
Training 

Impacttool Sociale Kaart
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Over IZI Solutions
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• Voor jongeren/(jong)volwassen 
van 16-40 jaar

• Tegen raciale en sociale 
ongelijkheid

• Thema’s zoals: diversiteit en 
inclusie, jeugdwerkloosheid, 
arbeidsmarktdiscriminatie, 
onderwijssegregatie, etnisch 
profileren, interreligieus en 
intercultureel samenleven

• maken (on)zichtbare obstakels 
inzichtelijk en gaan 
uitsluitingsmechanismen tegen.

• bewustwording, 
gedragsverandering en 
organisatieadvies



Over Movisie
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• Landelijk kennisinstituut en 
adviesbureau voor het sociaal 
domein. Wij werken aan een 
samenleving met veerkracht 
waarin burgers zoveel mogelijk 
zelfredzaam zijn. Onze 150 experts 
ontwikkelen, verzamelen en 
verspreiden toepasbare kennis en 
oplossingen voor sociale 
vraagstukken.

• Effectiviteit en vakmanschap, 

• Actief burgerschap, 

• Inclusie en diversiteit, 

• Huiselijk en seksueel geweld en

• Sociale zorg



• Kennismaking

• Verwachtingen

• Doelen

• Pilot Impacttool Sociale Kaart

• Jongeren Buiten Beeld

• Informele organisaties

• Impacttool Sociale Kaart

Programma
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Doelen

• Kennis vergroten over het bereiken en activeren van
(zorgwekkende) jongeren buiten beeld binnen het sociale
domein waaronder het voorbereiden en/of begeleiden naar
werk, school, ondernemerschap of combinaties hiervan.

• Kennis vergroten over het bereiken en activeren van
(in)formele organisaties om samen te werken met de
gemeente bij het bereiken, activeren en plaatsen van
(zorgwekkende) jongeren buiten beeld binnen het sociale
domein waaronder het voorbereiden en/of begeleiden naar
werk, school, ondernemerschap of combinaties hiervan.

• Informeren over de Impacttool Sociale Kaart (ISK), de
toepassing ervan en de wijze waarop het bijdraagt aan het
bereiken en activeren van (zorgwekkende) jongeren buiten
beeld.
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Pilot Impacttool Sociale Kaart
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Aanleiding
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Onderzoek

Bereiken, motiveren 
en activeren van 

jongeren 15-27 jaar

Schoolgaande-
/werkzoekende 

jongeren

Jongeren 
‘buiten beeld’



Pilot Impacttool Sociale Kaart

De ISK is een middel om de kwalitatieve en kwantitatieve impact van (in)formele
organisaties inzichtelijk te maken bij het bereiken en activeren van (zorgwekkende)
jongeren buiten beeld binnen het sociale domein waaronder het voorbereiden en/of
begeleiden naar werk, school, ondernemerschap of combinaties hiervan. De ISK bestaat
uit de volgende onderdelen:

• Handreiking

• Semigestructureerde vragenlijst

• Training voor professionals waarin de inzicht en kennis vergroot wordt over:

• Het bereiken en activeren van (zorgwekkende) jongeren buiten beeld binnen het
sociale domein waaronder het voorbereiden en/of begeleiden naar werk, school,
ondernemerschap of combinaties hiervan.

• Het bereiken en activeren van (in)formele organisaties om samen te werken met
de gemeente bij het bereiken, activeren en plaatsen van (zorgwekkende) jongeren
buiten beeld binnen het sociale domein waaronder het voorbereiden en/of
begeleiden naar werk, school, ondernemerschap of combinaties hiervan.

• De toepassing van de ISK en de wijze waarop het bijdraagt aan het bereiken,
activeren en plaatsen van (zorgwekkende) jongeren buiten beeld.
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Pilot Impacttool Sociale Kaart

Aanpak
• Pilots met gemeenten Almere,

Amsterdam, Den Bosch, Den Haag,
en Gooise Meren.

• Intervention mapping

• Ontwikkelingen tool & training

• Training & Interviews

• Sociale Kaart & Evaluatie

• Handreiking

Bronnen
• Startgesprek/interview/evaluatie met

gemeente professionals en 60 (in)formele
organisaties.

