individu. Hetzelfde geldt voor het versterken van opvoedvaardigheden van 

opvoeders. Die passen ze direct op hun kinderen toe. Buiten de definitie valt dan bijvoorbeeld het 

volgende: preventie van werkloosheid van de opvoeder; preventie van gezondheidsproblemen van de 

opvoeder.  

 

 Eigen kracht van jonge kinderen (0-4 jaar) wordt bevorderd als ze opvoeders hebben die: 

o Basale veiligheid kunnen bieden 

o Opvoedvaardigheden bezitten 

o Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben 

o Zelfstandig hulp (durven) vragen en hulp vinden 

 

 Eigen kracht van kinderen (5-12) en tieners (13-23) wordt bevorderd als ze: 

o Zich veilig voelen (sociale veiligheid, fysieke veiligheid, emotionele veiligheid) 

o Weerbaar zijn (grenzen aangeven, hulp vragen, zelfvertrouwen hebben) 

o Sociale aansluiting hebben (steun, begrip, contacten, serieus genomen) 

o Zelfstandig zijn (keuzes maken, met geld omgaan) 

o Opvoeders hebben die: 

 basale veiligheid kunnen bieden 

 opvoedvaardigheden bezitten 

 zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben 

 zelfstandig hulp (durven) vragen en hulp vinden 

Voor een verdere toelichting zie onderstaande tabel. 

Programma gericht op: Jongeren Opvoeders 

Versterken 

weerbaarheid 

Hulp durven vragen V  

Grenzen kunnen aangeven V  

Zelfvertrouwen hebben/ positief zelfbeeld V V 

Veerkracht hebben V  

Vergroten sociale 

aansluiting  

Contacten hebben V  

Serieus genomen worden V  

Steun en begrip krijgen V  

Vergroten 

zelfstandigheid 

Zelf overwogen keuzes kunnen maken  V  

Kunnen omgaan met geld V  

Inkomsten hebben – werken V  

Om hulp vragen/ hulp vinden V V 

Vergroten veiligheid  Gezonde leefstijl (regelmaat, voeding, hygiëne, 

slapen) 

 V 

Welbevinden kind (o.a. continuïteit waarborgen, niet 

‘hoppen’ met een kind van plek naar plek, vrij van 

(emotionele) mishandeling) 

 V 

Goede hechting  V 

Om te zijn wie je bent  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 
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Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Ontwikkeling kinderen stimuleren  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 

Vragen 
1. Welke preventieprogramma’s zijn er binnen uw gemeente die bijdragen aan het versterken van de 

Eigen kracht – passend bij de hierboven geschetste afbakening? Ook programma’s die niet of weinig 

worden toegepast. 

 
2. Per programma: Wat kun je vertellen over: 

a. Het doel van het programma? Welke doelgroep precies? Waarop gericht? 

b. De globale opzet: welke stappen? Welke interventies? Wie betrokken? Welke context? Enz. 

c. Bij hoeveel kinderen/ tieners/ opvoeders is het programma toegepast/ ingezet in 2016? 

d. Effecten van het programma op: 

i. het verbeteren van eigen kracht 

ii. andere zaken, namelijk: 
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5.3 Gesprekshandleiding 

 
Gesprekshandleiding inventarisatie preventieprogramma’s fase 2 
 

1. Vooraf 

 Voorstellen – kennismaking. 

 Toestemming vragen opnemen gesprek. 

 Uitleggen vervolg: uitwerken - verslag voorleggen om te beoordelen of ik het juist heb weergegeven – 

samenvoegen alle gesprekken. 

 Vragen vooraf? 

 

2. Introductie (al gestuurd – indien nodig herhalen) 

De zes gemeenten van Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 

Valkenburg aan de Geul, Vaals) voeren gezamenlijk het project ‘Versterken eigen kracht door 

preventieprogramma’s’ uit. Preventie en vroegsignalering zijn speerpunten uit de Toekomstagenda en het 

actieplan van het Sociaal Domein. Uiteindelijke doel is zicht krijgen op de activiteiten gericht op preventie, op 

waar preventie kan verbeteren, zodat de eigen kracht van burgers te versterken. 

 

Het doel van dit project is inzicht te verwerven in welke preventieprogramma’s eigen kracht versterken, welke 

de succesfactoren zijn van dergelijke programma’s en zicht krijgen op waar zaken gemist worden.  

 

Afbakening heeft plaatsgevonden in fase 1. Nu zitten we in fase 2. Daarin wordt een inventarisatie van bestaande 

preventieprogramma’s uitgevoerd. Het gesprek van vandaag hoort bij deze inventarisatie.  

Doel is om zicht te krijgen op welke preventieprogramma’s gebruikt en ingezet worden.  

 

3. Afbakening  

Al kunnen lezen in informatie. Nogmaals toelichten? 

 

4. Vragen  

 

1. Welke preventieprogramma’s zijn er binnen uw gemeente die bijdragen aan het versterken van de 

Eigen kracht – passend bij de hierboven geschetste afbakening? Ook programma’s die niet of weinig 

worden toegepast. 

 

2.   Per programma: Wat kun je vertellen over: 

e. Het doel van het programma? Welke doelgroep precies? Waarop gericht? 

f. De globale opzet: welke stappen? Welke interventies? Wie betrokken? Welke context? Enz. 

g. Bij hoeveel kinderen/ tieners/ opvoeders is het programma toegepast/ ingezet in 2016? 

h. Effecten van het programma op: 

i. het verbeteren van eigen kracht 

ii. andere zaken, namelijk: 
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5. Tabel 

Naam 

programma 

Doel/ gericht 

op.. 

Doelgroep Interventie(s)/ 

actie(s)/ opzet 

Aantallen 

‘16 

Effect 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

 

 

    

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10 
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5.4 Informatie over de 40 preventieprogramma’s 
Wat Doel en werkwijze Aanbieder Doelgroep Effect Gemeente(n) 

Triple P De naam 'Triple P' staat voor 'Positive Parenting 

Program'. Het is een laagdrempelig, integraal 

programma met als doel emotionele en 

gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door 

het aanleren van opvoedvaardigheden. Triple P is 

een methode waarin ouders een positieve 

opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen 

gedragsproblemen bij kinderen. De methode bestaat 

uit 5 niveaus, variërend van algemene 

voorlichtingsavonden over positief opvoeden tot 

hulp bij ernstige opvoedproblemen.Alle 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van JGZ zijn 

geschoold en een deels van de medewerkers van 

Trajekt is geschoold.  

Envida, GGD, Trajekt Opvoeders van 

kinderen van 0-16 jaar. 

Verschillende onderzoeken: 

ouders die Triple P-

programma gevolgd 

hebben: verbetering 

opvoed-vaardigheden. 

Minder gedragsproblemen 

bij kinderen.  

 

Nji: goed onderbouwd 

(werkzaamheid is 

aannemelijk) 

Erkende interventie volgens 

lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

Alle 6 

Coaches en makelaars De jeugdcoach in Meerssen gaat aan de slag achter 

de voordeur bij gezinnen, n.a.v. signalen van 

straatcoaches en/of politie. 

 

De buurtsportcoach in Vaals is gericht op het fysiek 

in beweging krijgen van kinderen en daarmee hun 

zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid vergroten. 

Ook gaat de coach met kinderen en ouders in 

gesprek over wat de coach signaleert (waar wordt 

een kind blij van?) om hier vervolgens vervolg aan te 

geven. Zorgt tevens voor een warme overdracht en 

begeleiding richting reguliere sportvereniging. Stemt 

wekelijks af met de beweegmakelaar. 

 

De beweegmakelaar in Vaals onderzoekt wat 

mensen enthousiast maakt, en begeleidt mensen om 

Gemeente Meerssen 

 

 

 

Gemeente Vaals 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Vaals 

 

 

 

Jongeren en gezinnen/ 

ouders/ opvoeders 

 

 

Kinderen  

 

 

 

 

 

 

 

Mensen van 18 jaar en 

ouder 

 

 

Beweegmakelaar Vaals: Dit 

is geëvalueerd door GGD 

Zuid-Limburg.  

