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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraagstelling 

In 2011 startte in Amsterdam het Preventief Interventie Team (PIT) met als doel het voorkomen dat 

kinderen afglijden in de criminaliteit. Het multidisciplinaire team gaat actief en vroegtijdig op zoek naar 

risicokinderen en onderscheidt daarbij twee groepen: (1) minderjarige broertjes en zusjes van Top1000 

daders, en (2) basisschoolleerlingen waarbij sprake is van grensoverschrijdend en/of agressief gedrag.  

Deze analyse en rapportage richt zich op de tweede groep1. Op basis van de eerste evaluaties lijkt het 

preventief en tijdig investeren in jonge kinderen succesvol te zijn. Dit is een van de redenen dat ook 

andere steden deze preventieve manier van werken willen gaan invoeren. Een veel gestelde vraag 

daarbij is: wat kost de aanpak en wat zijn de (potentiële) maatschappelijke baten? De gemeente Am-

sterdam heeft LPBL gevraagd een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uit te voeren. 

 

Vragen die daarbij centraal staat zijn: tot welke effecten leidt het PIT? Daarbij gaat het om zaken als 

recidive, zorggebruik, reductie overlast en onveiligheid, maar ook om bijvoorbeeld kansen op de ar-

beidsmarkt en kwaliteit van leven. Hoe verhouden de extra kosten (voor alle betrokken partners) zich 

tot de verwachte baten? Welke risico’s en onzekerheden zijn er? Bij wie vallen de kosten en baten? 

 

Een MKBA kijkt daarbij naar zowel financiële waarden - zoals voorkomen van zorg- en detentiekosten 

- als immateriële waarden, zoals veiligheid en kwaliteit van leven. Daarnaast worden alle partijen be-

trokken in de analyse, dus niet alleen degenen die participeren in de aanpak, maar bijvoorbeeld ook de 

kinderen  en gezinnen zelf en de overige huishoudens in Amsterdam (zoals slachtoffers en buurtgeno-

ten). Tot slot geeft een MKBA inzicht in de belangrijkste sleutels voor succes: welke werkzame mecha-

nismen dragen bij aan het succes van de aanpak? Deze inzichten kunnen worden toegepast bij de 

doorontwikkeling en bij de uitrol in andere steden of gebieden in het land. 

1.2. Aanpak en leeswijzer 

De MKBA is uitgevoerd in twee stappen2:  

1. Interventie en effecten in beeld. Dit betreft het voorbereidende werk voor het opstellen van het 

MKBA-model. Op basis van toegezonden stukken, gesprekken met betrokkenen en een workshop 

EffectenArena is een beeld gevormd van de aanpak en de (verwachte) effecten. Het resultaat van 

deze stap is beschreven in hoofdstuk 2. 

2. Opstellen MKBA. In de tweede stap is het MKBA-model opgesteld. Het effectenschema is daarbij 

te zien als de ‘architectuur’ van het model. Om het model te vullen hebben we een data-analyse 

uitgevoerd, aangevuld met interviews en literatuuronderzoek. Hoofdstuk 3 geeft hiervan de resulta-

ten. Daar waar geen cijfers bekend zijn doen we onderbouwde aannames o.b.v. kengetallen. We 

laten in hoofdstuk 4 zien wat de verwachte maatschappelijke kosten en baten zijn van het PIT, 

waarbij we ook een doorkijk geven naar de toekomst. Hoofdstuk 5 eindigt met de belangrijkste con-

clusies en aandachtspunten. 

                                                      
1 Voor resultaten van de hele groep (inclusief TOP-gezinnen) verwijzen we naar het LPBL-rapport van december 2017 
2 Zie ‘Werken aan maatschappelijk rendement - een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociale domein’, opge-

steld door LPBL in opdracht van het ministerie van BZK, Den Haag, februari 2011. 
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2. Effecten in beeld 

Dit hoofdstuk start met een beschrijving van de werkwijze van het PIT en de situatie wanneer de aanpak 

er niet zou zijn (de nulsituatie). Daarbij is in paragraaf 2.1 ook oog voor de context: wat gebeurt naast 

PIT voor deze groep? In paragraaf 2.2 volgen de verwachte effecten (de beleidstheorie) ten opzichte 

van de nulsituatie, gegeven de huidige context. 

2.1. Preventief Interventie Team 

Het Preventief Interventieteam (PIT) is een team van professionals uit diverse disciplines van de jeugd-

zorg dat actief en vroegtijdig risicokinderen opspoort. Het is in 2011 gestart als onderdeel van een her-

ziene aanpak van de jeugdcriminaliteit. Uitgangspunt is het gegeven dat jongeren die afglijden naar 

zware criminaliteit als kind vaak al grensoverschrijdend en agressief gedrag vertoonden of uit een gezin 

komen waarin crimineel gedrag de norm was3. De verwachting is dat door in te grijpen op de basis-

schoolleeftijd de effectiviteit van de interventie kan worden verhoogd. Immers, op die leeftijd staan kin-

deren nog open voor bijsturing door ouders en leerkrachten4. Het PIT bestaat uit 39 mensen, waaronder 

22 PIT-ters, vier gedragsdeskundigen en drie informatiemakelaars. 

  

De eerste stap in de werkwijze van het PIT is de vroegsignalering. Dit verloopt in nauwe samenwerking 

met (de zorgstructuur en leerkrachten van) basisscholen, waar de kans op kinderen met grensover-

schrijdend en/of agressief gedrag relatief groot is.  

Na aanmelding door de basisschool - en nadat ouders toestemming hebben gegeven - wordt zo snel 

mogelijk een compleet beeld gevormd van het kind en het gezin. De informatiemakelaars uit het team 

gaan na bij welke instanties het gezin al bekend is en welke hulp eerder is ingezet. Daarnaast vraagt 

het PIT aan ouders en leerkrachten om een screeningsvragenlijst over het gedrag van het kind in te 

vullen5. Kinderen bij wie serieuze zorgen bestaan over de ontwikkeling worden door wetenschappers 

van de Universiteit van Leiden onderzocht op sociale leerbaarheid. De resultaten van dit onderzoek 

vormen, samen met de informatie uit eerdere hulpverleningstrajecten, de basis voor een plan van aan-

pak op maat. Deze vertaalslag van onderzoek naar praktijk is specialistisch werk dat wordt uitgevoerd 

door de gedragswetenschappers uit het team en is uniek voor de werkwijze van het PIT. 

 

Het plan van aanpak is de basis om aan de slag te gaan in en met het gezin. De PIT-ter heeft daarbij 

een rol als aanjager of als gezinsbegeleider of als combinatie van beide. In de aanjaagrol ziet de PIT-

ter toe op uitvoering van het plan en samenwerking tussen de verschillende partijen. Als gezinsbegelei-

der bieden zij ook zelf directe, praktische ondersteuning. In beide rollen geldt dat ouders en school 

nadrukkelijk worden betrokken. De bemoeienis van het PIT is in principe niet gebonden aan een maxi-

male doorlooptijd of een ureninzet. Het PIT trekt zich terug als het kan, maar blijft zo lang als nodig is 

monitoren hoe het met het kind gaat (tenminste twee jaar).  