• Factsheet ‘Jongeren buiten beeld’ (CBS,
2013)

• ’Zien, lezen, helpen: over het bereiken
van jongeren buiten beeld’ (NSOB, 2016)

• ‘Zichtbaar maar niet in beeld' (IZI
Solutions, 2016')

• 'Do's en don'ts voor het bereiken en
activeren van jongeren' (IZI Solutions,
2016).

• ’Jongeren buiten beeld. Achter de cijfers’
(KIS, 2016)

• www.divosa.nl/werkwijzer-jongeren
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http://www.divosa.nl/werkwijzer-jongeren


Formele organisaties zijn publieke, private en
ideële organisaties die als onderdeel van of
duurzaam/structureel in opdracht van,
bekostigd worden door de overheid en zich
bezighouden met het bereiken, activeren en
plaatsen van (zorgwekkende) jongeren buiten
beeld binnen het sociale domein waaronder het
voorbereiden en/of begeleiden naar werk,
school, ondernemerschap of combinaties
hiervan.

Denk hierbij aan:

• Ministeries

• Gemeenten

• Re-integratiebureaus

• Zorg en welzijnsorganisaties

• Stichtingen en verenigingen.

• Buurtcentra die activiteiten voor jongeren
ontplooien

• Initiatieven zoals K!X.

Informele organisaties zijn publieke, private en
ideële organisaties die niet als onderdeel van of
niet duurzaam in opdracht van, bekostigd
worden door de overheid en die zich primair
niet bezighouden met het bereiken, activeren en
plaatsen van (zorgwekkende) jongeren buiten
beeld binnen het sociale domein waaronder het
voorbereiden en/of begeleiden naar werk, school

Denk hierbij aan:

• Sportscholen, religieuze instellingen

• Bibliotheek

• Coffeeshops, snackbars, shishalounges of
buurtkappers

• Social influencers, rolmodellen en/of
sleutelfiguren (landelijk, regionaal of uit de
wijk)

• Zelforganisaties van burgers met een
migratieachtergrond

• Buurtcommunities

• Incidentele initiatieven

Definities: (in)formele organisaties
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(Zorgwekkende) jongeren 
buiten beeld
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Definities: jongeren buiten beeld

12

Totaal aantal 
jongeren 

15-27 jaar
N = 2.475.460

Onderwijsvolgend

N = 1.513.810

Niet 
onderwijsvolgend

N = 961.650

Werkend

N = 711.370

Niet werkend

N = 250.280

Met uitkering

N = 106.510

Zonder uitkering

N = 143.770

Ingeschreven als 
werkzoekende

N = 9.340

Niet ingeschreven 
als werkzoekende

N = 134.430
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(CBS, 2013)
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G2.4 Jongeren buiten beeld (15 tot 27 jaar) naar gemeente, oktober 2013 

Onbekend

Lager dan 3%
3 tot 5,5%

5,5 tot 7%
7% of hoger
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Totaal aantal 
jongeren 

15-27 jaar 'buiten 
beeld'

N = 134.400

Recent 
onderwijsvolgend met 

startkwalificatie

N = 20.460

Niet recent 
onderwijsvolgend of geen 

startkwalificatie

N = 113.980

Recent 
arbeidsverleden

N = 33.090

Geen recent 
arbeidsverleden

N = 80.880

Partner en 
kind(eren)

N = 9.970

Geen partner en/of 
kind(eren)

N = 70.910

Institutioneel 
huishouden incl. 

detentie

N = 4.630

Geen institutioneel 
huishouden

N = 66.280

Ontvangt jeugdzorg

N = 370

Geen jeugdzorg

N = 65.910www.movisie.nl| www.IZI-Solutions.com

Definitie(s): Zorgwekkende Jongeren 
Buiten Beeld 
(CBS, 2013)
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G2.4 Jongeren buiten beeld (15 tot 27 jaar) naar gemeente, oktober 2013 