 

Evaluatierapport nog 

bekijken 

Meerssen 

 

 

 

Vaals 

 

 

 

 

 

 

 

Vaals 
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activiteiten op te pakken. Zoekt verbinding. Indien 

nodig verwijst hij/zij mensen door. 

 

De verbindingsmakelaar (Gulpen-Wittem) en 

verenigingsondersteuner (Valkenburg) versterken 

verenigingen en ze verbinden kinderen en jongeren 

(met een beperking/ ondersteuningsbehoefte) aan 

reguliere verenigingen. Het is beter wanneer 

jongeren lid zijn van reguliere verenigingen i.p.v. 

dure speciale voorzieningen. Van zelfredzaam naar 

samen redzaam. In Valkenburg ondersteunt Talent 

bij het doen slagen van participatie in reguliere 

verenigingen. 

 

Deze coaches en makelaars leggen ook verbindingen 

met JOGG. 

Gemeente G-Wittem 

Gemeente 

Valkenburg 

Iedereen (?)  

 

 

G-Wittem 

Valkenburg 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Het team Jeugd voor Vaals en Gulpen-Wittem kan, 

anders dan de andere teams, 20 uur hulpverlening/ 

ondersteuning inzetten (kortdurende hulpverlening). 

Zij zetten dan technieken als SoNeStra in. Ook 

adviseren zij huisartsen over met name psychische 

problematiek bij jongeren. Mogelijk is dan verdere 

hulpverlening niet nodig. 

Leden Team Jeugd Jongeren en ouders  Gulpen-

Wittem 

Vaals 

Praktijkondersteuner 

Kind en Jeugd 

Dit is een praktijkondersteuner van de huisartsen 

(POH). Veel mensen kunnen met een aantal 

gesprekken met die praktijkondersteuner geholpen 

worden zonder verdere doorverwijzing. Bijvoorbeeld 

jongeren met een angststoornis, of ouders met 

opvoedingsonzekerheid. Die zijn geholpen met een 

paar gesprekken en duwtje in de rug. Het doel is om 

er vroegtijdig bij te zijn. Meer dan 80% van de vragen 

die bij de POH komen, gaan niet door naar 

specialistische GGz of jeugdhulp. 

Praktijkondersteuner 

Kind en Jeugd 

Ouders en kinderen/ 

jongeren 

Meer dan 80% van de 

vragen die bij de POH 

komen (Valkenburg) gaan 

niet door naar 

specialistische hulp/zorg. 

11 van 66 (17%) naar GGZ 

of jeugdhulp gedurende 

half jaar in 2016 

Valkenburg 

Maastricht 

Eijsden-M. 
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Halt-preventie Halt geeft ieder jaar honderden voorlichtingen op 

scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden 

ze straffen en op maat interventies en projecten aan. 

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de 

wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle 

organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo 

levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en 

leefbare omgeving. Eventueel kijkt Halt samen met 

de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de 

opvoeding. Halt betrekt ook andere professionals en 

vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en 

docenten. Gemeenten subsidiëren de inzet van Halt 

op scholen. 

Halt Jongeren tussen 10-23 

jaar en eventueel hun 

ouders 

Groepen 7 en 8 van 7 

basisscholen in 

Meerssen (2 

cursussen) 

 Vaals 

 

 

Meerssen 

Gulpen-W. 

 

Eijsden-M. 

JOGG In dit landelijke programma wordt gestreefd naar 

een samenleving waarin alle kinderen en jongeren 

wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving 

waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van 

de wereld is. Gericht op het bevorderen van gezonde 

voeding, bewegen, water drinken en tegengaan 

overgewicht/ bereiken gezonder gewicht. Met 

advies, coaching en materiaal worden onder andere 

initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. 

Zo komen intensieve publiek-private 

samenwerkingen tot stand die de omgeving van 

jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde 

keus wordt weer normaal. 

Gemeenten, 

diëtisten, 

jongerenwerkers, 

onderzoekers, 

scholen/ 

leerkrachten, coaches 

Kinderen en jongeren 

van 0-19 jaar en hun 

omgeving 

 Alle 6 

Gezonde en veilige 

school 

Landelijk programma waaraan regionaal invulling 

wordt gegeven.  Vergroten van de sociale veiligheid 

van de omgeving van kinderen, op scholen. Vanuit 

bewustwording bij leerkrachten t.a.v. 

problematische situaties of omstandigheden, 

ontstaan behoeften aan preventieve activiteiten. 

GGD, gemeenten Kinderen op de 

basisschool en vooral 

zijn/haar omgeving 

 Alle 6 (?) 

Samen Starten Opvoedondersteuning. SamenStarten wordt (in 

principe) uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg 

Envida Opvoeders van 

kinderen 0-4 jaar. 

 Eijsden-M. 
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(JGZ) in opdracht van de betreffende gemeente. 

Door SamenStarten en de bijbehorende methodiek 

DMOP in te zetten verbindt de JGZ, door een 

dialooggerichte klantbenadering, vroegsignalering 

met effectieve en efficiënte samenwerking op lokaal 

niveau.De ondersteuning die gezinnen behoeven kan 

zeer uiteen lopen. Een breed en flexibel zorgpakket 

in de wijk, gemeente of regio is dus van belang. 

Vanwege de snelheid waarmee jonge kinderen zich 

ontwikkelen is het zaak om juist voor hen snel hulp in 

te kunnen schakelen. Teneinde snel en adequaat 

extra ondersteuning in te kunnen schakelen, wordt 

SamenStarten altijd ingezet in combinatie met het 

doelgericht en planmatig versterken van ‘de 

zorgketen’ op lokaal niveau. Bij implementatie van 

SamenStarten hoort in ieder geval bewuste aandacht 

voor ‘de sociale kaart’: vormt deze, gezien de 

onderwerpen van de bijbehorende methodiek 

(DMOP), een volledig, breed en flexibel 

ondersteuningspakket? Hierbij kan de SamenStarten-

app een handig hulpmiddel zijn. Zijn de aangeboden 

interventies voldoende beschikbaar? Zijn de 

aangeboden interventies ‘evidence based’ of wordt 

daar aan gewerkt? Is de informatie voldoende 

inzichtelijk voor de JGZ-medewerkers? 

VoorZorg  Het hoofddoel is het terugdringen van (het risico op) 

kindermishandeling bij kinderen van een specifieke 

doelgroep jonge hoog-risico zwangeren om daarmee 

de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de 

kinderen 

te vergroten. 

De subdoelstellingen zijn: 

1. verbetering van zwangerschaps- en 

Envida ‘Hoog-risico’ zwangere 

vrouwen van hun 

eerste kind. Zoals 

moeders die jong en 

alleenstaand zijn, een 

laag inkomen hebben, 

weinig opleiding 

hebben genoten of 

In 3 studies significante 

effecten aangetoond: 

- Hoger geboortegewicht 

kinderen van 

tienermoeders 

- 75% minder 

vroeggeboortes bij 

vrouwen die rookten bij 

Maastricht en 

vanaf 2017 

ook in de 

andere 5 

gemeenten  

(in ieder geval 

Meerssen,  

Valkenburg en 
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geboorteresultaten voor moeder en kind 

2. Verbetering van de gezondheid en ontwikkeling 

van het kind  

3. Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling en 

mogelijkheden voor opleiding en werk van de 

moeder zodat zij meer kan betekenen voor haar 

kind. 

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van 

huisbezoeken door ervaren verpleegkundigen JGZ. 

De huisbezoeken beginnen vanaf 16e week van de 

zwangerschap en duren tot het kind 24 maanden 

oud is. 