                                                      
3 Zie onder meer het onderzoek van Henk Ferwerda ‘Signalen voor crimineel gedrag’ (1996), het advies van de Raad voor Straf-

rechttoepassingen en Jeugdbescherming ‘Zorg voor jongeren met psychische stoornissen in de Justitiële Jeugdinrichtingen’ 

(2009)  en het GGD-rapport ‘In de Nesten’ (2014) 
4 Zie onder meer de Richtlijn ODD en CD bij kinderen en jongeren, van de NVP (2013) en de Richtlijn ernstige gedragsproblemen 

voor jeugdhulp en jeugdbescherming, uitgegeven door NVO, BPSW en NIP (2015).  
5 Child Behavior Checklist (CBCL) voor ouders en Teacher Report Form (TRF) voor leerkrachten. Nota Bene: hier moeten ouders 

toestemming voor geven.  
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De context waarbinnen de aanpak plaatsvindt 

Niet alleen het PIT biedt zorg en ondersteuning aan kinderen met gedragsproblemen. In de eerste plaats 

is er de zorgstructuur op scholen, het zogeheten Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT is bedoeld om 

zorgen en problemen bij kinderen en jongeren tijdig te herkennen en aan te pakken. In het ZAT werkt 

de school samen met zorgprofessionals, zoals jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het ouder- en kind-

team. Daarnaast kunnen ouders, kinderen en professionals die zorgen hebben over opvoeden en op-

groeien ook direct terecht bij de ouder- en kindteams, die werken vanuit de wijk en op school. De ouder- 

en kindadviseurs kunnen zelf kortdurende ondersteuning bieden, bij een meer gespecialiseerde zorg-

behoefte verwijzen ze door. Tot slot is er voor gezinnen waar sprake is van multiproblematiek Samen 

DOEN in de Buurt, een integraal werkend team die de problemen binnen een gezin in samenhang 

oppakt. 

De situatie zonder aanpak 

In de nulsituatie is er geen Preventief Interventieteam en wordt de screening op sociale leerbaarheid 

niet ingezet. Overigens betekent dit niet dat er dan helemaal geen aandacht zou zijn voor deze groep. 

Immers: veel kinderen en gezinnen zijn (ook) al bekend via de zorgstructuur van de basisschool.  

2.2. Effectenschema 

In het onderstaande oorzaak-gevolgschema zijn op basis van interviews en een workshop Effecten-

Arena op 18 september 2017 de belangrijkste (verwachte) effecten van de nieuwe aanpak in beeld 

gebracht. De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de situatie dat deze aanpak er niet zou zijn 

(0-situatie). 

 
Figuur 2.1. Het effectenschema van het Preventief Interventieteam 

 
 

Door de pijlen in de figuur te volgen, kan een beeld worden gevormd van de effecten die van de nieuwe 

aanpak worden verwacht. Links in de figuur staan de aanpak en de bijbehorende activiteiten. Helemaal 

rechts in de blauwe blokken staan de resulterende maatschappelijke kosten en baten. Op hoofdlijnen 
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heeft de nieuwe aanpak zeven verwachte directe effecten (A tot en met G) die hieronder besproken 

worden.  

 

Het PIT biedt ondersteuning die anders door andere professionals uitgevoerd zou worden, bijvoorbeeld 

opgroei- en opvoedondersteuning door de Ouder- en Kindadviseur of gezinsbegeleiding door maat-

schappelijk werk. Doordat het PIT dit oppakt komt het niet in hun caseload terecht, leidt dit dus (in 

potentie) tot een besparing (effect A).  

 

Kern van de werkwijze van het PIT is dat door vroegsignaleren van risicogedrag op de basisschool 

eerder geïntervenieerd wordt in deze groep (effect B). Op korte termijn brengt dit hogere zorgkosten 

met zich mee, maar anders dan in de nulsituatie wordt de interventie gedaan op een moment dat het 

kind nog open staat voor bijsturen door ouders en leerkrachten. In het onderzoek en de interventie staat 

het kind zelf centraal: wat heeft hij of zij nodig van de omgeving om optimaal te kunnen functioneren 

(effect C)? Het plan van aanpak biedt daartoe concrete handvatten, ook voor de leerkracht, waardoor 

probleemgedrag in de klas afneemt (effect D). Dat leidt tot een positiever klimaat in de klas en dus tot 

een lagere (werk)druk. Doordat de hele omgeving werkt met hetzelfde plan van aanpak kunnen school 

en thuis één lijn trekken in de manier waarop zij het kind benaderen (effect E). Door het uitgebreide 

onderzoek naar sociale leerbaarheid als basis te nemen is het plan precies op maat, de geboden zorg 

passender dan zónder een dergelijke screening (effect F). Tot slot is de verwachting dat door langdurig 

te monitoren - en bij te schakelen wanneer dit nodig is - er minder terugval in oud gedrag zal zijn (effect 

G).  

 

Het bovenstaande leidt tot een effectievere manier van interveniëren en dus tot verbeterde schoolpres-

taties en een verbeterd sociaal functioneren voor de betrokken kinderen. Dit leidt op korte termijn tot 

minder schoolverzuim, minder inzet van zorgtrajecten (zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainin-

gen), meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en een lagere kans op crimineel gedrag. De verwachting is 

dat er ook op lange termijn positieve effecten zijn, namelijk minder schooluitval en een daling van de 

criminaliteit.  

- Zowel op korte als lange termijn leidt dit tot lagere zorgkosten. Eerst als gevolg van minder jeugd-

zorg en opvoedondersteuning, later doordat goed functionerende volwassenen minder gebruik ma-

ken van sociale voorzieningen.  

- Minder schooluitval leidt tot minder maatschappelijke uitval en dus een lager beroep op bijvoorbeeld 

uitkeringen en hulpverleningstrajecten. Daarnaast leidt het behalen van een hoger onderwijsniveau 

tot een hoger inkomen.  

- Meer eigenwaarde en meer zelfvertrouwen dragen, zowel op korte als lange termijn, bij aan een 

betere fysieke en mentale gezondheid, en dus tot meer kwaliteit van leven. Dit geldt voor de kin-

deren in de aanpak, maar ook voor de overige leden van het gezin en de betrokken leerkrachten.  

- De maatschappelijke kosten van criminaliteit en overlast zijn groot, zeker bij High Impact Crimes en 

veelplegers. Het gaat om materiële en immateriële schade van delicten en overlast en om kosten 

van politie en justitie (opsporing, vervolging en strafuitvoer). 
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3. Effectiviteit 

Om de maatschappelijke kosten en baten van het PIT te kunnen bepalen is inzicht nodig in de effectivi-

teit. Hoeveel kinderen worden bereikt? Bij hoeveel treedt een verbetering op in de schoolprestaties of 

in het sociaal functioneren?  En wat betekent dit voor het aantal voorkomen veelplegers of maatschap-

pelijke uitvallers op langere termijn? Om hiertoe te komen hebben we een data-analyse uitgevoerd op 

het registratiebestand van PIT en op een aanvullend steekproefbestand. Dit bestand is gevuld tijdens 

interviews met PIT-ers over een aselect getrokken aantal dossiers uit hun caseload. Verder hebben we 

gebruik gemaakt van resultaten uit onderzoek van de universiteit Leiden en overige literatuurstudies, 

zie bijlage voor een overzicht.  

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de analyses: wie zitten er in de 

aanpak (3.1)? Wat wordt ingezet (3.2)? Welke effecten treden op (3.3)? En wat weten we van de nulsi-

tuatie zónder aanpak op langere termijn (3.4)? 

3.1. Aantal en problematiek 

Aantal gezinnen 

Sinds de start van PIT in 2011 is de gemiddelde instroom zo’n 40 gezinnen per jaar geweest, waarbij 

een stijgende lijn zichtbaar is. Afgelopen jaar was de instroom voor het eerst boven de 60 gezinnen. 