Onbekend

Lager dan 3%
3 tot 5,5%

5,5 tot 7%
7% of hoger



Focus van veel gemeenten vaak breder, 
meer gericht op werkloze jongeren en niet 
zozeer op (zorgwekkende_ jongeren buiten 
beeld
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Totaal aantal 
jongeren 

15-27 jaar
N = 2.475.460

Onderwijsvolgend

N = 1.513.810

Niet 
onderwijsvolgend

N = 961.650

Werkend

N = 711.370

Niet werkend

N = 250.280

Met uitkering

N = 106.510

Zonder uitkering

N = 143.770
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(CBS, 2013)
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3 tot 5,5%
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15www.movisie.nl | www.IZISolutions

 

 
 
 

 
7 

G2.4 Jongeren buiten beeld (15 tot 27 jaar) naar gemeente, oktober 2013 

Onbekend

Lager dan 3%
3 tot 5,5%

5,5 tot 7%
7% of hoger

 

 
 
 

 
7 

G2.4 Jongeren buiten beeld (15 tot 27 jaar) naar gemeente, oktober 2013 

Onbekend

Lager dan 3%
3 tot 5,5%

5,5 tot 7%
7% of hoger



Wat is het probleem?

• Het probleem ‘Buiten beeld zijn’ betekent dat jongeren niet
geregistreerd zijn bij een bepaalde groep overheidsinstellingen
(UWV, scholen, jeugdzorg). Dit betekent niet per se dat de jongeren
niet in beeld zijn bij andere overheidsinstellingen, zoals de politie,
DUO (voor studieschulden), of dat ze niet geregistreerd zijn in de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).”

• Ze zijn onzichtbaar voor bepaalde beleidssystemen, omdat ze daar
geen gebruik van maken. Het gaat dus om ‘buiten beeld van beleid’
en niet om totale administratieve onzichtbaarheid.

• ‘Buiten beeld’ is vanuit het systeem bezien een probleem, omdat
onduidelijk is wat er met de jongeren aan de hand is.
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Waarom is het een probleem?

• ‘Buiten beeld zijn’ kan een signaal zijn dat een jongere tussen wal en
schip valt en het niet lukt om er uit te komen.

• Het is een signaal dat een jongere het mogelijk niet lukt om zijn/haar
opleiding af te ronden, een baan te vinden of een tussenoplossing
vindt door een beroep te doen op een uitkeringsinstantie.

• ‘Buiten beeld zijn’ kan een signaal zijn van meervoudige
problematiek.

• Een periode van inactiviteit is niet per se een probleem, maar het
kan leiden tot langdurige afstand tot de arbeidsmarkt, het
schoolsysteem en/of de samenleving.

• Jongeren ‘buiten beeld’ hebben een inkomen nodig, althans ze
moeten in hun bestaan kunnen voorzien. ‘Buiten beeld zijn’ kan
leiden tot illegale activiteiten.
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•Perspectief  
(Loon/Verwachtingen)

•Arbeidsmarkt-, leeftijd-, 
postcodediscriminatie

•Kloof 
opleidingsachtergrond/-
niveau

•Kostendelersnorm

•Slechte ervaring/imago         
gemeente m.b.t. uitkering

•(H)erkenning en status

• Procedures en regels

• Verkeerd schooladvies o.b.v. 
gedrag/thuissituatie i.p.v. op 

basis van IQ en gebrek aan 
ouderbetrokkenheid

• Studiekeuze

• Leeftijd-/postcode discrim.

•In algemeen een laag opleidingsniveau

•Beperkte officiële vaardigheden en 
kennis

•Zwakke sociaaleconomische positie

•Gedragsproblemen

•Onzeker en een negatief                    
zelfbeeld

•Veel teleurgesteld door                                                           
‘de maatschappij’

Profiel Onderwijs

WerkUitkering
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PAUZE



Casus

Uit onderzoek blijkt dat een van de oorzaken waarom
jongeren in Amsterdam Zuidoost werkzoekend of ‘buiten
beeld’ zijn te maken heeft met arbeidsmarktdiscriminatie.
Om die reden organiseert de Gemeente Amsterdam
Zuidoost een bijeenkomst over discriminatie op de
arbeidsmarkt.