In de huisbezoeken werken de verpleegkundigen 

met de moeders intensief aan de volgende 6 

domeinen: 

1. De eigen gezondheid van de moeder 

2. De gezondheid en veiligheid van de directe 

omgeving 

3. De levensloop-ontwikkeling van de moeder  

4. De rol van de moeder als opvoeder in de 

verzorging van en interactie met het kind 

5. De relatie van de moeder tot familie en vrienden 

6. Het gebruik dat de moeder maakt van (andere) 

gemeenschapsvoorziening 

vrouwen die eventueel 

in hun jeugd 

mishandeld of 

verwaarloosd zijn of te 

kampen hebben met 

psychiatrische 

problematiek of 

middelengebruik. 

aanvang van de 

zwangerschap 

- Afname in 

zwangerschapsgeïndiceerde 

hypertensie 

- Afname van nierinfecties 

tijdens de zwangerschap 

- Afname van 

kindermishandeling en 

verwaarlozing tijdens 

eerste 2 levensjaren (19% 

naar 4%)  

- Afname van Eerste Hulp-

bezoeken wegens 

ongelukken: kinderen die 

de EHBO bezoeken zijn 

ouder en de trauma’s zijn 

van mildere aard 

- Hoger niveau van 

intellectueel functioneren 

op vierjarige leeftijd bij 

kinderen van moeders die 

rookten bij aanvang van 

zwangerschap 

- 50–60% minder 

antisociaal gedrag op 15-

jarige leeftijd 

- 23% minder tweede 

zwangerschappen en meer 

moeders die in hun eigen 

levensonderhoud voorzien. 

 

Nji: effectief volgens goede 

aanwijzingen 

Eijsden-M.) 

VVE – Speelplezier Vroeg- en voorschoolse educatie maakt het voor Kinderopvangpartners Kinderen van 2.5 tot 6 Nji: goed onderbouwd Maastricht 
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sommige kinderen mogelijk om naar de 

kinderopvang te gaan. Voor sommige kinderen is dit 

een mogelijkheid om ze in een andere 

opvoedsituatie te brengen of om te werken aan hun 

taalontwikkeling. Speelplezier is een voor- en 

vroegschools programma dat binnen VVE toegepast 

wordt. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de 

kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel 

met name de taalontwikkeling te stimuleren. VVE en 

Speelplezier zijn gericht op het vergroten van de 

kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Dat is 

een voorbode voor een succesvolle arbeidsloopbaan. 

Gemeenten jaar en hun ouders uit 

kansarme milieus 

(werkzaamheid is 

aannemelijk) 

Vaals 

Eijsden-M. 

Alle 6 (?) 

Video Hometraining  VHT is voor gezinnen die problemen ervaren in de 

opvoeding. Doel is verbetering van de interactie 

tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-

emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen 

(van 4 tot 12 jaar) worden voorkomen dan wel 

verminderd. Er zijn elf of twaalf contactmomenten, 

waaronder vijf thuis gemaakte video-opnames van 

de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) die met 

de ouders worden nabesproken. 

Trajekt Gezinnen met kinderen 

4-12 jaar. 

Nji: Goed onderbouwd Maastricht 

Home-start Home-start is één van de methodieken die Trajekt 

kan inzetten bij het geven van 

opvoedingsondersteuning. Home-start is een 

vrijwilligersproject voor gezinnen, waar het even wat 

moeilijker gaat. Afhankelijk van de wensen en 

behoeften bieden vrijwilligers hulp. Ze praten, 

bieden een luisterend oor, geven advies over een 

stukje opvoeding of helpen gewoon mee met het 

huishouden. Ze worden als het ware echte 

vrienden/vriendinnen. De professionele Home-start 

medewerkers verzorgen de coördinatie en 

begeleiding van de vrijwilligers. Zo bespreekt een 

Trajekt Gezinnen  Nji: Goed onderbouwd Maastricht 
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Home-start-coördinator bijvoorbeeld vooraf met de 

ouder(s) aan welke ondersteuning of praktische hulp 

behoefte is. En kijkt of er een goede match is tussen 

de vrijwilliger die ondersteuning gaat bieden en de 

ouder(s). Dit werk gebeurt immers op basis van 

vertrouwen. Dan pas wordt de vrijwilliger aan de 

ouders voorgesteld en gaat deze regelmatig bij het 

gezin langs (3 à 4 uren per week). Uiteindelijk doel is 

dat deze gezinnen hun weg terugvinden. Dat ze weer 

alles op de rit krijgen. 

Samen spelen 

Opvoedondersteuning 

SamenSpelen is één van de methodieken bij het 

geven van opvoedingsondersteuning. De 

opvoedondersteuners bieden verschillende 

spelmanieren, spellen en speelgoed aan. Ze 

bezoeken het gezin wekelijks thuis (Spel Aan Huis). 

De materialen worden aangepast aan de behoeften 

en ontwikkeling van het kind. Er worden ook 

verschillende spelmanieren aangeboden om het 

samenspel tussen ouder(s) en kind te bevorderen. 

Daarnaast is er maandelijks een grote activiteit voor 

alle gezinnen, en ex-gezinnen, die deelnemen aan 

SamenSpelen (SamenSpel). Deze bijeenkomsten zijn 

belangrijk voor het onderlinge contact en voor het 

uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact). 

Trajekt Kinderen en hun 

ouders 

 Maastricht 

Speelpan De kinderwereld is één groot avontuur. Kinderen 

verkennen de wereld door te spelen.  Een Speelpan 

is dé thuisbasis in Maastricht waar spelen, 

speelgoed, kinderen en hun ouders centraal staan. 

 In Maastricht zijn er twee, een in west en een in 

oost. Kijk op deze website wat er allemaal, wanneer  

te doen is en ben wie u terecht kunt voor meer 

informatie. Speelinloop, Piep ze de muis,  speel-o-

theek, speelgoedbank, ouderontmoetingsgroep en 

samen Spelen (zie hiervoor) 

Trajekt Kinderen en hun 

ouders 

 Maastricht 
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Tuttebellenclub  (1) 

Tuttebellekes  (2) 

Bateräöfkes (3) 

 

 

 

 

Meidenwerk 

Gericht op het vergroten van weerbaarheid. Onder 

begeleiding van Trajekt worden de meiden en 

jongens gestimuleerd om bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk in de eigen buurt te doen en om zelf 

activiteiten voor te bereiden en uit te voeren (uitjes) 

met als doel weerbaar op te groeien en mee te doen 

aan het maatschappelijke leven. Er zijn ook 

themagerichte avonden, samen met 

schoolmaatschappelijk werkers. 

Dit is actief sinds augustus 2016.  

Ook in Gulpen-Wittem is een meidengroep 

‘meidenwerk’ van Trajekt. Nadere informatie 

onderweg van Daphne. 

Trajekt en vrijwilligers 1. Alle meiden uit 

Nazareth en Limmel 

van 11 tot en met 17 

jaar 

2. Meisjes 5 t/m 10 

jaar 

3. Jongens 5 t/m 10 

jaar 

 Maastricht 

 

 

 

 

 

Gulpen-W. 

No credit? Game 

over! 

Stadsspel ‘No credit? Game over’  is een project rond 

de preventie van schulden bij jongeren. Daarin leren 

jongeren op een interactieve manier om op eigen 

benen te staan en wat het betekent om schulden te 

hebben.  Gewapend met een tablet en via social 

media gaan jongeren op pad in Maastricht. Daarbij 

bezoeken ze zelf de verschillende instanties en 

organisaties (o.a. bank, telefoonprovider, 

gerechtsdeurwaarder, sociale zaken). Ze verzamelen 

materiaal, leren zich te wapenen tegen de valkuilen 

van de consumptiemaatschappij en zoeken in 

groepjes naar oplossingen van schulden. In de 

interactieve nabespreking worden het gedrag en de 

beslissingen van jongeren geëvalueerd. Dat leidt tot 

een belangrijk gesprek, dat een eerste aanzet geeft 

voor meer zelfstandigheid en weerbaarheid rondom 

geld en hoe er mee om te gaan. Gemeente Gulpen-

Wittem heeft geen rol genomen om scholen te 

mobiliseren om aan dit project mee te doen. 

Trajekt Tieners in het 

voortgezet onderwijs 

en MBO 

Evaluatie van het spel 

tijdens netwerkmiddag met 

vertegenwoordigers van 

alle betrokken organisaties.  

 

Resultaten (nog) niet 

gevonden. 

Maastricht en 

komend jaar 

ook Meerssen 

en wellicht 

Eijsden-M. 

Klapper project Vrijwilligers begeleiden mensen door met ze te gaan Vrijwilligers (Vaals) Mensen die zelfstandig  Vaals 
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‘klapperen’. Ze leren hen beter omgaan met geld en 

het oplossen van financiële problemen en hun 

administratie op orde krijgen/ houden. In Vaals zijn 

vrijwlligers afkomstig van de vrijwilligerscentrale. In 

Gulpen-Wittem voert Trajekt het klapper project uit. 