Terugkijkend zijn er in totaal 290 gezinnen bereikt. In het rechterfiguur zien we dat de uitstroom pas in 

2016 goed op gang is gekomen. Tot die tijd werden gezinnen in de caseload gehouden en niet afgeslo-

ten. Op dit moment zitten er zo’n 140 gezinnen in de actieve caseload.  

 

Figuur 3.1. In- en uitstroom van aantal gezinnen in de PIT-aanpak door de jaren heen 

 

Bron: PIT-bestand bewerking LPBL 

 

In totaal zijn er zo’n 550 kinderen, waar PIT actief betrokken is geweest. Gemiddeld per gezin zijn dit er 

bijna twee. Overigens ligt het gemiddeld aantal kinderen in een gezin rond de 3. Dit is meer dan het 

Amsterdams gemiddelde van twee kinderen. 

Problematiek van de gezinnen 

Op basis van de metingen en de steekproef hebben we geprobeerd de probleemgebieden van de ge-

zinnen (zoals bekend in de ZRM) in kaart te brengen. Onderstaand figuur laat dit zien. Hierbij valt op 

dat in het PIT-bestand veel vragen niet of nauwelijks zijn ingevuld. Ruim 80 procent van de gezinnen 
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heeft een opvoedprobleem. Verder bleek uit de dossieranalyse dat 65 procent een minimagezin is en 

bij 45 procent is sprake (of vermoeden) van een of meerdere personen met een licht verstandelijke 

beperking. 

 

Figuur 3.2. Probleemgebieden vanuit PIT-registratie (Links) en steekproef (Rechts) 

 

Bron: PIT-bestand en Dossieranalyse bewerking LPBL 

 

Voor een inschatting van de zwaarte van de problematiek hebben we ook gekeken 

naar de aanwezigheid van een maatregel en/of zware hulpverlening (behandeling 

of uithuisplaatsing) voordat PIT begon. Circa 40 procent van de gezinnen bleek op 

deze wijze al bekend bij een instelling. Een combinatie van probleemgebied en de 

inzet van zware hulpverlening geeft een inschatting van de doelgroep van PIT. Dit 

is van belang om de gemiddelde zorgkosten te kunnen bepalen (zie hoofdstuk 4). 

Onderstaand figuur laat de verdeling zien. Ongeveer 95 procent van de PIT-gezin-

nen heeft te maken met problemen op meerdere leefgebieden.  

3.2. Inzet PIT en anderen 

Zodra een gezin in de aanpak komt, voert het PIT zelf interventies uit, of anderen kunnen dit doen. In 

het laatste geval is het de vraag of dit nieuw oftewel extra is als gevolg van de bemoeienis van PIT of 

dat deze interventies zónder PIT ook ingezet zouden zijn (dead weight). Op basis van de verschillende 

gesprekken is hiervan de volgende inschatting gemaakt. 

 

Figuur 3.3. Inzet interventies door PIT en door anderen (extra en dead weight)6 

 

Bron: PIT-bestand en Dossieranalyse bewerking LPBL 

                                                      
6 In dit overzicht is het aantal zware interventies (behandeling, diagnose en uithuisplaatsingen) buiten beschouwing gelaten. We 

gaan er vanuit dat deze alle ook in de nulsituatie zouden zijn ingezet (en niet het gevolg zijn van PIT). In de gevoeligheidsanalyse 

laten we zien wat het effect is als een klein deel van de ruim 2,5 trajecten per gezin dat is ingezet wel het gevolg is van PIT. 
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Gemiddeld worden er door PIT zelf zo’n 0,9 interventies per gezin uitgevoerd, waarvan ruim de helft 

een aanjaag- of regiefunctie betreft. Daarnaast wordt gemiddelde per gezin 0,8 keer een screening 2 

ingezet. De inzet van anderen bestaat voor het grootste gedeelte uit maatschappelijk werk of individuele 

begeleiding. Het gaat om bijna één traject per gezin. 

 

Wanneer we meer specifiek kijken naar welke gezinnen welke onder-

steuning hebben gekregen komt een meer genuanceerd beeld naar vo-

ren. Niet alle gezinnen krijgen evenveel inzet van PIT. Een klein deel 

heeft géén specifieke PIT-interventie of screening gehad (of het is niet 

goed geregistreerd). Gemiddeld geeft driekwart van de gezinnen toe-

stemming voor een screening en tweederde van de gezinnen gaat uit-

eindelijk door naar de screening 2. Van het totaal aantal kinderen gaat 

het om ruim 40 procent die in aanmerking komt voor screening 2. 

 

Figuur 3.4. Screening 1 en 2 in een gezin als percentage van het totaal 

 

Bron: PIT-bestand bewerking LPBL 

 

Bovenstaand figuur laat ook zien dat het merendeel (bijna 85 procent) van de kinderen die aangemeld 

zijn voor de screening in aanmerking komt voor de screening 2. Gemiddeld blijkt uit verschillende studies 

dat ongeveer twee van de drie kinderen doorgaat (67 procent). De school en leerkracht blijken met 

andere woorden een goede vindplaats voor kinderen met agressief en grensoverschrijdend gedrag.  

3.3. Effecten op korte termijn 

In de metingen van de kinderen in de PIT-aanpak wordt bijgehouden hoe het met ze gaat op school, 

thuis en in hun vrije tijd. Er wordt een voormeting gedaan en (een aantal) nametingen. Op deze gebieden 

loopt de score van 1 t/m 10. Het gemiddelde rapportcijfer is aan het begin een 6 en na verloop van tijd 

wordt dit een 7. Omgerekend heeft 30 procent van de kinderen bij aanvang een probleem7. Onderstaand 

figuur laat zien op welke terreinen de kinderen problemen laten zien.  

  

                                                      
7 Waarbij een score van 5 of lager wordt beschouwd als een probleem. 
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Figuur 3.5. Verschil tussen voormeting8 en nameting9: percentage van de kinderen met een probleem 

 

Bron: PIT-bestand bewerking LPBL 

 

Wanneer we naar het verschil kijken tussen de voor- en nameting zien we een aanzienlijke verbetering 

op alle terreinen, behalve op het gebied van verzuim (maar dit was al laag). Het gemiddelde van kin-

deren met een probleem gaat van 30 naar 10 procent. Een verbetering van 60 procent. De inzet van 

PIT laat een positieve ontwikkeling zien op het functioneren van het kind, zowel op school als thuis. Het 

gaat om zo’n 180 kinderen. 

3.4. Effecten op lange termijn 

De effecten op lange termijn, waarbij het met name gaat om het voorkomen dat kinderen afglijden naar 

de criminaliteit en/of dat ze maatschappelijke uitvaller worden, zijn nog niet bekend. We maken hiervoor 

een onderbouwde aanname op basis van de effecten die op korte termijn bekend zijn en kengetallen uit 

diverse literatuurstudies en onderzoeken. Hiervoor is het op de eerste plaats nodig om de situatie in 

beeld te brengen, zónder PIT.  

Voorkomen veelplegers 

Onderstaand schema laat zien wat de kans is dat een kind onder de 12 met agressief en grensover-

schrijdend gedrag zich later ontwikkelt tot een veelpleger.   

