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Preventief Interventie Team (PIT) 

Uniek aan de PIT-aanpak is dat vroegtijdig wordt bijgestuurd in een verstoorde sociale ontwikkeling van het kind 

om ernstige gedragsproblemen en afglijden naar criminaliteit te voorkomen. Wetenschap en hulpverlening werken 

nauw samen om pro-sociaal gedrag van het kind te bevorderen. 

De aanpak is in mei 2011 gestart als een programma binnen de gemeente Amsterdam en is uitgegroeid tot een 

vast team binnen de afdeling onderwijs en een landelijke aanpak.  

De aanpak richt zich op kinderen die vanwege een criminele broer of vanwege agressief en of grensoverschrijdend 

gedrag op de basisschool op de radar komen. Het doel van het PIT is om een verstoorde sociale ontwikkeling bij 

kinderen vroegtijdig bij te sturen. Een goede sociale ontwikkeling is nodig om volwaardig deel te kunnen nemen 

aan de maatschappij. Hoe jonger kinderen passende hulp krijgen, hoe effectiever de interventie. De PIT-aanpak is 

continue in ontwikkeling; nieuwe inzichten vanuit het werkveld en de wetenschap worden geïntegreerd in de 

werkwijze.  

 

De kern van de PIT-aanpak  

Vroeg signalering 

Het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen bij kinderen.  

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd al gedragsproblemen laten zien, verhoogd risico lopen in de 

criminaliteit te belanden (Moffit, 1993; Pardini, Obradovic, & Loeber, 2006; Baron, Forde & Kay, 2007). Tevens 

blijkt dat interventies gericht op externaliserend probleemgedrag het meest effectief zijn wanneer deze zo vroeg 

mogelijk ingezet worden (Van der Put, Dekovic, Stams, Hoeve, Van der Laan, 2012).  

Scherpe analyse 

Het PIT maakt een scherpe analyse van het kind (screening sociale leerbaarheid) en diens omgeving.  

Een uniek onderdeel van de aanpak is de screening op sociale leerbaarheid van de Universiteit Leiden. De uitkomst 

van de screening levert een nauwkeurig profiel op van de sterke en zwakke punten van de sociale ontwikkeling van 

een kind en geeft op basis hiervan handelingsadviezen voor de omgeving. De omgeving speelt een grote rol bij de 

sociale ontwikkeling van een kind, zowel prenataal als tijdens het opgroeien. Uit de omgevingsanalyse blijkt vaak 

een risicovolle omgeving waarbij er regelmatig sprake is (geweest) van trauma, crisis en onveiligheid. Vaak spelen 

er meerdere problemen tegelijkertijd en op verschillende domeinen (naast gedragsproblemen ook psychische 

problematiek bij gezinsleden. Het profiel van het kind vormt samen met de omgevingsanalyse de basis voor het 

plan van aanpak.  

Maatwerk  

Naar aanleiding van de analyse volgt een op maat gemaakt plan van aanpak en wordt een match gemaakt met 

twee passende PIT-coaches. Naast het kind en het gezin worden ook andere partijen (school, hulpverlening) 

meegenomen in het plan van aanpak. Het PIT adviseert over de best passende ondersteuning aan het kind aan de 

hand van het profiel uit de screening. Regelmatig zijn meerdere hulpverleners betrokken (geweest). Het PIT zorgt 

er waar nodig voor dat alle betrokken partijen samen komen en dat de regie daar ligt waar die hoort te liggen. Het 

PIT doet wat nodig is en doet niet wat niet nodig is.  

Lange adem 

Belangrijk in de aanpak, is de lange adem van de betrokken professionals. Het PIT blijft betrokken bij de gezinnen, 

ook wanneer het gezin (tijdelijk) afhoudt; PIT laat niet los. Juist bij de complexe problematiek die het PIT 

tegenkomt is er vaak sprake van een sterk wisselend verloop, zowel in motivatie en draagkracht-/ last van het gezin 

als in betrokken hulpverleners.   

 

Resultaten 

De effecten 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 gemiddeld zo’n 70%. De belangrijkste opbrengsten zijn een 

directe toename van kwaliteit van leven voor kinderen, gezinnen en leerkrachten. 