De bijeenkomst is op donderdag 2 juli om 14.30 uur. Twee
jongerenorganisaties uit Zuidoost (een gesubsidieerd en
een onafhankelijk) worden op de dinsdag voor het
evenement gevraagd of ze met jongeren kunnen komen.
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Casus vb

• Huisstijl flyer

• Titel flyer

• Beeld oogt afwijzend

• Programmering
(Akwasi = rapper, ≠ DJ) 

• Datum, tijd, locatie



WEL

Werk outreachend
Zoek jongeren op en ga naar ze toe.

Ga naar ontmoetingsplekken
• (in)formele sportscholen.
• (muziek)studio’s.
• religieuze instellingen e.a.

Maak gebruik van communitybenadering
Verken het netwerk om de jongeren heen en betrek 
influencers.

Zet social media in
SnapChat, Instragram, YouTube, Facebook en 
(afhankelijk van de reden tot contact) Whatsapp.

Maak persoonlijk contact
En wees eerlijk en oprecht, toon respect, geef 
vertrouwen, bied hulp.

Wees je bewust van je imago onder de doelgroep
Jongeren hebben

NIET

• Werk niet vanachter een loket of bureau.

• Wacht niet tot de jongere naar je toe komt.

• Werk niet alleen met de jongere in kwestie. Laat de 
jongere niet ‘buiten beeld’.

• Probeer de jongeren niet alleen via traditionele 
sociale media-kanalen te bereiken (zoals post, vaste 
telefoonlijn en via de 
eigen website). Wees niet alleen bereikbaar tijdens 
kantooruren.

• Benader de jongeren niet hiërarchisch.

• Beeldvorming vanuit eerdere ervaring met 
hulpverleningstrajecten en procedures en regels 
kunnen ook oorzaken zijn van buiten beeld raken 
van jongeren.

Bereiken van jongeren buiten beeld
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WEL

Leef je in en maak gebruik van hun interesses
Alle jongeren willen iets! Ken hun motivatie en weet wat 
hun beweegt.

Laat het verleden het verleden
Ga uit van het heden. Geef jongeren een kans in het hier 
en nu.

Maak de jongere medeverantwoordelijk
Bepaal samen een passend traject. Geef ze keuzevrijheid.

Wees positief en behandel de jongere gelijkwaardig
Focus op mogelijkheden. Je bent niet je omstandigheden, 
maar je bent je mogelijkheden.
Behandel jongeren als volwaardig mens.

Wees duidelijk
Geef aan wat de jongere van een (hulp)traject kan 
verwachten en wat er van hem/haar wordt verwacht.
Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Wees bereikbaar
Ook buiten kantooruren en ook online.

NIET

• Jongeren ‘zien’ zoals ze zichzelf op dat moment 
presenteren. Interesses van de jongeren niet 
meenemen in aanpakken en oplossingen.

• Veroordeel jongeren niet op basis van eerder 
gemaakte keuzes en gedrag. Duid fouten niet als 
falen.

• Bepaal niet voor de jongeren wat ze gaan doen en 
wat ze wel of niet kunnen. Bied niet alleen 
gestandaardiseerde trajecten aan.

• Behandel de jongere niet als probleem. Jongeren 
zijn geen probleem, ze hebben een probleem. Kijk 
niet alleen naar het gebrek aan een opleiding en 
werkervaring en naar wat ze niet kunnen. Stel je 
eigen referentiekader niet als norm.

• Ga er niet vanuit dat jongeren op de hoogte zijn van 
alle regels en procedures.

• Beloftes niet nakomen.

• Geen wisselende contactpersonen inzetten.
• Niet enkel vaste (telefonische) spreekuren.

Activeren van jongeren buiten beeld
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WEL

Vier successen
Beloon tussentijds behaalde doelen.
Bied een realistisch korte- en lange termijn
perspectief.

Maak gebruik van de community benadering
Verken het netwerk om de jongeren heen en 
betrek influencers:
• Ouders.
• Peers.
• Rolmodellen.
• Sleutelfiguren uit de wijk.