 

Ongeveer 15 procent van alle kinderen en jongeren heeft ernstige gedragsproblemen. Tweederde hier-

van (10 procent) is zeer ernstig en heeft behandeling nodig10. Hoewel niet iedereen uit deze groep de 

diagnose ODD/CD krijgt (dat is bij naar schatting de helft het geval) gebruiken we onderzoek naar pre-

valentie en ontwikkeling hiervan om kengetallen af te leiden voor de hele groep met zeer ernstige pro-

blemen. Hieruit blijkt dat tussen de 10 procent (ODD) en 30 procent (CD) van de kinderen met een 

diagnose ook als (jong)volwassene een persoonlijkheidsstoornis heeft. Toegepast op de hele groep met 

gedragsproblemen verwachten we dat 17 procent als (jong)volwassene nog een persoonlijkheidsstoor-

nis heeft11. De overige 83 procent ontwikkelt zich tot een gezonde volwassene. Van de volwassenen 

                                                      
8 Alle cijfers onder de 6 geven een probleem op het specifieke gebied, en een 6 of hoger is geen probleem. 
9 Van de verschillende nametingen hebben we hier het hoogste rapportcijfers genomen 
10 Bron: Richtlijn ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, uitgegeven door NVO, BPSW en NIP (2015) 
11 Als 18-jarige heeft nog 30 procent van degenen die de diagnose ODD kregen een stoornis, op hun 24e is dit gedaald naar 10 

procent. Bij CD is dit respectievelijk 40 procent en 10 procent. Gewogen voor de prevalentie (3 procent ODD en 2 procent CD) 
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met een sociale gedragsstoornis of een antisociale persoonlijkheidsstoornis pleegt naar schatting on-

geveer de helft ook daadwerkelijk delicten, de rest functioneert (min of meer) normaal12. Als we deze 

percentages toepassen op alle 17.000 jongeren met een ernstig gedragsprobleem in Amsterdam (de 

pijlen aan de linkerkant van het stroomschema in het figuur) is de verwachting dat ongeveer 1.500 van 

hen zich zullen ontwikkelen tot een (veel)pleger met een stoornis. Dit is een kans van 9 procent (onge-

veer één op 11).  

 
Figuur 3.6. Kans op ernstige criminaliteit van kind met gedragsproblemen (nulsituatie) 

 

Bron: Literatuurstudies, zie bijlage voor een overzicht 

 

Omgekeerd laat onderzoek naar veelplegers zien dat circa 75 procent van hen een (gediagnosticeerde) 

persoonlijkheidsstoornis heeft13. Ongeveer 25 procent heeft dus géén persoonlijkheidsstoornis en had 

dit (naar we aannemen) ook als kind niet. Dat zijn nog zo’n 500 jongeren, die zich van normaal gedrag 

als kind toch ontwikkelen tot criminele (jong)volwassene, een kans van ongeveer één op 20014.  

 

Uit het onderzoek naar ernstige gedragsproblemen blijkt verder dat factoren zoals een kwetsbare ge-

zinssituatie (schulden, psychische problemen bij de ouders) en een criminele omgeving bijdragen aan 

de ontwikkeling en persistentie van gedragsproblemen15. We nemen daarom aan dat binnen de doel-

groep van het PIT de kans om een ontwikkeling door te maken van gedragsproblemen naar criminaliteit 

anderhalf keer zo groot is: 13 procent in plaats van 9 procent. Dat wil zeggen: van de kinderen in de 

aanpak met gedragsproblemen zou 13 procent zónder de interventies van het PIT in de criminaliteit 

                                                      

heeft gemiddeld 34 procent van de kinderen met zeer ernstige problemen nog een stoornis op 18-jarige leeftijd. Dit daalt naar 18 

procent bij 24 jaar. We nemen aan dat deze percentages van toepassing zijn op álle kinderen met een zeer ernstig gedragspro-

bleem, tweederde van de totale groep met gedragsproblemen. Voor de totale groep geldt dan dat 17 procent (= 2/3 * (34% + 

18%)/2) tussen 18 en 24 nog een persoonlijkheidsstoornis heeft.  
12 Bron: H.B. Ferwerda et al, signalen voor toekomstig crimineel gedrag, Den Haag 1996  
13 het advies van de Raad voor Strafrechttoepassingen en Jeugdbescherming ‘Zorg voor jongeren met psychische stoornissen in 

de Justitiële Jeugdinrichtingen’ (2009)  en het GGD-rapport ‘In de Nesten’ (2014) 
14 1500 jongeren zijn 75 procent, dus 25 procent is 500 jongeren.  
15 Zie onder meer de Richtlijn ODD en CD bij kinderen en jongeren, van de NVP (2013) en de Richtlijn ernstige gedragsproblemen 

voor jeugdhulp en jeugdbescherming, uitgegeven door NVO, BPSW en NIP (2015) 
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terecht komen. Het aantal kinderen in de aanpak met een gedragsprobleem is 360. Het gaat met andere 

woorden om ongeveer 46 jongeren. 

 

De volgende vraag is hoe effectief PIT is in het voorkómen van deze ontwikkeling naar criminaliteit. Uit 

een meta-analyse naar de lange-termijn effectiviteit van soortgelijke interventies blijkt dat preventief 

ingrijpen leidt tot een reductie van circa 10 procent volwassen delictplegers16. We gebruiken dit kengetal 

om het lange-termijn effect van PIT te schatten. Dat betekent dat er op den duur ongeveer 5 veelplegers 

minder zijn als gevolg van PIT. In het volgende hoofdstuk laten we zien wat hiervan de maatschappelijke 

baten zijn. 

Voorkomen maatschappelijke uitval 

Uit eerdere analyses weten we dat er een grote correlatie zit tussen schooluitval en maatschappelijke 

uitval. Van de populatie risicoleerlingen verlaat bijna 45 procent het schoolsysteem zónder startkwalifi-

catie. Voor het gemiddelde van Amsterdam is dit 30 procent. Figuur 3.7 laat dit zien. Op basis van de 

inschatting van de doelgroep (paragraaf 3.1) kunnen we met deze kengetallen een nulsituatie bereke-

nen. Van de kinderen met een gedragsprobleem zou 37 procent op termijn zonder startkwalificatie het 

schoolsysteem verlaten. We gebruiken dit als proxy voor de verhoogde kans dat deze jongeren op latere 

leeftijd ook maatschappelijk uitvallen, met bijbehorende hoge zorgkosten denk aan, uitkeringen, bij-

standsvoorzieningen en diverse ondersteuning in de vorm van begeleiding en/of behandeling. Het gaat 

om zo’n 135 kinderen, ofwel een kwart van de kinderen in de aanpak. 

 
Figuur 3.7. Kans op maatschappelijke uitval van kind met gedragsproblemen (nulsituatie) 

 

Bron: MKBA voortijdige schoolverlaten, LPBL 

 

Uit de eerder genoemde meta-analyse naar de lange-termijn effecten van preventieve interventies blijkt 

dat ongeveer 15 procent van de jongeren ná een interventie een positievere ontwikkeling doormaakt op 

verschillende leefgebieden (anders dan criminaliteit). We nemen aan dat dit in ongeveer de helft van de 

gevallen ook zijn weerslag vindt in voorkomen schooluitval (7,5 procent). Dat komt overeen met 10 

jongeren die als gevolg van de interventie van het PIT mét in plaats van zonder startkwalificatie het 

schoolsysteem verlaten. Deze voorkomen schooluitval leidt niet alleen tot een hoger inkomen voor de 

betrokkenen zelf, maar - zoals hierboven beschreven - ook tot voorkomen kosten die samenhangen met 

maatschappelijke uitval.  