 

PIT landelijk  

De Universiteit Leiden en de gemeente Amsterdam ondersteunen andere gemeente in Nederland bij het invoeren 

van de PIT- aanpak. Het PIT heeft de verschillende onderdelen van de PIT-aanpak vastgelegd in modules met 

bijbehorende trainingen, die door het PIT zelf geïmplementeerd worden in andere gemeenten. Het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid ondersteund het PIT bij het vast leggen en het landelijk overdraagbaar maken van de aanpak. 

 
 



Criterium 1: Zichtbaarheid  
 

PIT in de media 

Parool artikel 25 september 2012  

https://www.parool.nl/nieuws/gemeente-houdt-broers-en-zussen-top-600-jongeren-in-

de-gaten~bfd9f32b/ 

 

Parool artikel zaterdag 4 januari 2014  

https://www.parool.nl/nieuws/ingrijpen-bij-kind-nodig-om-misdaad-te-stuiten~ba4c4f48/ 

 

Tv-programma De Kennis van Nu special 17 maart 2016 

https://www.dekennisvannu.nl/site/special/Criminaliteit-is-te-voorkomen/39 

 

Tv-programma Buch Buiten De Bajes 9 februari 2017 

https://tvblik.nl/buch-buiten-de-bajes/aflevering-5 

 

Parool artikel 26 februari 2017 

https://www.parool.nl/nieuws/preventief-interventie-team-houdt-kinderen-net-op-tijd-

op-het-rechte-pad~b019ebd8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Artikel Nationale Onderwijsgids 27 februari 2017  

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/37926-preventief-

interventie-team-begeleidt-risicokinderen-op-scholen-succesvol.html 

 

Volkskrant artikel 24 juni 2017  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/misdaadpreventie-voor-de-kleinsten-is-

dat-wenselijk~bce21682/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2 

 

Proefschrift Lisette van Zonneveld. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op het 

onderwerp 'Geef zorg op maat om het risico op toekomstig crimineel gedrag te 

verminderen'. Dit onderzoek maakt deel uit van de PIT-aanpak. 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/09/promotieonderzoek-lisette-van-

zonneveld 

 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-

wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/oraties-

proefschriften/nederlandsesamenvatting_vanzonneveld.pdf 

 

Artikel Brabant Dagblad (PIT Waalwijk) 27 oktober 2018 

https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk-start-proef-voor-risico-kinderen-

opsporen-en-helpen~a6ce5929/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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Artikel NU.nl (PIT Leiden) 9 mei 2019  

https://www.nu.nl/leiden/5882892/half-miljoen-voor-preventieve-aanpak-problemen-

leidse-schoolkinderen.html 

 

Artikel Blik op Hulp 26 september 2019  

https://blikophulp.nl/preventie-criminaliteit-jonge-jeugd/ 

 

Artikel Leidsch Dagblad (PIT Leiden) 25 maart 2021  

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210325_27340338?utm_source=google&utm_m

edium=organic 

 

Gastcolleges 

PIT geeft geregeld gastcolleges over de PIT-aanpak. Onder meer op de Hogeschool van 

Amsterdam, Vrije Universiteit en Universiteit Leiden. 

 

Workshops  

PIT heeft workshops gegeven aan officieren van Justitie.  

 

Werkbezoeken  

PIT heeft verschillende werkbezoeken gekregen. Van onder meer toenmalig 

burgemeester van Amsterdam Van der Laan, toenmalig wethouder Asscher, 

burgemeester van Haarlem Wienen, toenmalig burgemeester van Uithoorn Oudshoorn, 

Minister Dekker voor Rechtsbescherming en wethouder van Amsterdam, Kukenheim van 

Onderwijs, Jeugd en Diversiteit.  