Zet rolmodellen in als ‘liaison’
• Zet rolmodellen in met wie ze zich
• willen indentificeren.

Zet ‘peers’ in
Activeer de jongeren via andere jongeren.

NIET

• Laat jongeren niet te lang wachten om deel te 
nemen aan een activiteit/traject.

• Plan doelen niet te ver vooruit in de tijd.

• Richt je niet alleen op de jongeren in kwestie, 
maar op het hele netwerk om de jongeren heen.

• Onderschat de impact van de community niet.

• Ervan uit gaan dat ze geen externe prikkels 
nodig hebben.

• Werk niet alleen met ‘formele’ 
professionals/organisaties.

Activeren van jongeren buiten beeld
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(In)formele Organisaties
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Casus

Zelf casus bedenken wat past binnen de gemeente…
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Formele organisaties zijn publieke, private en
ideële organisaties die als onderdeel van of
duurzaam/structureel in opdracht van,
bekostigd worden door de overheid en zich
bezighouden met het bereiken, activeren en
plaatsen van (zorgwekkende) jongeren buiten
beeld binnen het sociale domein waaronder het
voorbereiden en/of begeleiden naar werk,
school, ondernemerschap of combinaties
hiervan.

Denk hierbij aan:

• Ministeries

• Gemeenten

• Re-integratiebureaus

• Zorg en welzijnsorganisaties

• Stichtingen en verenigingen.

• Buurtcentra die activiteiten voor jongeren
ontplooien

• Initiatieven zoals K!X.

Informele organisaties zijn publieke, private en
ideële organisaties die niet als onderdeel van of
niet duurzaam in opdracht van, bekostigd
worden door de overheid en die zich primair
niet bezighouden met het bereiken, activeren en
plaatsen van (zorgwekkende) jongeren buiten
beeld binnen het sociale domein waaronder het
voorbereiden en/of begeleiden naar werk, school

Denk hierbij aan:

• Sportscholen, religieuze instellingen

• Bibliotheek

• Coffeeshops, snackbars, shishalounges of
buurtkappers

• Social influencers, rolmodellen en/of
sleutelfiguren (landelijk, regionaal of uit de
wijk)

• Zelforganisaties van burgers met een
migratieachtergrond

• Buurtcommunities

• Incidentele initiatieven

Definities: (in)formele organisaties
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Sociale Infrastructuur

Formele organisaties enerzijds en informele organisaties
anderzijds handelen in en zijn onderdeel van de sociale
infrastructuur. De sociale infrastructuur is ”het geheel van
organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het
mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden
(buurten, groepen, netwerken, huishoudens) kunnen leven en
kunnen participeren in de samenleving.” (Duyvendak, 2000:5)

In de civil society, de wereld van de burgers, bestaan zowel meer
georganiseerde en zelfs geformaliseerde verbanden dan
informele netwerken van individuen. Soms worden organisaties
of werkwijze uit de informele sociale infrastructuur opgenomen
in de formele sociale infrastructuur.
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Opdracht

• Welke informele organisaties kennen jullie?

• Maken jullie nu gebruik van dit soort informele 
organisaties? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom 
niet?

• Wat is de meerwaarde zijn van het werken met informele 
organisaties?

• Wat zijn de uitdagingen van het werken met informele 
organisaties?
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Informele organisaties

• Het zijn maatschappelijke organisaties die publieke waarden in het sociale 
domein nastreven en niet in overwegende mate uitvoerder van (door de 
overheid gefinancierd) beleid zijn. 

• Het zijn organisaties die publieke waarde creëren, zonder daarvoor door 
de overheid op een formele manier in het leven te zijn geroepen. 

• Het zijn organisaties die weliswaar een zekere organisatiegraad kennen, 
maar meestal zonder de formele structuren en systemen die hiërarchische 
organisaties vaak hebben. 

• Kunnen maatwerk en integrale aanpak leveren, omdat zij niet vastzitten 
aan protocollen en gestandaardiseerde processen. Tevens vaak zeer 
laagdrempelig en maar een aanspreekpunt.