                                                      
16 Dukovic et al, Effects of early prevention programs on adult criminal offending: A meta-analysis, Clinical Psychology Review 31 

(2011) p532-544  
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4. Resultaat MKBA 

In dit hoofdstuk presenteren we het resultaat van de MKBA. We zetten de (extra) kosten van PIT af 

tegen de totale maatschappelijke baten. Deze worden net als de kosten uitgedrukt in euro’s. Dit geldt 

ook voor zaken die niet direct een prijskaartje hebben, zoals kwaliteit van leven of je veilig voelen. In 

het algemeen geldt dat de (maatschappelijke) baten te bepalen zijn door ‘hoeveelheid x prijs’. Het 

MKBA-model is dan ook gebaseerd op twee soorten input: gegevens over de effectiviteit van de aanpak 

(hoeveelheid), zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, en informatie over de waarde (prijs). 

 

Dit hoofdstuk start met de kosten van de aanpak (4.1). Daarna volgt de presentatie van de kosten en 

de baten van PIT terugkijkend vanaf de start met daarbij een toelichting op de baten en met name de 

waardebepaling (4.2). Tevens is de verdeling van kosten en baten over de verschillende partijen in 

beeld gebracht en is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Vervolgens maken we een onderbouwde 

doorkijk naar de toekomst van PIT (4.3).  

4.1. Totale kosten  

Kosten PIT 

In het afgelopen jaar (2017) waren de kosten van PIT zo’n 2,4 miljoen euro. Het grootste deel hiervan 

zijn personeelskosten voor de ruim 32 fte. Wanneer we alle kosten van PIT optellen vanaf het begin 

(2011 t/m 2017) resulteert een bedrag van zo’n 12,4 miljoen euro, zie bijlage voor een overzicht. In 

totaal waren er in de hele aanpak 776 unieke gezinnen. Dit betekent een gemiddelde kost van zo’n € 

16.000 per gezin17. In de PIT-aanpak zaten 550 kinderen en 290 gezinnen die vroegtijdig via de bassi-

school zijn bereikt. Dat betekent een totale kosten van 4,6 miljoen euro (290 x €16.000). 

Daarbij komen de kosten van de screening door de universiteit Leiden. De screening sociale leerbaar-

heid en de doorontwikkeling hiervan kosten ongeveer 2.100 euro per screening. Circa 44 procent van 

alle kinderen krijgt een screening. Dit betekent in totaal zo’n 240 screeningen en ruim vijf ton aan kosten. 

Kosten extra inzet 

Daarnaast zijn er kosten als gevolg van de extra (vroegtijdige) inzet van ondersteuning door anderen in 

de PIT-gezinnen. Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt is dit ongeveer één traject per gezin aan lichte 

ondersteuning. Wanneer we aannemen dat de helft hiervan extra ofwel additioneel is en de andere helft 

ook zonder PIT zou zijn ingezet, komt er nog ongeveer €1.500 aan kosten per gezin bij. Ook worden er 

zware trajecten ingezet, b.v. behandeling, diagnose of een uithuisplaatsing. In het basisscenario gaan 

we er van uit dat dit niet extra is, maar dat dit zonder PIT ook zou zijn ingezet. In de gevoeligheidsana-

lyse laten we zien wat het effect is als bijvoorbeeld 10 procent het gevolg is van de inzet van PIT. 

 

Figuur 4.1. Gemiddelde trajectprijzen 

 

Bron: LPBL Raming Amsterdam: update zorgconsumptie 2015 

                                                      
17 Er zijn nog twee andere manieren om de gemiddelde kosten per gezin te berekenen. Beide methode komen op eenzelfde 

bedrag. O.b.v.: 1. de gemiddelde doorlooptijd van een gezin in PIT van zo’n 4 jaar en de jaarlijkse kosten van € 4.000, en 2. de 

gemiddelde tijdsbesteding van zo’n 180 uur met een uurtarief van 90 euro. 

AMW/SHV Behandeling/diagGroepstraining Indvid begl praktisch UHP

1.400€                                10.500€           1.900€             6.000€             200€                38.700€             
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Kosten in de tijd 

In de MKBA modelleren we de kosten en de baten van alle gezinnen waar PIT actief is geweest (290). 

Modelmatig gaan we ervan uit dat ze allen in het eerste jaar zijn begonnen. In de tijd ziet dit er zo uit: 

 
Figuur 4.2. Totale kosten van PIT netto contant (links) en in de tijd (rechts) 

 
Bron: Kostenoverzicht PIT, bewerking LPBL 
 

In een MKBA worden vervolgens alle kosten (en ook de baten) weergegeven als netto contante waarde. 

Toekomstige geldstromen worden, via de discontovoet, vertaald in euro’s van vandaag. Gedachte er-

achter is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro vandaag boven een euro volgend jaar. Een 

euro kan immers vandaag op de bank worden gezet en is dan volgend jaar uitgegroeid tot een euro 

plus rente. In bovenstaand figuur zijn aldus alle kosten van alle PIT-gezinnen uitgezet in de tijd en 

vertaald naar euro’s van vandaag en opgeteld18.  

4.2. MKBA PIT terugkijkend 

Wanneer we de effecten uit het vorig hoofdstuk monetariseren oftewel in euro’s uitdrukken blijkt terug-

kijkend voor het PIT een positief maatschappelijk rendement. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde 

euro de maatschappij als geheel meer dan 1 euro oplevert.  

 

Tabel 4.3. MKBA PIT terugkijkend (NCW)  

   
Bron: LPBL MKBA PIT 

                                                      
18 Conform de nieuwe landelijke richtlijnen hanteren we hierbij een reële disconto voet van 0% plus een risico-opslag van 3%. 

(KT)

Financiële baten (LT)

kosten per gezin 17.545€    

baten per gezin 10.731€    

KOSTEN NCW

Totale kosten 5.468.300€    

1. Kosten PIT 5.021.700€       

2. Kosten agv extra inzetten van zorg 446.600€          

BATEN

Totale baten 6.002.900€    

1. Maatschappelijke (zorg)kosten 1.554.200€       

a Nieuw voor oud 361.500€          

b Minder stapeling 224.700€          

c Voorkomen escalatie 771.000€          

d Voorkomen m. uitvallers 197.000€          

2. Schoolprestatie 651.200€          

a. Direct effect -€                 

b. Lange termijn effect 651.200€          

3. Kwaliteit van leven 2.228.800€       

a. Direct effect 2.218.600€       

b. Lange termijn effect 10.200€           

4. Leefbaarheid en veiligheid 1.568.700€       

a. Leed & overlast 746.800€          

b. Kosten politie & justitie 821.900€          

Saldo (baten minus kosten) 534.600€       

Financieel K-B-verhouding 0,5                  

Maatschappelijk K-B-verhouding 1,1                  
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Toelichting op de baten 

1. Maatschappelijke zorgkosten 

De voorkomen kosten bestaan op de eerste plaats uit activiteiten die zonder PIT door andere professi-

onals uitgevoerd zou worden. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat er per gezin ongeveer één interventie in 

ondersteuning door PIT wordt uitgevoerd. Het gaat om het regelen, aanvragen, praktische ondersteu-

ning en vormen van gezinsbegeleiding. In totaal zijn dit zo’n 260 voorkomen trajecten. We hanteren 

hiervoor de trajectprijs van algemeen maatschappelijk werk. Dit is gemiddeld 1.400 euro per interventie. 

Dit resulteert in een netto contante waarde van 361.500 euro.  

 

Daarnaast is het beeld dat er met name door de screening een beter passend aanbod gedaan wordt. 