 

De volgende gemeenten zijn op werkbezoek geweest: Rotterdam, Eindhoven, Gouda, 

Helmond, Delfzijl, Utrecht. Het PIT is altijd bereid om anderen een kijkje in de keuken te 

geven.  

https://twitter.com/sanderdekker/status/942790332600774656 
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Criterium 2: (H)erkenning door anderen 
  

PIT heeft de Nationale Jeugdzorgprijs 2014 gewonnen  

Oordeel vakjury: 

Het PIT toont aan dat investeren in een vroegtijdige aanpak van hoog-risico kinderen, 

waarbij alle relevante partijen zijn betrokken, loont. Daarmee wordt voorkomen dat deze 

kinderen uitvallen of afglijden en dat later zwaardere (en duurdere) interventies noodzakelijk 

zijn. Sterk is de multidisciplinaire samenwerking over de instituties heen, de systeemgerichte 

aanpak (gezin en school) en de evidence based praktijkontwikkeling. De resultaten zijn 

veelbelovend. Bron: Nationale Jeugdzorgprijzen 2014 Nederlands Jeugd Instituut.  

https://www.nji.nl/nl/2014/Jeugdzorgprijzen-voor-PIT,-Sprong-Vooruit-en-Blogboek 

 

Implementatie van de PIT-aanpak in andere gemeenten  

PIT Amsterdam en de Universiteit Leiden ondersteunen andere gemeenten bij het 

implementeren van (onderdelen van) de PIT-aanpak. In de gemeenten Leiden, Schiedam, 

Waalwijk, Haarlem en Arnhem gebeurt dat op dit moment. PIT traint en coacht andere 

gemeenten middels de zelf ontwikkelde modules en trainingen. De screening op sociale 

leerbaarheid wordt door de Universiteit Leiden uitgevoerd in de andere gemeenten. 

 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund het PIT bij het vastleggen en het 

landelijk overdraagbaar maken van de aanpak.  

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210325_27340338?utm_source=google&utm_m

edium=organic 

 

NJI-erkenning  

De gemeente Amsterdam en de Universiteit Leiden zijn bezig met een erkenning van de 

PIT-aanpak door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). De aanpak is kort geleden 

ingediend bij het NJI.  

 

Database Jeugd en Veiligheid 

De PIT-aanpak is opgenomen in de database wegwijzer Jeugd en Veiligheid in Aanpakken 

Jeugdgroepen. De PIT-aanpak is in deze database beoordeeld met 3 sterren, de hoogste 

categorie. Een systematiek om aanpakken op het gebied van sociale veiligheid te 

beoordelen, bestond nog niet. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) en Bureau Beke hebben hier invulling aan gegeven en, in nauwe samenwerking met 

diverse experts uit het veld, een specifiek toetsingskader ontwikkeld. Elke aanpak is door 

meerdere deskundigen beoordeeld. Dit gebeurt op drie aspecten: uitgangspunten, 

effectiviteit en toepasbaarheid van de aanpak. Op alle onderdelen wordt een oordeel 

gevormd en het uiteindelijke oordeel over de aanpak wordt samengevat in een 

waardering. Deze waardering is te lezen als de mening van de deskundigen over de 

betreffende aanpak. De aanpakken in de database hebben op basis van de beoordeling 1 

ster, 2 sterren of 3 sterren gekregen. Zij geven aan hoe volgroeid een aanpak is. Bij 3 

https://www.nji.nl/nl/2014/Jeugdzorgprijzen-voor-PIT,-Sprong-Vooruit-en-Blogboek
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210325_27340338?utm_source=google&utm_medium=organic
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sterren vinden we dat aan alle belangrijke kenmerken is voldaan. 

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/database-aanpakken-

jeugdgroepen/preventie-interventie-team-pit-amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/database-aanpakken-jeugdgroepen/preventie-interventie-team-pit-amsterdam
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/database-aanpakken-jeugdgroepen/preventie-interventie-team-pit-amsterdam


Criterium 3: Bewezen werkzaamheid  
 

De werkzaamheid van de PIT-aanpak varieert tussen de 60 en 80%, zo blijkt uit 

verschillende onderzoeken.  

 

Maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) 

In september 2018 heeft het PIT een maatschappelijke kosten batenanalyse laten 

uitvoeren door extern bureau LPBL. 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 arbeidsmarkt en 

kwaliteit van leven.  

 

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 basisschool.  

 

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 

gemiddeld zo’n 60 procent (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. Zie bijlage 1 voor het volledige rapport MKBA.  

