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Presentatie
Erkenningstraject
Justitiële Interventies
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Filmpje
• Kies erkend, krijg erkenning!
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Beoordeling justitiële interventies
• 2005-2015 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
• Heeft geleid tot: evidence based werken, controle op uitvoering,
wetenschappelijke evaluatie en tal van interventies gericht op
recidivebeperking
• Maar in jeugdzorg, sociaal domein, GGZ ook veel kennis en
ervaring in werken met mensen met ingewikkelde, vaak aan
criminaliteit gerelateerde problemen
• Eind 2015 beoordeling van justitiële interventies belegd bij
Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
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Samenwerking 2007-2020
• 2005 NJi start met ontwikkelen van beoordelingssysteem
• 2007 NJi, RIVM (afdeling Gezond Leven) en Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
• 2012 aansluiting Movisie, KCS&B
• 2014 aansluiting Trimbos-instituut en Vilans

4

2

12/05/2021

Samenwerkingsverband Erkenning van
Interventies
• Verschillende erkenningscommissies voor jeugd, gezond leven,
ouderenzorg, sport enz.
• Eenduidige procedure en criteria voor beoordeling
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Doel erkenningstraject
• Kaf van het koren scheiden
• Overzicht geven van
interventies die goed
beschreven zijn en op z’n minst
op uitvoering zijn geëvalueerd
• Kwaliteitsverbetering van het
veld
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Betrokken partijen
Commissie
(onderzoekers &
mensen uit praktijk)
Indieners

Secretariaat en
begeleiding
(NJi, Movisie en
Trimbosinstituut)
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Wat doen wij?
• Eerste selectie van interventie
• Begeleiding indiener

• Secretariaat commissie
• Beheer databank justitiëleinterventies.nl
• Vraagbaak
• Organisatie veldbijeenkomsten
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Het traject
(1) Aanmelding: info@justitieleinterventies.nl
(2) Eerste selectie
(3) Beschrijven van de interventie in het format
(4) Beoordeling door commissie
(5) Uitslag en opname in databank
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(2) Eerste selectie
•
•
•
•
•

De interventie heeft een planmatige en doelgerichte aanpak
De interventie wordt uitgevoerd in Nederland
Er is een Nederlandstalige handleiding beschikbaar
Er is een (beperkte) procesevaluatie beschikbaar
Er is een eigenaar of licentiehouder van de interventie

Op basis van het materiaal en deze criteria beslissen wij of de interventie
in aanmerking komt voor beoordeling door de commissie.
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(3) Beschrijving interventie
• Format: ‘het werkblad’

• Beschrijving van interventie door indiener of collega
• Feedback van één van de drie instituten

11

(3) Beschrijving interventie
• Doel & subdoelen
• Doelgroep
• Aanpak: opzet en inhoud (denk aan: vorm, opbouw en intensiteit)
• Onderbouwing: samenhang probleem, doel en aanpak. =>koppeling
RNR principes!
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(3) Beschrijving interventie
• Uitvoering (denk aan opleiding, kwaliteitsbewaking,
implementatie en kosten)
• Onderzoek naar de uitvoering
• Onderzoek naar effectiviteit
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(4) Beoordeling
•
•
•
•
•

Wetenschap en praktijk
Onafhankelijke beoordeling (4 leden per interventie)
Volgens vastgestelde criteria
Oordelen op basis van consensus
Adviserende rol
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(5) Uitslag beoordeling
• Goed onderbouwd: het werkt in theorie
• Effectief:
❖eerste aanwijzingen voor effectiviteit
❖goede aanwijzingen voor effectiviteit
❖sterke aanwijzingen voor effectiviteit
• Andere uitkomsten:
❖Onder voorbehoud
❖Niet erkend
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(5) Uitslag beoordeling
• Terugkoppeling oordeel naar ontwikkelaar
• Publicatie erkende interventies op website
www.justitieleinterventies.nl
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Vragen?
info@justitieleinterventies.nl
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