Dit voorkomt de inzet van meer algemene ondersteuning, b.v. het groepsaanbod via scholen of  Ouder- 

en Kindadviseurs. De prijs van zo’n training is gemiddeld zo’n 1.900 euro. Door de interventie met PIT 

nemen we aan dat de helft van de kinderen die een screening hebben gehad, een beter passend aanbod 

op maat hebben gekregen. Het gaat dan om zo’n 120 voorkomen trajecten. De bijbehorende baten zijn 

netto contant 225.000 euro. In de gevoeligheidsanalyse laten we ook zien wat het effect is als het per-

centage voorkomen trainingen meer of minder is. 

 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat bijna alle gezinnen in de PIT-aanpak problemen ondervinden op twee 

of meer terreinen. De indeling (o.b.v. ZRM-scores) in doelgroepen is belangrijk omdat hieraan ook zorg-

consumptieprofielen hangen. We gebruiken dit om de effecten van meer of minder zorg of voorkomen 

escalatie te waarderen. Onderstaande tabel geeft voor elke groep, die we onderscheiden de gemiddelde 

kosten per jaar, beginnend met huishoudens zonder of met enkelvoudige problemen en oplopend naar 

de kosten voor de huishoudens in de ‘top’. In het algemeen geldt: hoe meer problemen en hoe minder 

zelfredzaam huishoudens worden, hoe hoger de zorgkosten. Duidelijk is dat het voorkomen van esca-

latie veel kosten kan besparen, vooral bij gezinnen. 

 

Figuur 4.4. Zorgconsumptie Amsterdam sociaal domein (totaal per type huishouden per jaar) 

 

Bron: LPBL Raming Amsterdam: update zorgconsumptie 2015 

 

Het voorkomen van escalaties in de gezinnen, gedurende de looptijd van PIT, wordt niet expliciet bijge-

houden. Uit de effecten op korte termijn zien we dat er een sterke verbetering optreedt van het gedrag 

van kinderen in de thuisomgeving. Op basis van eerder dossieronderzoek van aanpakken op maat re-

kenen we hier met een voorkomen escalatie naar een ‘hoger’ consumptieprofiel van 5 procent, maar 

geven in de gevoeligheidsanalyse ook het effect van meer of minder escalaties. De baat die hiermee 

samenhangt is 770.000 euro.  
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Tot slot hebben we in het vorige hoofdstuk een aanname gedaan over de vermindering van het aantal 

jongeren dat op latere leeftijd relatief veel gebruik gaat maken van maatschappelijke voorzieningen. We 

gebruiken hiervoor het zorgconsumptieprofiel van de overige huishoudens (voornamelijk alleenstaand, 

jonger dan 65 jaar zonder kinderen) uit bovenstaand figuur. De baat is teruggerekend naar de waarde 

van nu zo’n 200.000 euro. 

2. Schoolprestaties 

De baten als gevolg van betere schoolprestaties vallen uiteen in twee posten: schoolverzuim tijdens 

de looptijd van PIT en hogere schoolprestaties en minder uitval op langere termijn.  Uit de analyse van 

het registratiebestand blijkt dat er geen significante verbetering op schoolverzuim is tijdens PIT. Deze 

baat is hier dan ook nihil. Wel is er zeer waarschijnlijk sprake van effecten op langere termijn a.g.v. 

betere schoolprestaties en minder kans op uitval in het VO. We vertalen dat in het model naar het be-

halen van extra startkwalificaties (zie ook vorige hoofdstuk). We weten uit eerder onderzoek19 dat ie-

dere jongere die een startkwalificatie haalt, overeen komt met een maatschappelijke baat van onge-

veer € 70.000 (netto contante waarde over een heel leven). Het grootste deel (circa € 60.000) zijn ba-

ten op lange termijn, het moment dat deze jongere de arbeidsmarkt betreedt. De baten zijn opge-

bouwd uit een grotere kans op hoger loon en een lagere kans op een uitkering, alternatieve scholing 

en criminaliteit. We gebruiken deze kengetallen en rekenen met ongeveer 10 extra startkwalificaties. 

3. Kwaliteit van leven 

Naast financiële baten spelen ook de immateriële baten een belangrijke rol. Verbeterde schoolprestaties 

én een verbeterd sociaal functioneren, leiden tot meer gevoel van eigen waarde, zelfvertrouwen en een 

verbetering van de mentale gezondheid voor (een groot deel van de) kinderen zelf. Daarnaast komt er 

voor een aantal gezinnen meer rust en zal ook de betreffende leerkracht een positief effect ervaren in 

de klas. Dit betekent niet alleen een verhoging van het welbevinden of welzijn van de kinderen zelf maar 

ook van de omgeving (ouders en leerkrachten). We waarderen deze effecten onder de noemer toege-

nomen ‘Kwaliteit van leven’. Om deze baat in euro’s uit te drukken werken we met Quality Adjusted Life 

Years (QALY’s): een begrip dat afkomstig is uit de gezondheidseconomie en een maat vormt voor de 

kwaliteit van leven (zie box 4.5). 

 

Box 4.5. QALY’s  

QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn gewonnen gezonde levensjaren, waarbij de kwaliteit van leven wordt 

uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Eén staat daarbij voor de waarde van één volledig gezond levensjaar. Een 

lagere waarde geeft de waarde van leven met een ziekte. Een levensjaar met een waarde van bijvoorbeeld 0,5 

QALY betekent dat iemand evenveel waarde hecht aan een jaar met een bepaalde ziekte als aan een half jaar 

in volle gezondheid. In de QALY indicator zitten ook zaken als levensgeluk of zelfstandigheid. Hoewel QALY’s 

vaak discussie oproepen -zowel over de waarde van een QALY als over het principe- is het gebruik ervan we-

tenschappelijk gangbaar en goed gefundeerd. Voor het bepalen van de ziektelast worden enquêtes uitgevoerd.   

 

Voor MKBA’s worden QALY’s vaak in euro’s gewaardeerd. De bedragen die hiervoor gebruikt worden 

variëren van 20.000 tot 100.000 euro per gewonnen levensjaar. In Nederland worden nieuwe genees-

middelen toegelaten tot het verstrekkingenpakket wanneer de kosten per gewonnen QALY onder een 

drempelwaarde van 20.000 euro blijven. In de afgelopen jaren hebben we deze ondergrens gehanteerd 

                                                      
19 LPBL, MKBA vroegtijdig schoolverlaten, 2014 
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in onze analyses. Inmiddels is hiervoor een richtlijn20 ontwikkeld waarbij een waarde van 50.000 euro 

wordt voorgeschreven. We gebruiken deze laatste en zetten in de gevoeligheidsanalyse de waarde ook 

op de ondergrens van 20.000 euro. In totaal gaat het om ongeveer 44 gewonnen gezonde levensjaren. 

De baten zijn zo’n € 2,2 miljoen. 

4. Leefbaarheid en veiligheid 

Een belangrijk doel - naast de effecten op welbevinden en welzijn op korte termijn - is het voorkomen 

dat kinderen op latere leeftijd afglijden richting de criminaliteit. Ongeveer 13 procent van kinderen met 

gedragsproblemen ontwikkelt zich zonder interventie tot veelpleger. PIT voorkomt een deel hiervan. We 

doen hiervoor een onderbouwde aanname van 10 procent, aangezien een effectmeting op langere ter-

mijn nog niet voorhanden is. Een gemiddelde verdachte van misdrijven kost de maatschappij rond de 

ton per jaar. Onderstaand figuur laat zien hoe dit is opgebouwd.  