 

Aanpak op maat 

Promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden van Lisette van Zonneveld, onderdeel van 

het PIT, laat in 2019 zien dat een op maat gemaakte aanpak gericht op het verminderen 

van externalerende gedragsproblemen bijzonder effectief is. Tussen de 70-80% van de 

kinderen liet aanzienlijk minder probleemgedrag zien na een jaar. De kinderen zijn door 

de Universiteit van Leiden gescreend op sociale leerbaarheid. Voor ieder kind afzonderlijk 

is, op basis van hun individuele neurocognitieve sterkte-zwakte profiel een 

maatwerkaanpak vastgesteld en uitgevoerd. Zie bijlage 2 en 3 voor het volledige 

promotieonderzoek in Engels en Nederlands. 

 

Wat is sociale leerbaarheid 

Als je sociaal goed functioneert, ben je in staat je eigen doelen in het leven na te streven, 

waarbij je rekening houdt met de belangen van andere personen in je omgeving. Je bent 



in staat om te begrijpen wat belangrijk is voor anderen en je hebt inzicht in de gevolgen 

van je handelen voor iemand anders en voor jezelf. Om rekening te kunnen houden met 

anderen, moet je soms je eigen behoeften en wensen kunnen uitstellen. Kinderen moeten 

tijdens het opgroeien veel vaardigheden leren om uiteindelijk sociaal goed 

functionerende volwassenen te worden. Gelukkig hebben de meeste mensen een 

aangeboren gevoeligheid voor sociale signalen en een aangeboren neiging om zich in 

anderen te verplaatsen en mee te voelen (empathie). Bij sommige kinderen zijn die 

mechanismen niet goed aangelegd, of wordt de werking ervan verstoord door ongunstige 

omstandigheden. Andere kinderen groeien op onder omstandigheden waar er weinig 

goede voorbeelden van sociaal gedrag beschikbaar zijn, waardoor ze niet goed leren hoe 

ze zich aan hun sociale omgeving moeten aanpassen. Weer andere kinderen hebben een 

goed inzicht in sociale signalen en kennen de sociale regels, maar kunnen hun eigen 

behoeften of emoties niet beheersen, waardoor ze grensoverschrijdend gedrag laten zien. 

Kortom, er zijn veel redenen waardoor de sociale ontwikkeling verstoord kan raken, zowel 

biologische redenen (aanleg) of doordat de omstandigheden ongunstig zijn. Kinderen 

kunnen dan ernstige gedragsproblemen ontwikkelen en ouders en leerkrachten hebben 

dan een moeilijke opvoedingstaak.  

 

Casus: Een jongen van 9 die begeleid wordt door het PIT Amsterdam kwam op school al jaren 

veelvuldig in fysiek gevecht terecht met andere jongens. Uit de screening op sociale 

leerbaarheid bleek dat hij veel moeite heeft met het onderscheiden van emoties. En dat hij 

angst bij anderen altijd interpreteerde als agressie en begon te slaan met het idee ‘de aanval 

is de beste verdediging’. Met het trainen van emotieherkenning leerde hij vervolgens emoties 

te onderscheiden en was het agressieprobleem opgelost. Zonder de PIT aanpak met de 

screening was de jongen waarschijnlijk voor een agressie-regulatietraining aangemeld 

eventueel in combinatie met strafmaatregelen, zonder dat het onderliggend probleem was 

aangepakt. 

 



Criterium 4: Oplossingsgericht  
 

Effectiviteit  

Uit het rapport In de Nesten, GGD 2014, blijkt dat de helft van de Top600-personen 

(gewelddadige veelplegers) voor het 12e levensjaar opviel in verband met gedrag en 

attitude problematiek. Desondanks kwamen zij gemiddeld pas rond hun 14e in beeld bij 

Bureau Jeugdzorg. De effectiviteit van opgelegde interventies lijken beperkt. Uit 

onderzoek blijkt dat impact van gedrag beïnvloedende maatregelen afneemt gedurende 

de adolescentie. Het belang van eerder ingrijpen lijkt dus groot. Rapport In de Nesten: 

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Documenten/in_

de_nesten.pdf 

 

Vroegtijdig inzetten 

De PIT-aanpak grijpt vroegtijdig in bij een kind met externaliserend gedrag in de 

basisschoolleeftijd, vóórdat het kind in beeld raakt bij politie of voordat het gaat 

spijbelen. Basisscholen kunnen kinderen over wie zij zich zorgen maken aanmelden bij het 

PIT. Het kind komt bij de leerkracht in beeld met opvallend gedrag in de klas en de 

leerkracht krijgt niet scherp waar dit gedrag vandaan komt en hoe dit gedrag is bij te 

sturen.  

