
De top 15 van verbeteringen: Werken met Jongeren in Kaart 
 

De laatste maanden hebben we het monitorsysteem Jongeren in Kaart gebruikt tijdens 

een project waarbij het leidend was voor het jongerenwerk, jongereninterventieteam en 

de Jeugdgroepenoverleggen. Om het geheel te evalueren vroegen we de 

beroepskrachten naar hun impressie van het werken met Jongeren in Kaart zowel 

technisch als beroepsmatig. Technisch kwamen er verschillende aanbevelingen uit die 
waardevol kunnen zijn in de toekomst of voor de verdere afstemming (fine-tuning) van 

het systeem. 

 

Daarnaast hadden we ook de vraag gesteld of de beroepskrachten veranderingen in hun 

werkuitvoering hadden vastgesteld. En hoewel het niet veel meer voorstelt dan een 

“sondering” van een persoonlijk gevoel verraste de uitkomst toch wel. De werkers waren 

het erover eens dat het werken met Jongeren in Kaart fikse verbeteringen in het 

jongerenwerk had opgeleverd.  

 

Aangezien we trots zijn op mooie resultaten volgt hier het lijstje van items waarop de 

beroepskrachten vooral verbeteringen zagen: De Top 15 van verbeteringen: 

 

1 Verbetering in inzicht in verhoudingen en processen in het netwerk 

2 Er wordt beter informatie aan elkaar doorgeven in het team 

3 We worden meer serieus genomen worden in de netwerken 

4 We begrijpen en doorzien situaties sneller en beter 

5 Er is meer openheid binnen het eigen team 

6 We werken meer met competentieontwikkeling van jongeren 

7 Meer inzicht in beleidsprocessen van overheden en instellingen 

8 We plannen ons werk beter 

9 We zijn meer geïnformeerd over opvattingen van netwerkpartners 

10 We gaan zorgvuldiger om met onze informatiepositie t.a.v. jongeren 

11 We hebben meer krediet bij /verbeterde relatie met doelgroep 

12 We kunnen beter aansluiten bij jongeren 

13 Jongeren hebben een grotere betrokkenheid bij het jongerenwerk 

14 We gaan meer methodisch te werk 

15 Er is meer samenwerkingsbereidheid binnen het team/organisatie 

 

Daarmee onderstreepten ze dat Jongeren in Kaart ook van belang was voor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

en daarmee een mooie kwalitatieve tool (ik wist dat natuurlijk al) 
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1. de eigen werkuitvoering 

2. interne samenwerking  

3. positionering van het jongerenwerk in het netwerk 

4. de informatiepositie met betrekking tot jongeren 

5. en de effecten van jongerenwerk voor jongeren 