 

Figuur 4.6. Kosten veelpleger per jaar 

 

Bron: SEO, Vollaard, Tollenaar, bewerking LPBL, prijspeil 2015 

 

In totaal gaat het om bijna 420.000 euro per jaar (5 jongeren). We nemen deze baat mee voor 5 jaar, 

ongeveer 10 jaar nadat PIT actief is geweest. Netto contant gaat het om 1,6 miljoen euro. 

Verdeling kosten en baten per actor 

Niet alleen het totale saldo voor de maatschappij als geheel is belangrijk, maar ook de verdeling van de 

kosten en baten over de verschillende betrokken partijen. Figuur 4.7 laat deze verdeling zien.  

 

Figuur 4.7. Verdelingseffecten: kosten en baten per actor 

 

Bron: LPBL MKBA PIT 

 

Uit het figuur blijkt dat er veel verschillende baathebbers zijn. Gezinnen en kinderen ervaren extra kwa-

liteit van leven en hebben op termijn een hoger inkomen door een verhoogde kans op uitstroom naar 

werk door de verbeterde schoolprestaties. De school, en dan met name de betreffende leerkracht, heeft 

een immateriële baat door een afname van stress en/of een verminderde werkdruk. De samenleving 

                                                      
20 Werkwijze voor kosten-baten analyse in het sociale domein, Koopmans e.a., 2016. 

Schade Productieverlies Medische kosten Leed Opsporing en preventie Vervolging Berechting Tenuitvoerlegging Ondersteuning Totaal

25.300€     200€                  500€                   43.200€  10.600€                          1.900€                  1.800€       8.000€                   100€                91.600€  
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ondervindt de baten pas op langere termijn, als gevolg van het voorkomen van leed en schade door 

een delict of misdrijf. Ook voor politie en justitie geldt dat de baten pas later vallen. Voor de gemeente 

is het saldo negatief. Tegenover de investering van 5,5 miljoen euro staan baten van voorkomen zorg-

kosten in het sociaal domein (met name bij jeugd), die hier echter niet tegen opwegen.   

Gevoeligheidsanalyse 

De aanpak loopt nu zo’n 7 jaar. De directe effecten op het gedrag op school en thuis zijn in beeld 

gebracht. Echter de effecten op criminaliteit en schooluitval zijn nog niet te meten. Zoals aangegeven 

hebben we hiervoor onderbouwde aannames gedaan. Daarnaast is er in de beginjaren ook veel tijd 

gegaan naar het ontwikkelen van de aanpak. Nu de aanpak langer draait en meer op stoom is gekomen, 

ligt het voor de hand dat de gemiddelde kosten lager zijn dan waar we hier vanuit zijn gegaan. In on-

derstaande tabel laten we in een aantal wat-als-scenario’s zien wat het effect is op het maatschappelijk 

saldo van de verschillende aannames 

 

Tabel 4.8. Wat-als-analyse scenario’s (bij positief MKBA-saldo van € 0,5 mln.) 

Aanname Vertaling model Effect op MKBA-saldo 

1. Lagere kosten PIT 
 

 50% minder kosten: gem kosten van 
11.000 i.p.v. 19.000 ofwel een case-
load van 40 i.p.v. 20 gezinnen per jr. 

MKBA-saldo:             + € 2,2 mln. 
 

2. Geen ontwikkeltijd  20% minder kosten 
MKBA-saldo:             + € 0,9 mln. 
 

3. Meer extra inzet van zware 
interventies 
 

10% i.p.v. 0% van de inzet is het di-
recte gevolg van PIT: gem. kosten 
per gezin 22.000 i.p.v. 19.000 euro. 

MKBA-saldo:             - € 0,9 mln. 
 

4. Geen besparing op groeps-
trainingen 
 

· 0% besparing i.p.v. 50% van de kin-
deren met een screening 

MKBA-saldo:             - € 0,2 mln. 
 

5. Geen voorkomen escalaties 
op korte termijn 

 

· 0% voorkomen escalatie in (niet-
top)gezinnen i.p.v. 5% 

MKBA-saldo:             - € 0,8 mln. 
 

6. Minder effect op lange ter-
mijn 

· Helft van het effect (5% i.p.v. 10% en 
resp. 3% i.p.v. 7,5%) 

MKBA-saldo:             - € 1,3 mln. 
 

7. Groter bereik van kinderen 
met gedragsproblemen 

· 1,5 keer zoveel bereik MKBA-saldo:             + € 1,2 mln. 

8. Waardering van een Qaly · € 20.000 i.p.v. € 50.000 
MKBA-saldo:             - € 1,3  mln. 
 

Bron: LPBL MKBA PIT 
 

De gevoeligheidsanalyse laat op de eerste plaats zien dat een halvering van de kosten een groot maat-

schappelijk effect oplevert. Financieel is de kosten-baten verhouding daarmee ook bijna break-even. 

Daarnaast blijkt de effectiviteit op lange termijn en het bereik van kinderen met ernstige gedragsproble-

men een sterk bepalende factor te zijn voor een positief rendement.  

4.3. MKBA PIT vooruitkijkend 

De belangrijkste factoren voor de doorkijk zijn de totale kosten van PIT, het bereik van kinderen met 

een ernstig gedragsprobleem en het effect hierop op langere termijn. 
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Totale kosten: doorlooptijd en tijdsbesteding 

In de analyse van de doorlooptijd en tijdsbesteding van de verschillende type gezinnen zien we verschil 

tussen de rol die de PIT-er heeft binnen een gezin. De aanjaagfunctie duurt langer en vraagt meer 

ureninzet. Onderstaand figuur laat dit zien. Overigens blijkt uit deze analyse dat de totale gemiddelde 

doorlooptijd zo’n 2,5 jaar is. Daar zitten echter nog veel dossiers bij die nog niet zijn afgesloten. Wanneer 

we kijken naar de beginjaren tot 2015 is het gemiddelde 4 jaar.  

 
Figuur 4.10. Doorlooptijd en tijdsbesteding (uit steekproefbestand) 

 

Bron: PIT-bestand en steekproefbestand, bewerking LPBL 

 

We verwachten op basis van een analyse van de uitstroom (afsluiten incl. afschalen) per cohort van het 

instroomjaar dat de doorlooptijd de komende tijd zal afnemen. Onderstaand figuur laat dit zien. Duidelijk 

zichtbaar is dat de lijnen steeds steiler lopen, d.w.z. dat er sneller wordt afgeschaald. Verder is de 

caseload van de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 20 gezinnen per fte per jaar. Hierin zit zoals eerder 

genoemd nog de ontwikkeltijd. Een kengetal of richtlijn voor actieve gezinsbegeleiding gaat echter uit 

van twee keer zo veel. 

 
Figuur 4.11. Uitstroom als percentage van de instroom per jaar 

 

Bron: PIT-bestand bewerking LPBL 

 

Kort samengevat zijn er drie tijd opdrijvende factoren: de ontwikkeltijd, de aanjaagfunctie en het lang-

durig veel investeren. Inmiddels staat de aanpak, wordt er eerder afgeschaald en kan er meer selec-

tief gekeken worden naar de rol die PIT heeft in een gezin. We gaan er in de doorkijk dan ook vanuit 

dat de gemiddelde kosten per gezin gehalveerd kunnen worden. 
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MKBA-doorkijk 

Wanneer we vooruitkijkend uitgaan van een halvering van kosten en een groter bereik van kinderen met 

agressief en grensoverschrijdend gedrag (een factor 1,2, ofwel driekwart van de kinderen in de aanpak), 

heeft de MKBA van PIT ook een financieel positief resultaat. De maatschappelijke kosten-batenverhou-

ding is in dat geval 2,0. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro ongeveer 2 euro oplevert. De 

belangrijkste baten zijn de verbetering van leefbaarheid en veiligheid en het lange termijn perspectief 

van de betrokken jongeren.  