• Kunnen als ‘vindplaats’ fungeren voor jongeren.
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Rol van informele organisaties
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Zien via het 
netwerk

•Informele organisaties in de wijk kunnen bijv.  rapporteren of melden dat zij te 
maken hebben met een voor het beleid (zorgwekkende) jongeren buiten beeld 
en dat deze problemen heeft die hij of zij zelf niet kan oplossen. 

Lezen via 
het netwerk

•Zo kan via de informele organisaties, via de partners in het netwerk, een vorm 
van eerste ‘lezing’ van de jongeren plaatsvinden. Op die manier kan via de weg 
van het netwerk de lezing en categorisering van jongeren verder plaatsvinden, 
waarbij ook hun veronderstelde problematiek in categorieën wordt gevat.

Helpen via 
het netwerk

•De rol van informele organisaties kan ook zijn dat ze zelf ‘aan de slag gaan’ met 
de jongeren die ze zijn tegengekomen.  Echter dwing ze niet in een rol wat niet 
bij hen past



Dilemma’s

• Initiatieven zijn selectief: ze sluiten aan bij bepaalde jongeren,
maar sluiten anderen juist uit

• Verschillende organisaties vragen om andere ondersteuning
• Snel vs. Zorgvuldig
• Kwaliteit en prestaties bepalen is ingewikkeld, maar wel

nodig
• Formele aspecten kunnen informele organisaties bedreigen en

versterken
• De communicatie is (te) inhoudelijk
• Elkaar begrijpen, zonder het eens te zijn
• De groei en reproductie van informele organisaties is niet af te

dwingen
• ‘Informele organisaties’ trekken hun eigen plan
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Tips

• Actieve terughoudendheid: Hulp bieden als dat mogelijk en passend is,
maar zonder daarbij de energie en de betrokkenheid van de initiatiefnemers
aan te tasten

• Een productief partnerschap met informele organisaties kan dus alleen
slagen vanuit de erkenning dat de kracht van ‘informele organisaties’ is dat
ze ‘informeel’ zijn en zij dus geen onderdeel uitmaken van een
beleidssysteem en zijn verhaal en instrumentarium.

• Geen aanbestedingen, geen monitoring, geen verantwoordingssystematiek,
geen standaardisatie en uniformering, et cetera. Tenzij er ondersteuning is
in de professionalisering van informele organisaties.

• Investeer in de relatie (vredestijd) met en de wensen/behoeften van de
informelere organisatie in tijden wanneer zij de overheid nodig hebben. En
niet enkel wanneer de overheid hen nodig heeft.

• Handel niet op basis van wederkerigheid: dus speel in op de wensen en
behoefte van de informele organisaties zonder er (gelijk) wat voor terug te
verwachten.
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PAUZE



Impacttool Sociale Kaart
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De Impacttool Sociale Kaart

Om kwalitatieve en kwantitatieve impact van de (in)formele organisatie inzichtelijk te
maken zijn we uitgegaan van de volgende formule:

• Totaal Impactscore Sociale Kaart (TISK) = Bereik (X) x Activatie (Y) x Plaatsing (Z)

• Bereik (X) = De score (1-5) van een (in)formele organisatie op het gemiddelde aantal
(zorgwekkende) jongeren buiten beeld die zij weten te bereiken.

• Activatie (Y) = De score (1-5) van een (in)formele organisatie op het gemiddelde
aantal leefgebieden waarop zij (zorgwekkende) jongeren buiten beeld weten te
activeren.

• Plaatsing (Z) = De score (1-5) van een (in)formele organisatie op het gemiddelde
aantal plaatsing van (zorgwekkende) jongeren buiten beeld binnen het sociale
domein waaronder richting een opleiding, werk en/of combinaties hiervan.