Trajekt (Gulpen-W). wonen en 18+ zijn Gulpen-

Wittem 

Budgetkringen De Budgetkring is een werkgroep waarin je 

gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan 

met je geld en met je leven. Het is een leefstijl 

programma met de unieke aanpak van Gelukkig met 

Genoeg. Een kring bestaat uit ongeveer acht 

personen, die elke twee weken bij elkaar komen 

onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Het 

belangrijkste doel is dat deelnemers in een verander 

modus komen. De aanpak van de Budgetkringen is 

ook geschikt voor laag geletterden. Voor deze 

doelgroep ontwikkelen we nu het Budgetkring PLUS 

programma 

Stichting LIFT Jongeren 18-23 jaar en 

opvoeders 

 Maastricht  

SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje kan veel betekenen voor een 

effectieve uitvoering van preventie en 

vroegsignalering van schulden en armoede in de 

gemeente. SchuldHulpMaatje heeft een specifieke 

aanpak ontwikkeld om mensen met financiële 

problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te 

bereiken en effectief te helpen. Met gerichte 

campagnes op het internet bereik je mensen uit 

woonwijken waar het risico op schulden hoog is. En 

dat werkt. Daar kan de gemeente van profiteren. 

Als gemeente kun je SchuldHulpMaatje ruimte 

bieden voor een gratis inloopspreekuur. Hier kan 

men terecht voor hulp bij financiële problemen en 

administratie. 

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje nemen 

ambtenaren veel werk uit handen. Zij hebben tijd 

voor persoonlijke begeleiding en werken aan 

Stichting 

Schulphulpmaatjes 

Jongeren 18-23 jaar en 

opvoeders 

 Maastricht (?) 
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financiële zelfredzaamheid van de cliënt. 

Onderwerpen als verantwoordelijkheid en gedrag 

gaan zij daarbij niet uit de weg. 

Samenwerking van gemeente en SchuldHulpMaatje 

draagt bij aan een aanzienlijk hoger 

slagingspercentage van schuldhulpverlening.  

Rots en Water Een actieve weerbaarheidstraining (groepstraining) 

met uitdagende fysieke oefeningen. Dit houdt in dat 

de fysieke weerbaarheid niet alleen een doel is maar 

vooral een middel om mentale en sociale 

vaardigheden te ontwikkelen of te versterken. 

Er wordt gewerkt aan het vergroten van sociale 

vaardigheden, weerbaarheid, samenwerking, 

zelfkennis, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Tijdens de 

training leren de kinderen op zichzelf te vertrouwen. 

Respect voor zichzelf en voor anderen wordt 

versterkt.  Deze training kan ofwel door scholen 

worden ingekocht (en de gemeente subsidieert 

eventueel), of via buurtnetwerken (gemeente 

betaalt). 

Trajekt, Maastricht 

Sport 

Kinderen van 8 t/m 12 

jaar in het 

basisonderwijs. 

Niet in database Nji 

Wel erkende interventie 

volgens lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

Alle 6, al dan 

niet door 

scholen direct 

geïnitieerd 

Marietje Kessels Weerbaarheidstraining om de weerbaarheid te 

vergroting in situaties van machtsmisbruik. 

Zelfverdediging. Twaalf lessen op de basisschool. 

Leerkracht en ouders worden betrokken bij de 

lessen. 

? Kinderen 10-13 jaar. 

Groepen 7-8. 

Niet in database Nji 

Wel erkende interventie 

volgens lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

Vaals 

Kiezel en druppel Kiezel en Druppel is een weerbaarheidtraining, 

bedoeld om te leren wat iemands sterke en minder 

sterke kanten zijn en kinderen sterker in het leven, 

thuis en op school, te laten staan. 

Deze training kan ofwel door scholen worden 

ingekocht (en de gemeente subsidieert eventueel), 

of via buurtnetwerken (gemeente betaalt). 

Deelname is gratis. 

Maastricht Sport en 

Trajekt (Heuvelland) 

Kinderen van 6 t/m 8 

jaar 

Niet in database Nji Maastricht 

Eijsden-M. 
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Sociale 

vaardigheidstraining 

en faalangsttraining 

Training op het raakvlak van sociale vaardigheden en 

leren omgaan met faalangst/ prestatieangst/ druk. 

Gemeente Meerssen heeft dit ingekocht bij Trajekt 

n.a.v. een vraag van voortgezet onderwijs. In Vaals 

subsidieert de gemeente de scholen t.b.v. dit type 

activiteiten, en kiezen scholen zelf wat ze al dan niet 

inkopen met hun budget. Dat kunnen 1 of meer van 

eerder genoemde interventies zijn, maar ook 

andere/ onbekende. In Vaals doen alle leerlingen ten 

minste eenmaal in hun basisschooltijd mee aan een 

dergelijke training. In Valkenburg vragen scholen op 

basis van voorstellen om een financiële bijdrage van 

de gemeente, die passen bij hun eigen 

preventiebeleid, bijvoorbeeld rondom weerbaarheid 

en pesten. Daar zegt de gemeente bijna altijd ‘ja’ 

tegen. 

Trajekt – scholen Jongeren in het basis- 

en voortgezet 

onderwijs 

 Meerssen 

Vaals 

Valkenburg 

Ik oké, wij oké Sociale weerbaarheidstraining. Bestaat standaard uit 

tien lessen en een ouderbijeenkomst. De lessen zijn 

in de klas. Met de kinderen en de leerkracht wordt 

samen gewerkt om de sfeer te verbeteren.  

Trajekt Kinderen van groep 1 

t/m 8 

 Maastricht 

Eijsden-M. 

Kortdurende 

Oplossingsgerichte 

Therapie (KOT) 

De Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (K.O.T.) 

is een van de best uitgewerkte methodische 

vertalingen van de empowerment-gedachte. Het is 

een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie 

zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De 

therapeut verdiept zich niet in de aard van het 

probleem maar in de aard van de oplossingen. De 

K.O.T. is in zijn praktische uitwerking een methodisch 

manier van specifieke vragen stellen, waarmee de 

hulpverlener de eigen krachten van de cliënt bloot 

kan leggen en de motivatie tot veranderingen kan 

oproepen. De methodiek impliceert een zeer 

respectvolle houding naar de cliënten, hun wensen 

en mogelijkheden. Zij sluit goed aan bij de cliënt door 

? ?  Maastricht 
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binnen zijn referentiekader te blijven. In deze 

methodiek krijgen cliënten bovendien de “macht” 

om de doelstellingen van de hulpverlening en de 

middelen hoe die te bereiken zelf te bepalen. 

KIES: Kinderen in 

Echtscheidingssituatie 

Coachingssessies gebaseerd op landelijk programma. 

Getrainde coaches die worden ingezet via 

leerkrachten, ouders, schoolmaatschappelijk werk of 

instanties. Het gaat om groepssessies of individuele 

sessies. Bij voorkeur groepscoaching, want dat is 

effectiever. Tijdens de sessies leren kinderen dat ze 

niet hoeven te kiezen tussen hun ouders, ze leren 

dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn en ze gaan 

begrijpen dat de scheiding en mogelijk de ruzies 

tussen ouders niet hun schuld zijn. Ook leren ze 

praten over hun gedachten en gevoelens, zowel met 

hun ouders als met andere belangrijke personen. 

Trajekt  Kinderen van 8 t/m 12 

jaar die te maken 

hebben (gehad) met 

een echtscheiding en 

hier problemen door 

ervaren. 

Grootschalig 

wetenschappelijk 

onderzoek toont:   kinderen 

hebben minder 

probleemgedrag, een 

betere communicatie met 

moeder, en minder 

schuldgevoel t.a.v. de 

scheiding.  

 

Nji: goed onderbouwd 

(werkzaamheid is 

aannemelijk) 

Erkende interventie volgens 

lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

Alle 6 

Begeleide 

omgangsregeling 

(BOR) 

Interventie bij aanstaande scheiding om de 

omgangsregeling goed te regelen. Gericht op 

voorkomen van escalatie en dat versterkt de eigen 

kracht: er samen uitkomen. De kinderen zullen dan 

beter in hun vel zitten. Er zijn drie niveaus.  Niveaus 2 

en 3 koopt Meerssen in via een 

DienstVerleningsOvereenkomst (DVO), in het 

beschikte deel. Voor deelname hieraan moet de 

gemeente toestemming geven. 