 

Een uitgebreid overzicht van de cockpit van het model is te vinden in de bijlage. 

 

Figuur 4.12. MKBA PIT vooruitkijken (NCW) 

 

Bron: LPBL 
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5. Samenvatting en conclusie 

Terugkijkend heeft PIT een licht positief maatschappelijk rendement 

Het Preventief Interventie Team (PIT) startte in 2011 in Amsterdam met als doel het voorkomen dat 

kinderen afglijden in de criminaliteit. Het multidisciplinaire team gaat actief en vroegtijdig op zoek naar 

risicokinderen. Dit zijn o.a. kinderen die agressief of grensoverschrijdend gedrag vertonen op de basis-

school. De effecten van PIT op korte termijn laten zien dat het gedrag van de kinderen in de aanpak 

sterk verbetert, zowel op school als thuis. De verbetering die gemeten wordt is gem iddeld zo’n 60 pro-

cent (van 30 procent met problemen naar 10 procent). Terugkijkend is het maatschappelijk rendement 

van PIT licht positief. De belangrijkste baten zijn een directe toename van kwaliteit van leven voor de 

kinderen, gezinnen en leerkrachten, en het voorkomen van hoge kosten voor maatschappelijke uitval, 

leefbaarheid en veiligheid. Van de kinderen die aangemeld zijn voor een screening heeft 85 procent 

daadwerkelijk een geconstateerd agressief en grensoverschrijdend gedragsprobleem. De school en 

leerkracht blijken dan ook een goede vindplaats te zijn voor deze kinderen. Daarbij is een zorgvuldige 

selectie van de scholen waar deze aanpak wordt ingezet een belangrijke succesfactor.  

Vooruitkijkend is potentie in lagere kosten en hoger effectief bereik 

De eerste jaren kenmerken zich onder meer door veel ontwikkeltijd, weinig afschalen of afsluiten en 

gemiddeld veel tijd per gezin, met name als de PIT-er een aanjaagfunctie heeft. Het afgelopen jaar 

(2017) laat al zien dat de gemiddelde kosten per gezin omlaag kunnen. In de doorontwikkeling gaat het 

naast ‘doen wat nodig is’ ook om aandacht voor ‘niet doen wat niet nodig of mogelijk is’. Belangrijk zijn 

de gemiddelde kosten per gezin, de rol die de PIT-er heeft en het bereik van kinderen met ernstige 

gedragsproblemen in de aanpak. Voor dit laatste geldt dat er waarschijnlijk nog ruimte is voor verbete-

ring. Er zijn nu 550 kinderen in de aanpak waarvan 45 procent een geconstateerd gedragsprobleem 

heeft. Ook wordt in een kwart van alle gezinnen geen concrete interventie ingezet. Wanneer de gemid-

delde kosten halveren en het effectieve bereik met 20 procent stijgt is het resultaat van PIT financieel 

break-even. De maatschappelijke kosten-baten verhouding is in dat geval 2,0. Dat wil zeggen dat iedere 

geïnvesteerde euro ongeveer 2 euro oplevert.  

 

Figuur 5.1. Overzicht PIT KB-verhouding (bij 1,0 is het MKBA-resultaat break-even) 

 

Bron: LPBL 
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Bijlage 2. Cockpit MKBA-model PIT: vooruitkijkend 

 

 

Invoer en effecten (hoeveelheden) Preventief Interventie Team Kosten en Baten 

>> Omvang, samenstelling & inzet Aantal voorkomen escalaties tijdens PIT 7

Aantal gezinnen in PIT 140 Aantal voorkomen school/m.uitval 6 KOSTEN NCW

Aantal kinderen in PIT 266 Aantal voorkomen veelplegers 3 Totale kosten 1.545.800€    

% top 0% 1. Kosten PIT 1.330.200€       

Inzet interventies door PIT 2. Kosten agv extra inzetten van zorg 215.600€          

% Extra  inzet licht 50%

% Extra  inzet zwaar 0% BATEN

Totale baten 3.132.100€    

>> Effecten van PIT 1. Maatschappelijke (zorg)kosten 769.300€          

NvO interventies ja a Nieuw voor oud 174.500€          

% minder groepsaanbod a.g.v. meer op maat 50% b Minder stapeling 108.500€          

Voorkomen escalatie gezinnen (KT) 5% c Voorkomen escalatie 372.200€          

Voorkomen veelplegers (LT) 10% d Voorkomen m. uitvallers 114.100€          

Voorkomen  school/m. uitval (LT) 7,5% 2. Schoolprestatie 377.200€          

Toename KvL (attributie) 50% a. Direct effect -€                 

Effect leerkrachten 50% b. Lange termijn effect 377.200€          

3. Kwaliteit van leven 1.076.900€       

>> Overige instellingen a. Direct effect 1.071.000€       

waarde QALY 50.000€     kosten per gezin 11.041€    b. Lange termijn effect 5.900€             

baten per gezin 22.372€    4. Leefbaarheid en veiligheid 908.700€          

>> Wat als a. Leed & overlast 432.600€          

Kosten lager per gezin 50% caseload (# per fte per jr.) 37 b. Kosten politie & justitie 476.100€          

Meer kinderen met gedragsproblemen 20%

Saldo (baten minus kosten) 1.586.300€    

Financieel K-B-verhouding 1,0                  

21,538 Maatschappelijk K-B-verhouding 2,0                  

Begroting gemeente 722.500-€       
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Bijlage 3. Totale kosten PIT 

Globale kosten vanaf 2011 

 

 

Specifiek kostenvoerzicht 2017 

 

In caseload 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 uniek

nieuw 61 133 106 106 120 127 123 776

oud 0 61 191 286 380 454 477

Totaal 61 194 297 392 500 581 600

Afgesloten en afgeschaald 0 3 11 12 46 104 320 496

afgesloten 0 3 11 12 41 74 152 293

afschaling 0 0 0 0 5 30 168

in uitvoer eind vh jaar 61 191 286 380 454 477 280

300.000€           1.800.000€       1.800.000€                         1.800.000€       2.100.000€       2.200.000€       2.357.324€       12.357.324€       

Kosten nieuw gezin 4.918€              13.534€           16.981€                              16.981€           17.500€           17.323€           19.165€           

Kosten gem per gezin p.jr. 4.918€              9.278€             6.061€                                4.592€             4.200€             3.787€             3.929€             

Kosten
Activiteiten

1. Screening Sociale Leerbaarheid (UVL)

Screeningen sociale leerbaarheid + doorontwikkelen* 210.000€                      

2.Preventief InterventieTeam  (2017)

Personeelskosten (voor specificatie zie tabblad formatieplan) 2.286.924€                    

Inhuur expertise derden (juristen etc.) 30.000€                        

* WB supervisie ( € 90 per uur, 2 uur per maand) 2.300€                          

kosten taxi bonnen 3.000€                          

Vertaaldiensten 2.500€                          

kosten teamuitje

kosten NS kaart 

Onderhoud, hosting en doorontwikkeling registratiesysteem 10.000€                        

Kosten zorgmail 2.600€                          

3. Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering team 5.000€                          

Voorlichting en begeleiding uitvoering 5.000€                          

Programmakosten

Werkbudget 10.000€                        

Totaal kosten 2.567.324€                   

2.357.324€                   

* Per jaar worden er ongeveer 100 k inderen gescreend. 

Dit komt neer op ongveer € 2100, - per screening