• Zowel X, Y als Z worden gescoord op een 5 punten schaal waarbij de minimale
score 1 (1 x 1 x 1) en de maximale score 125 (5 x 5 x 5) is.
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Vragenlijst

Vraag en antwoorden
Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat ons om de eigen persoonlijke inschattingen van de 
geïnterviewde. Zij zijn niet verplicht om antwoord te geven op de gestelde vragen. Mocht het zo zijn 
dat zij niet willen en/of kunnen antwoorden, kan jij de vraag overslaan en eventueel later op 
terugkomen. Mocht de geïnterviewde de vraag niet begrijpen, probeer dan de vraag op een andere 
manier te stellen.

We willen jou echter wel vragen om de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen, omdat alle 
informatie nodig is bij de verwerking van de vragenlijst om de Sociale Kaart zo volledig mogelijk te 
vullen. 

Anonimiteit
De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en niet gekoppeld aan personen. Echter, in verband met 
de bruikbaarheid van de sociale kaart 'Informele organisaties' vragen wij naar namen van (contact) 
personen.    

Onderdelen
• Algemene informatie 
• Deel 1: Bereik 
• Deel 2: Activatie 
• Deel 3: Plaatsing
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Algemene informatie

• Datum interview: 
• Naam geïnterviewd: 
• Functie geïnterviewde: 
• Naam organisatie: Als het geen 

organisatie, maar persoon is, dan hier 
sleutelfiguur invullen

• Type organisatie: Formeel/Informeel 
(niet vragen, maar als interviewer zelf 
bepalen)

• Categorie organisatie: Religie, 
uitgaansgelegenheden, economie, ideëel 
(zelf- en vrijwilligersorganisaties), 
vindplaatsen, sleutelfiguur, sociale media, 
formele organisatie

• Rechtsvorm: Geen, eenmanszaak, vof, 
bv, nv, stichting, vereniging, etc.

• Erkend leerbedrijf: Ja of Nee
• Openingstijden: Op welke tijden 

kunnen jongeren bij de organisatie 
terecht?

• Bereikbaarheid: Op welke tijden is de 
contactpersoon het beste te bereiken?
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• Algemene postadres voor jongeren:
Ja/Nee

• Adres: 

• Postcode: 

• Plaats: 

• Telefoonnummer: 

• E-mailadres algemeen: 

• Website: 

• Sociale media: 

• Nieuwsbrief: Ja/Nee

• Contactpersoon: Naam

• Mobiel nummer: 

• Werknummer: 

• E-mailadres: 
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Werkgebied organisatie 

Gemeente:

Stad/Dorp

Stadsdeel/Gebied/Buurt/Wijk

Aanvullende informatie

Missie: waarom ben jij bezig met jongeren en/of je 

organisatie? Wat drijft jou? 

Visie: wat wil jij en/of jouw organisatie bereiken en op welk 

manier? Dus wat is jouw/jullie doel?  

Hoe zou jij jezelf en/of je organisatie in één zin beschrijven? 

Producten/Dienstverlening:

Werkwijze/Projecten/Activiteiten:

Nazorg
Is er een nazorgfunctie? Hoe wordt deze 

functie ingevuld?

Doelgroep:
Jongeren, scholieren, studenten, 

werkzoekenden, jongeren buiten beeld

Leeftijdscategorie doelgroep:

Opleidingsniveau doelgroep:
Geen startkwalificatie, vmbo, havo, vwo, 

mbo, hbo, wo

Intensiteit contact met jongeren
Aantal contactmomenten per week of per 

maand of per jaar met jongeren buiten 

beeld.

Ken jij andere (in)formele organisaties? Ja/Nee

Zo ja? Welke?

Werk je met ze samen? Zo ja, op welke wijze en zo nee 

waarom niet?



Deel 1: Bereik
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Bereik N

Hoeveel jongeren (15 - 27 jaar) wonen er in het 
stadsdeel/gebied/wijk/buurt? *CBS

Vooraf 

opzoeken op 

Statline

Hoeveel jongeren buiten beeld wonen er in het 
stadsdeel/gebied/wijk/buurt? *CBS

Vooraf 

opzoeken op 

Statline

Hoeveel jongeren (15 - 27 jaar) worden er door de 
organisatie/sleutelfiguur bereikt? Schatting

Hoeveel van deze jongeren met wie de organisatie/sleutelfiguur 
contact heeft volgen geen onderwijs, hebben geen werk of 
uitkering hebben en staan niet als werkzoekende ingeschreven? 
Schatting

Gemiddelde bereik jongeren buiten beeld in het 
stadsdeel/gebied/wijk/buurt door de organisatie

Achteraf 

berekenen



Deel 2: Activatie 
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Leefgebieden
Nee (0) & 

Ja (1)

Zet de organisatie in op financiële zelfredzaamheid?