BOR-1, niveau 1, is deels opgelegd en deels vrijwillig. 

Dit wordt met vrijwilligers van Humanitas 

uitgevoerd/ aangeboden. Dit zijn getrainde 

vrijwilligers die met de ouders gaan praten om de 

Gemeente Meerssen 

Humanitas 

Ouders die gaan 

scheiden 

 Meerssen 

Eijsden-M. 



 Fase 2 Versterken Eigen kracht  Pagina 40 

omgangsregeling rond te krijgen. Rechters gaan er 

zoveel mogelijk naar toe om het vrijwillig te houden 

(dan is het nog niet zo erg) en bij BOR-1. BOR 2 en 3 

zijn vormen van zwaardere interventies.  

KOPP/KVO Kinderen van ouders met psychische problemen 

lopen het risico om zelf psychische problemen te 

krijgen. Er zijn daarom speciale programma's voor 

deze kinderen ontwikkeld. Voor kinderen is het 

moeilijk om op te groeien in een gezin waarvan een 

van de ouders ziek is. Dit geldt in het bijzonder voor 

gezinnen waarvan de ouders psychische problemen 

hebben of verslaafd zijn. Centraal staan de 

beschermende factoren. Op een ontspannen en 

speelse wijze wordt gewerkt aan: 

• Praten over wat de ziekte en/of  verslaving van de 

ouder voor het kind betekent. 

• Informatie over het ziektebeeld van de ouder(s). 

• Bewust worden van en omgaan met gevoelens. 

• Vriendschap en ontspanning. 

• Steun zoeken bij vertrouwenspersonen. 

• Herkenning bij anderen. 

Voorbeelden zijn Piep de Muis (4-8 jaar),  Doe-

Praatgroep (8-12 jaar), Pubergroep (12-16 j), 

16+groep (16-24j). Jongeren vanaf 16 jaar kunnen 

ook online een cursus volgen onder begeleiding van 

preventiemedewerkers. Tot slot is er ‘preventie op 

maat’: individuele gesprekken voor 

kinderen/jongeren tot 21 jaar. 

Het KOPP/ KVO 

preventieprogramma 

wordt gezamenlijk 

uitgevoerd door 

Mondriaan, Virenze-

Riagg Maastricht en 

Zuyderland. Er wordt 

samengewerkt met 

het o.a. CJG, Bureau 

Jeugdzorg, 

maatschappelijk 

werk, GGD, 

Steunpunt 

Mantelzorg, 

praktijkondersteuners 

huisartsen en het 

(speciaal) basis- en 

voortgezet onderwijs. 

Kinderen en jongeren 

van 4-24 jaar van 

ouders met psychische 

problemen / van 

verslaafde ouders  

Erkende interventie volgens 

lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

Maastricht 

Valkenburg 

Gulpen-W. 

Vaals 

Meerssen 

 

KopOpOuders In deze cursus, bestaande uit 8 wekelijkse 

bijeenkomsten, werk je aan een goede ouder-kind 

relatie, een steunend netwerk en hoe je jouw kind 

weerbaar kunt maken en kind kunt laten zijn. Valt 

binnen het programma waar KOPP/KVO ook binnen 

valt. De bijeenkomsten bieden je als ouder in deze 

Mondriaan, Virenze, 

GGz 

Ouders met psychische 

problemen of 

verslavingsproblemen 

met kinderen 4-12 jaar. 

Begin 2016 is het Online 

hulpstempel toegekend aan 

KopOpOuders. Dit betekent 

dat Kopopouders 

betrouwbaar is en kwaliteit 

biedt.  

Maastricht 

Valkenburg 

Gulpen-W. 

Vaals 

Meerssen 

 



Fase 2 Versterken Eigen kracht 

 

Pagina 41 

bijzondere gezinssituatie steun bij de opvoeding van 

je kind. Daarnaast kun je als ouder ervaringen delen 

met andere ouders en krijg je handreikingen hoe je 

bepaalde opvoedingssituaties kunt aanpakken. Je 

kunt ook online meedoen. 

 

Nji: goed onderbouwd 

(werkzaamheid is 

aannemelijk) 

Erkende interventie volgens 

lijstje RIVM (GGZ en 

verslavingspreventie) 

BOKS Dit interventieprogramma (innovatief 

behandelprogramma) is erop gericht met deze 

jongeren in contact te komen en hen ongedwongen 

te motiveren om de (verslavings)problemen aan te 

pakken. Dit is ontwikkeld om jongeren vroegtijdig op 

school de juiste hulp te bieden. Het programma is 

recent gestart, bijvoorbeeld bij Sophianum in 

Gulpen. BOKS wordt ingezet op aangeven van de 

zorgcoördinator en het zorgadviesteam van school. 

In het zorgadviesteam zit de schoolmaatschappelijk 

werker, die in Gulpen deel uitmaakt van Team Jeugd. 

Mondriaan Jongeren met 

psychische problemen 

die problematisch 

middelen gebruiken 

(voortgezet onderwijs) 

 Maastricht 

Gulpen-

Wittem 

Happyles Het aanbod omvat een klassikale discussieles over 

geluk en e-learninglessen met opdrachten over 

mentale veerkracht voor alle jongeren, ongeacht hun 

psychische gesteldheid (universele preventie). 

Daarnaast is er voor jongeren met een verhoogd 

niveau van depressieklachten, gemeten met de 

Happyles-test (welbevinden- en depressievragenlijst 

en vragenlijst over thuissituatie) een groepscursus in 

chatbox begeleid door een ggz-preventiewerker 

(geïndiceerde preventie). De uitslag van de 

Happylestest bestaat uit de geluksscore (CES-D 

score) en een geautomatiseerd advies. Een van de 

adviezen kan zijn om de begeleide, online Happyles 

chatboxcursus te volgen.  

De Happyles discussieles en de e-learninglessen zijn 

Mondriaan Twee versies van 

Happyles:  

1) voor 13-17 j. in VO;  

2) voor 16-25 j. in MBO 

Voor jongeren in het 

algemeen en voor 

jongeren met een 

verhoogd niveau van 

depressieklachten 

Positief psychologische 

oefeningen hebben 

bewezen effect op 

psychisch welbevinden 

(Foresight Project, 2008). 

Ook voor – en nametingen 

van de e-lessen van 

Happyles bij middelbare 

scholieren (VMBO t/m 

VWO, n=247) en MBO-

studenten (n=186) lieten 

significant positieve 

resultaten zien op het 

welbevinden (Van der 

Linden et al., 2011; Romijn 

Valkenburg 

Maastricht 
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gebaseerd op de positieve psychologie en bevatten 

prikkelende, doeltreffende filmpjes en oefeningen 

ter bevordering van de mentale veerkracht, 

afgestemd op de doelgroep jongeren. Uitgangspunt 

is dat psychisch welbevinden een buffer vormt tegen 

depressie. 

De Happyles chatboxcursus kan na de e-lessen 

worden gevolgd en is gebaseerd op de cognitieve 

gedragstherapie gecombineerd met positief 

psychologische oefeningen. 

et al., 2011).  

 

Voor leerlingen in het VO 

met een verhoogd niveau 

van depressie-klachten, 

lieten de resultaten een 

significante afname van 

depressieklachten zien 

na de e-lessen.  

Dit komt overeen met 

ander onderzoek:  

interventies gericht op 

mentale veerkracht en 

geluk zijn het meest 

effectief voor de groep met 

subklinische 

klachten (Bersgma et al., 

2001). 

 

De Happyles chatboxcursus 

is nog niet onderzocht op 

effectiviteit. De cursus is, 

met aanpassing voor 

leeftijd en 

opleidingsniveau, een kopie 

van de online Gripopjedip 

groepscursus waarvan de 

effectiviteit is bewezen 

(Van der Zanden et al., 

2012). 

 

Nji: goed onderbouwd 

(werkzaamheid is 

aannemelijk) 

Samen werken aan ‘Samen werken aan welbevinden en geluk voor GGD en Mondriaan Leerlingen in het  Valkenburg 
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welbevinden en geluk 

voor leerlingen 

(project) 

leerlingen’ omvat het opzetten van een netwerk van 

organisaties die in samenwerking met elkaar en met 

de scholen laagdrempelige preventieve activiteiten 

organiseren, die aansluiten bij de behoeften van de 

leerlingen. Het gaat om een integrale aanpak van 

gezondheidsbevordering bij GZ-problematiek en dit 

onderdeel te gaan maken van het curriculum.  

Het doel is scholieren in staat te stellen invloed te 

hebben op hun gevoel van welbevinden en geluk. 

Daarnaast beogen we depressieklachten en andere 

risico’s en signalen vroegtijdig in beeld brengen en 

daarvoor samen met de leerling een passende 

oplossing te vinden. Het secundair doel is in scholen, 

bij docenten en mentoren, en bij ouders meer 

bewustzijn te creëren voor het belang van mentale 

gezondheid en psychisch welbevinden van 

leerlingen. 

Door te kiezen voor het VMBO is de eerste selectie 

gemaakt voor een doelgroep die groter risico loopt 

op gezondheidsproblemen.  In overleg met de 

scholen wordt een keuze gemaakt uit diverse 

thema’s. Het thema depressie en positieve 

gezondheid is, gezien het belang van het onderwerp, 

een vast onderdeel van het project. Voor dit thema is 

de Happyles beschikbaar. 

VMBO en hun ouders 

Docenten in het VMBO 

, mentoren, 

leerlingbegeleiders en 

anderen die betrokken 

zijn bij leerlingen, 

inclusief 

netwerkpartners 

NIX18 Preventie van alcoholgebruik en handhaving 

alcoholverbod. Kunnen omgaan met groepsdruk, 

grenzen kunnen aangeven horen hier bij. Dit 

programma wordt momenteel geëvalueerd. 

De 6 gemeenten participeren in de regionale 

werkgroep ‘Jeugd, alcohol en omgeving’ actief met 

als doel handhaving van alcoholverbod en preventie 

van alcoholgebruik vanuit NIX18 

Mondriaan Jongeren onder 18 jaar 

en hun opvoeders 

Wordt momenteel 

geëvalueerd. 

Alle 6 



 Fase 2 Versterken Eigen kracht  Pagina 44 

(Uitvoeringsprogramma 2016-2017 Preventie en 

Handhaving Jeugd, Alcohol & Omgeving). 

So what? Een project op verzoek van gemeente Maastricht. Is 

gericht op voorlichting over gezonde seks en het 

stimuleren van verstandig vrijen bij jongeren. Het 

project heeft initieel als doel de seksuele gezondheid 

van jongeren in Zuid-Limburg te bevorderen. In 

samenwerking met jongeren zijn een interactieve 

spel-les en een game ontwikkeld, die aansluiten op 

de behoeften van jongeren. Tijdens de spel-les wordt 

seksuele gezondheid bespreekbaar gemaakt. De 

game biedt een persoonlijke en toegankelijke follow-

up die 24/7 kan worden geraadpleegd. Voor 

jongeren is dit een laagdrempelige manier om met 

elkaar te praten over seksualiteit en hun eigen 

ervaringen hierin te delen. Het project wil jongeren 

stimuleren om niet alleen veilig maar vooral 

verstandig te vrijen. Dat impliceert bewustwording, 

je eigen grenzen aangeven, die van een ander 

respecteren en zowel tijdens als na een verleidelijke 

situatie verstandige keuzes maken. 

GGZ Ei (dit is de 

paraplunaam voor 

alle innovatieve 

projecten en 

onderzoeken van GGz 

Eindhoven en de 

Kempen). 

Jongeren   Maastricht 

Gulpen-W. 

Sekswijzer Sekswijzer is een training voor docenten van de 

groepen 1 tot en met 8 in het basisonderwijs en voor 

docenten en mentoren voortgezet onderwijs. Tijdens 

de training leert u hoe u in de klas op een goede en 

prettige manier aandacht besteedt aan relaties en 

seksualiteit. In Gulpen-Wittem heeft de gemeente de 

sekswijzer onder de aandacht gebracht bij school via 

schoolmaatschappelijk werk (lid team jeugd). Het is 

aan scholen zelf om te bepalen of ze er iets mee 

willen doen. De training duurt één dagdeel en is 

gratis. De school moet wel het lespakket Kriebels in 

je buik (primair onderwijs) of Lang leve de liefde 

(voortgezet onderwijs) aanschaffen. Docenten 

GGD ZL Docenten in het basis- 

en voortgezet 

onderwijs 

 Gulpen-W. 

Eijsden-M. 

Andere? 
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kunnen zich individueel inschrijven voor een 

regiotraining. Bij minimaal 8 deelnemers kan de GGD 

de training ook op school verzorgen. 

Weerbaar opvoeden Centrale vraag in dit pilotproject: Hoe kunnen we 

migrantenouders ondersteunen in het weerbaar 

maken van hun kinderen? Dit is gericht op preventie 

en kan gaan over discriminatie, polarisering, 

radicalisering, pesten, enz. Het project wordt in 2017 

uitgevoerd. 

Er zijn 3 werkgroepen/ acties: 

1. netwerk rondom jongere in kaart brengen en 

versterken: professionals en informele netwerk 

2. opvoedondersteuning o.a. door inzet van Rots en 

Water bij de jongeren 

3. versterken van het weerbaar opvoeden vanuit het 

‘weerbare midden’: mensen informeren en verhalen 

delen met als doel mensen krachtiger te maken en 

de weg te wijzen om bv. meldingen te doen van 

discriminatie. B.v. via ouderavonden op scholen en 

dialogen in de wijk onder begeleiding van 

welzijnswerkers van Trajekt. 

Gemeente Maastricht 

Trajekt 

Kinderen/ jongeren en 

hun ouders met een 

migrantenachtergrond 

 Maastricht 

Cliëntondersteuning Wanneer sprake is van lichte problematiek gaat een 

cliëntondersteuner van MEE naar betreffend gezin 

toe, in plaats van iemand van Team Jeugd. Doel is om 

de problemen zoveel mogelijk zelf, of met enige 

ondersteuning, op te lossen om te voorkomen dat 

een voorziening nodig is. MEE gaat op huisbezoek, ze 

komen achter de voordeur, en gaan heel praktisch 

aan de slag met mensen en geven hen handvatten 

voor specifieke situaties. Er is geen focus op 

gespreksvoering. MEE kijkt wat vanuit het eigen 

sociale netwerk bereikt kan worden, bijvoorbeeld 

ook via verenigingen, in het voorliggend veld. MEE 

MEE Gezinnen   Valkenburg 

Eijsden-M. 
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komt echter ook bij de gezinnen met complexere 

ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld naast een 

voorziening vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld bij 

ouders met een (licht) verstandelijke beperking. 

Mensen met een LVB worden vaker overschat en 

overvraagd. MEE heeft hiervoor een antenne en 

kunnen het gesprek beter aan gaan. Een goed 

gesprek met mensen voer je op hun eigen niveau. 

Valkenburg koopt deze dienstverlening in. Ouders 

kunnen zelf opnemen met MEE met allerlei vragen. 

Ook vanuit de gecertificeerde instellingen, JGZ en 

Team Jeugd worden mensen  doorverwezen naar 

MEE of hierover geïnformeerd.  

Werken aan je 

toekomst 

Het project werken aan je toekomst is gericht op 

jongeren, die jeugdhulp ontvangen en ondersteuning 

en nazorg vragen rond de materiële zaken waar zij na 

hun 18-de verjaardag mee te maken krijgen. 

Doelstelling van het project is om meer inzicht te 

krijgen op die ondersteuningsbehoefte en de 

mogelijkheden die voor handen zijn om ze daar al 

voor hun 18-de verjaardag op voor te bereiden. 

Daarnaast is het daadwerkelijk bieden van inzicht, 

begeleiding en advies in het vinden van (lokale) 

oplossingen voor 25 jongeren opgenomen in het 

plan, als onderdeel van een integrale aanpak die 

moet voorkomen dat (schulden) problematiek zich 

opstapelt. 