Zet de organisatie in op een actieve dagbesteding? (School/Werk/Ondernemerschap)

Zet de organisatie in op het verkrijgen van een zelfstandige en veilige huisvesting?

Zet de organisatie in op het creëren van een veilige en stabiele thuissituatie?

Zet de organisatie in op het bevorderen van de geestelijke gezondheid?

Zet de organisatie in op het bevorderen van de lichamelijke gezondheid?

Zet de organisatie in op het tegengaan van verslaving?

Zet de organisatie in op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten (ADL)?

Zet de organisatie in op het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk?

Zet de organisatie in op het actief participeren in de maatschappij?

Zet de organisatie in op het tegengaan van in aanraking komen met politie/justitie?

Zet de organisatie andere organisaties in bij het bereiken en activeren van jongeren buiten 

beeld?

Zet de organisatie sleutelfiguren in bij het bereiken en activeren van de jongeren buiten beeld?

Zet de organisatie de ouders en/of sociale omgeving in bij het bereiken en activeren van de 

jongeren buiten beeld?

Zet de organisatie maatschappelijke actualiteiten in bij het bereiken en activeren van jongeren 

buiten beeld?

Zet de organisatie in op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren buiten beeld?

Zet je organisatie in op nazorg voor de bereikte jongeren buiten beeld?

Gemiddelde score organisatie op aantal leefgebieden van de ZRM



Deel 3: Plaatsing
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PLAATSING Beoogd (n) Gerealiseerd (n) Gemiddelde

Postadres

Huisvesting

Schuldhulpverlening

Uitkering

Opleiding (opleidingskeuze en inschrijving)

Voorbereidende opleiding re-integratietrajecten

Werk voorbereidende re-integratietrajecten

Leerwerkplek

Stage

Vrijwilligerswerk

Baan

Onderneming (ondernemingsplan en 

inschrijving KvK)

Gemiddelde plaatsingspercentage



Berekenen scores
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SCORES ACTIVATIE & PLAATSING TOTALE IMPACT Scores

Bij een gemiddelde van 0,00 tot 0,20 scoort een organisatie een 1 Bereik                                 
(score 1 t/m 5)

Bij een gemiddelde van 0,21 tot 0,40 scoort een organisatie een 2 Zelfredzaamheid      
(score 1 t/m 5)

Bij een gemiddelde van 0,41 tot 0,60 scoort een organisatie een 3 Plaatsing                        
(score 1 t/m 5)

Bij een gemiddelde van 0,61 tot 0,80 scoort een organisatie een 4 Eindscore

Bij een gemiddelde van 0,81 ≤ x scoort een organisatie een 5



Rollenspel

• De deelnemers bereiden zich voor met een praktische oefening op het gebruik van de 
vragenlijst door het vragenformulier goed door te nemen.

• Opzet: stoelen in een kring. 

• Verschillende rollen:

• Interviewer (professional)

• Geïnterviewde (informele organisatie)

• Rest is waarnemer

• Twee deelnemers gaan in het midden van de kring zitten. Een deelnemer interviewt 
de andere aan de hand van één van de onderdelen van de vragenlijst. De buitenkring 
neemt het verloop van het interview waar. 

• Na afloop geeft de geïnterviewde feedback aan de interviewer. De buitenkring geeft 
ook feedback. Dan wisselen de deelnemers van rol. Doorgaan met andere deelnemers 
de beurt totdat iedereen de rol van interviewer, geïnterviewde en waarnemer 
gespeeld heeft. 

• Evalueer met de hele groep per onderdeel van de vragenlijst waar de Impacttool 
aangescherpt kan worden
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