Sociaal Raadsvrouw 

(Jocelyn) Engelhart is  

gericht op sociaal-

juridische 

dienstverlening.  

 

Ze geeft advies, 

begeleiding en biedt 

hulp op maat op het 

gebied van wetten, 

regelingen en 

voorzieningen 

Jongeren die jeugdhulp 

ontvangen 

 Valkenburg 

In2yourplace In2Yourplace bestaat uit bijeenkomsten voor en door 

jongeren die om wat voor reden dan ook niet 

volwaardig meedoen in de maatschappij. 

In 7  groepsbijeenkomsten worden allerlei zaken 

besproken. Er zijn geen vaste thema’s; jongeren 

dragen zelf gespreksonderwerpen aan. Over het 

geen ze bezighoudt. Jongeren kunnen hiernaar 

Levanto Jongeren vanaf 16 jaar.  Eijsden-M. 
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doorverwezen worden door jongerenwerkers, politie 

of maatschappelijk werkers. Vanuit de 

groepsbijeenkomsten kunnen initiatieven worden 

opgezet. In april worden de bevindingen 

gepresenteerd, ook vanuit het perspectief van de 

jongeren zelf. Het programma is ontwikkeld uit 

innovatiegelden voor Zuid-Limburg. 

Buurtgezinnen Buurtgezinnen is een maatjesproject waar een 

vraaggezin aan een steungezin gekoppeld wordt. Een 

vraaggezin is een gezin met een 

ondersteuningbehoefte, bijvoorbeeld als een van de 

kinderen een zware vorm van autisme heeft. Het 

steungezin gaat voorzien in die 

ondersteuningsbehoefte. Maastricht heeft aan de 

Heuvelland gemeenten gevraagd wie met dit project 

mee zou willen doen. Trajekt begeleidt dit. Het is een 

landelijke interventie (www.buurtgezinnen.nl).  Van 

de website: Een belangrijk kenmerk van 

Buurtgezinnen.nl is vrijwilligheid. Het vraaggezin en 

steungezin, maken samen afspraken over de 

invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen 

van af en toe logeren tot opvang van een kind op 

vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen 

iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. Een 

ander kenmerk is continuïteit. De relatie tussen een 

vraaggezin en een steungezin is gebaseerd op 

onderling vertrouwen. Vertrouwen moet groeien. 

Het vraaggezin en het steungezin gaan in principe 

een langdurige relatie aan, zolang als zij dit zelf 

willen. De ondersteuning kan jaren duren. Soms is er 

hulp nodig tot de kinderen volwassen zijn. Dit 

bepalen de gezinnen zelf. Buurtgezinnen.nl wordt 

sinds de oprichting gevolgd door het lectoraat 

Trajekt Gezinnen   Eijsden-M. 
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Outreachend werken en innoveren van de 

Hogeschool van Amsterdam. 
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5.5 Preventieprogramma’s per gemeente 
 

Maastricht 

Tabel 5.5.1: overzicht preventie-interventies Maastricht naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

10 4 6 8 7 
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Meerssen 
 
Tabel 5.5.2: overzicht preventie-interventies Meerssen naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

6 4 2 8 2 
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Valkenburg 
 
Tabel 5.5.3: overzicht preventie-interventies Valkenburg naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

7 4 4 8 3 
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Eijsden-Margraten 
 
Tabel 5.5.4: overzicht preventie-interventies Eijsden-Margraten naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

8 4 3 7 4 
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Gulpen-Wittem 
 
Tabel 5.5.5: overzicht preventie-interventies Gulpen-Wittem naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed.
6
 Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

6 3 3 10 3 

 

 
6
 In Gulpen-Wittem heet dit meidenwerk 



 Fase 2 Versterken Eigen kracht  Pagina 54 

Vaals 
 
Tabel 5.5.6: overzicht preventie-interventies Vaals naar de domeinen van Eigen Kracht  

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd
 

POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd POH jeugd 

 Coaches en 

makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) 

Coaches en 

makelaars 

(sporten, bewegen) 

 

VVE VVE VVE   

Buurtgezinnen    Buurtgezinnen 

In2Yourplace In2Yourplace    

 Clientondersteuning Clientondersteuning   

KOPP KOPP  KOPP  

KopOp ouders    KopOp ouders 

Begeleide 

omgangsregeling 

Begeleide 

omgangsregeling 

 Begeleide 

omgangsregeling 

 

Tuttebellen ed. Speelpan No credit game over Halt Triple p 

Rots en water  Klapperproject Jogg Samen starten 

Marietje Kessels  Budgetkringen Gezonde en veilige 

school 

Video Home training 

Kiezel en Druppel  Schuldhulpmaatjes Voor Zorg Homestart 

Sociale 

vaardigheidstraining 

divers 

 Werken aan je 

toekomst 

BOKS Samen Spelen 

Ik oké, jij oké  KOT Samen werken aan 

welbevinden en 

geluk 

Weerbaar opvoeden 

KIES   Nix18  

Happyles   SoWhat  

   Sekswijzer  

7 4 4 7 3 

 

  



55 

 

5.6 Extra ronde 6 gemeenten Project Eigen kracht 

 

40 interventies 

In onderstaande tabel staan alle 40 opgehaalde interventies die gericht zijn op het versterken van 

eigen kracht, met als doel preventie van een maatwerk-voorziening. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in de vijf elementen die onderdeel uitmaken van eigen kracht.  

Dit is conform de eerder, in samenspraak met de klankbordgroep, gekozen afbakening. Zie bijlage 1. 

 

Op pagina 2 staan in de tabel interventies die op meer dan 1 domein betrekking kunnen hebben. Op 

pagina’s 3 en 4 staan de interventies die op 1 domein gericht zijn. 

 

In groen staan de interventies waarvan er (goede) aanwijzingen zijn dat ze effectief zijn (volgens de 

databank van het Nederlands Jeugdinstituut en uit een rapport van RIVM aangaande erkende 

interventies in GGZ en verslavingspreventie), of ander (evaluatie)onderzoek toont dat het aannemelijk 

is dat dit effectief is. 

 

Achter de interventies staat aangeduid of de interventies bestemd is voor kinderen tot 12 jaar (K), voor 

jongeren van 13-23 jaar (J) en/of voor ouders/opvoeders (O). 

 

Interventies naar gemeente 

In de laatste kolom van de tabel staat aangegeven in welke gemeente(n) de betreffende interventie van 

toepassing is. Dit is een weergave van de gevoerde gesprekken. Mogelijk gelden sommige interventies 

toch ook voor jouw gemeente. Of missen bepaalde interventies die je zou willen aanvullen. 

Gesprekspartners hadden mogelijk geen volledig beeld. Daarnaast bleek ‘eigen kracht’ ondanks de 

afbakening verschillend te worden geïnterpreteerd. Dit is één van de redenen om een extra ronde in te 

lassen langs de gemeenten. 

De andere reden van de extra ronde is het inperken van het verdiepende onderzoek in fase 3 naar 

succesfactoren en effectiviteit van interventies. Het is niet wenselijk om dit voor alle 40 interventies te 

gaan doen. 

 

Concrete vragen 

1. Kun je bij alle interventies die in jouw gemeente geboden worden in de tabel controleren of de 

naam van de gemeente erbij staat? Daar waar hij ontbreekt, graag erbij zetten. Liefst in 

opvallende kleur of lettertype. 

2. Kun je nagaan of er nog andere, nog niet genoemde, interventies geboden worden vanuit jouw 

gemeente en deze in de tabel invoegen? Kies ook hier een opvallende kleur of lettertype, zodat 

het opvalt welke informatie in de tabel nieuw is. Let op: het gaat om interventies zonder 

beschikking (geen maatwerk-voorziening) gericht op onze afbakening en versterken eigen 

kracht! 

3. Over welke interventies zou je meer willen weten aangaande effectiviteit en succesfactoren? 

Noem alle interventies die op je wensenlijstje staan. 

4. Maak een top 3 van interventies waarover je in ieder geval genoemde verdieping (vraag 3) 

wenst. 

 

Antwoorden retour 

Graag ontvang ik je antwoorden uiterlijk 22 mei retour. 

Wijzig de tabel in dit document, vul je andere antwoorden daaronder aan, sla het bestand op met de 

naam van jouw gemeente en stuur hem terug. 

Dat kan via email naar: enid.reichrath@maastricht.nl 

mailto:enid.reichrath@maastricht.nl
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7 Team Jeugd van Gulpen-Wittem/Vaals kan kortdurende hulpverlening inzetten ter voorkoming van beroep op ‘zwaardere’ ondersteuning. 

8 De POH in Valkenburg is geëvalueerd; >80% van vragen bij POH gaan niet door naar specialistische hulp/zorg 

9 De beweegmakelaar gemeente Vaals is geëvalueerd door de GGD 

10 Dit betreft de vrijwillige BOR – hiervoor is geen beschikking nodig 

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 
Gemeente 

Kortdurende hulpverlening 

team Jeugd7 (K,J,O) 

Kortdurende 

hulpverlening team Jeugd 

(K,J,O) 

Kortdurende hulpverlening 

team Jeugd (K,J,O) 

Kortdurende 

hulpverlening team 

Jeugd (K,J,O) 

Kortdurende hulpverlening 

team Jeugd (K,J,O) 

Gulpen-W. 

Vaals 

POH jeugd (K,J,O) POH jeugd (K,J,O) POH jeugd (K,J,O) POH jeugd (K,J,O) POH jeugd (K,J,O) 

Valkenburg8 

Eijsden-Margr. 

Maastricht 

 

Coaches en makelaars 

(deelname 

verenigingsleven) (K,J,O) 

Coaches en makelaars 

(begeleiden naar zelf 

nemen van stappen, 

initiatieven) (K,J,O) 

Coaches en makelaars 

(sporten, bewegen) 
9(K,J,O) 

 

Valkenburg 

Gulpen-W. 

Vaals 

Meerssen 

VVE (K,O) VVE (K,O) VVE (K,O)   

Esijden-Margr. 

Maastricht 

Vaals 

Buurtgezinnen (K,J,O)    Buurtgezinnen (K,J,O) Eijsden-Margr. 

In2Yourplace (J) In2Yourplace (J)    Eijsden-Margr. 

 
Clientondersteuning 

(K,J,O) 

Clientondersteuning 

(K,J,O) 
  

Eijsden-Margr. 

Valkenburg 

KOPP (K,J) KOPP (K,J)  KOPP (K,J)  

Valkenburg 

Gulpen-W. 

Vaals 

Meerssen 

Maastricht 

KopOp ouders (O)    KopOp ouders (O) 

Valkenburg 

Gulpen-W. 

Vaals 

Meerssen 

Maastricht 

Begeleide 

omgangsregeling10 (O) 

Begeleide 

omgangsregeling (O) 
 

Begeleide 

omgangsregeling (O) 
 

Eijsden-Margr. 

Meerssen 
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Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 
Gemeente 

Tuttebellenclub, 

meidenwerk (K,J) 
    

Maastricht 

Gulpen-W. 

 Speelpan (K,O)    Maastricht 

  No credit game over (J)   

Eijsden-Margr 

Meerssen 

Maastricht 

   Halt (K,J,O)  

Esijden-Margr 

Gulpen-W. 

Vaals 

Maastricht 

    Triple p (O) Alle 6 

Rots en water (K)     Alle 6 

Marietje Kessels (K)     Vaals 

Kiezel en Druppel (K)     
Eijsden-Margr 

Maastricht 

  Klapperproject (J)   
Gulpen-W. 

Vaals 

  Budgetkringen (J,O)   Maastricht 

  Schuldhulpmaatjes (J,O)   Maastricht 

   Jogg (K,J,O)  Alle 6 

   
Gezonde en veilige 

school (K,O) 
 Alle 6 (?) 

    Samen starten (O) Eijsden-Margr 

    Video Home training (K,O) Maastricht 

   Voor Zorg (O)  

Maastricht 

Vanaf 2017 alle 

6 

    Homestart (K,J,O) Maastricht 

Sociale 

vaardigheidstraining divers 

(K,J) 

    

Valkenburg 

Meerssen 

Maastricht 
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Interventies op je wensenlijstje:  

 

 

 

 

Top 3: 

1. 

2. 

3. 

 

11 Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) 

12 Bedoeld voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs – niet direct op opvoeders zelf 

  Werken aan je toekomst (J)   Valkenburg 

Versterken 

weerbaarheid 

Vergroten sociale 

aansluiting 

Vergroten 

zelfstandigheid 

Vergroten 

veiligheid 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 
Gemeente 

   BOKS (J)  
Gulpen-W. 

Maastricht 

    Samen Spelen (O) Maastricht 

Ik oké, jij oké (K)     
Eijsden-Margr 

Maastricht 

  KOT11 (?)   Maastricht 

   

Samen werken aan 

welbevinden en geluk 

(J,O) 

 Valkenburg 

    Weerbaar opvoeden (K,J,O) Maastricht 

KIES (K)     Alle 6 

Happyles (J)     
Valkenburg 

Maastricht 

   Nix18 (J,O)  Alle 6 

   SoWhat (J)  
Gulpen-W. 

Maastricht 

   Sekswijzer (12)  
Eijsden-Margr. 

Gulpen-W. 
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Bijlage 1 Afbakening (bij extra ronde 6 gemeenten) 
 

Definitie 

Eigen kracht is in dit project als volgt gedefinieerd: 

Eigen kracht is het vermogen van kinderen tot 23 jaar om zo zelfstandig mogelijk 

weloverwogen keuzes te maken in hun leven, dat eraan bijdraagt dat ze zich ontwikkelen tot 

individuen die in staat zijn om, al dan niet samen met anderen in hun naaste omgeving, tot 

oplossingen te komen voor ervaren problemen. Dit vermogen om zo zelfstandig mogelijk 

keuzes te maken en tot oplossingen te komen wordt beïnvloed door de opvoed- en 

opgroeisituatie waarin ze verkeren, de veiligheid die ze ervaren, de sociale aansluiting die ze 

ervaren, de weerbaarheid die ze bezitten en de vaardigheden van hun opvoeders. 
 

Thema’s 

De definitie biedt het kader voor de keuze van preventieprogramma’s die we in dit project zullen 
meenemen. In tabel 1 staat vermeld op welke thema’s de preventieprogramma’s gericht kunnen zijn. 
Ook staat aangegeven op wie die programma’s gericht kunnen zijn. Soms staan zaken dubbel 
genoemd, bijvoorbeeld grenzen kunnen aangeven bij versterken weerbaarheid en grenzen stellen bij 
verbeteren opvoedvaardigheden. Door steeds de koppeling te maken naar het overkoepelende doel in 
de eerste kolom, wordt het onderscheid duidelijk. 

Tabel 1: afbakening preventieprogramma’s mee te nemen in fase 2 van het project 

Programma gericht op:  Jongeren Opvoeders 

Versterken 

weerbaarheid 

Hulp durven vragen V  

Grenzen kunnen aangeven V  

Zelfvertrouwen hebben/ positief zelfbeeld V V 

Veerkracht hebben V  

Vergroten sociale 

aansluiting  

Contacten hebben V  

Serieus genomen worden V  

Steun en begrip krijgen V  

Vergroten 

zelfstandigheid 

Zelf overwogen keuzes kunnen maken  V  

Kunnen omgaan met geld V  

Inkomsten hebben – werken V  

Om hulp vragen/ hulp vinden V V 

Vergroten veiligheid  Gezonde leefstijl (regelmaat, voeding, hygiëne, 

slapen) 

 V 

Welbevinden kind (o.a. continuïteit waarborgen, 

niet ‘hoppen’ met een kind van plek naar plek, vrij 

van (emotionele) mishandeling) 

 V 

Goede hechting  V 

Om te zijn wie je bent  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 

Verbeteren 

opvoedvaardigheden 

Ontwikkeling kinderen stimuleren  V 

Consequent zijn/ grenzen stellen  V 

 
We hanteren waar mogelijk de volgende doelgroepindeling: 

 Kinderen tot en met 12 jaar 

 Jongeren van 12 tot 23 jaar 

 Opvoeders (van met name heel jonge kinderen van 0-4 jaar) 

 

 