 

PIT helpt het gedrag te duiden en coacht betrokkenen hoe het kind te helpen zich zo 

maximaal mogelijk te ontwikkelen.  PIT geeft direct concrete handvaten voor de 

leerkracht en voor ouders. PIT blijft gedurende het gehele traject coachen en zet tevens 

interventies in, al dan niet zelf uitgevoerd. Het PIT wordt gekenmerkt door een positieve 

blik op het kind. De nadruk ligt op wat het kind kan in plaats van wat het niet kan. PIT is er 

in de samenwerking met gezin, scholen en hulpverlening op gericht elkaar te kunnen 

helpen en aan te vullen.  

 

Doorontwikkeling  

Een belangrijk kenmerk van de PIT-aanpak is dat deze continue doorontwikkeld. 

De innovatie stopt niet. Een voortdurende intensieve samenwerking tussen uitvoering, 

beleid en wetenschap blijft de aanpak ontwikkelen. In het veld gesignaleerde behoeften 

en kansen voor kinderen, gezinnen en scholen worden vertaald naar doorontwikkeling 

van de aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde gedragsinterventies op maat 

voor het kind. Aan de hand van de uitkomsten van de screening op sociale leerbaarheid, 

kan een passende gedragsinterventie gecreëerd worden voor een specifiek kind, welke 

wordt uitgevoerd door een gedragsinterventie coach van het PIT. Zo heeft PIT 

bijvoorbeeld een emotiekwartet ontwikkeld met afbeeldingen van gezichten die de 

emoties boos, bang, blij en verdrietig uitbeelden. Dit emotiekwartet helpt kinderen om 

spelenderwijs emoties van het gezicht af te leren lezen. Er zijn aanpassingen in de 

presentatie van de screeningsverslagen verricht, zo is de uitleg van de uitkomsten van de 

screening in begrijpelijker taal geschreven, zodat het verslag goed te begrijpen is voor het 

kind.  

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Documenten/in_de_nesten.pdf
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Documenten/in_de_nesten.pdf


PIT heeft het zogenaamde vroeg signaleringsinterview ontwikkeld. Dit is een methode die 

een PIT-coach gebruikt om gestructureerd informatie in te winnen in gesprek met een 

aanmelder, denk aan een school die een kind wil aanmelden. De onderwerpen en de 

vragen die door de PIT-coach gesteld worden zijn samengesteld aan de hand van 

literatuur/ wetenschap. Wanneer deze nauwkeurig en volledig beantwoord worden, kan 

er een betrouwbare afweging gemaakt worden over of en welke inzet van het PIT passend 

is.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criterium 5: Maatschappelijk nut  
 

Maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) 

De effecten van de PIT-aanpak 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. In de MKBA is hiervoor een onderbouwde 

aanname gemaakt op basis van de effecten die op korte termijn bekend zijn en 

kengetallen uit diverse literatuurstudies en onderzoeken. 

 

Voorkomen veelplegers  

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

Tweederde hiervan (10 procent) is zeer ernstig en heeft behandeling nodig. Hoewel niet 

iedereen uit deze groep een diagnose krijgt (dat is bij naar schatting de helft het geval) 

gebruiken we onderzoek naar prevalentie en ontwikkeling hiervan om kengetallen af te 

leiden voor de hele groep met zeer ernstige problemen. Hieruit blijkt dat tussen de 10 

procent (ODD = Oppositional Defiant Disorder) en 30 procent (CD = Conduct Disorder) 

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 persoonlijkheidsstoornis heeft. De overige 83 procent 

ontwikkelt zich tot een gezonde volwassene. Van de volwassenen 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 gedragsprobleem, 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. De overige 83 

procent ontwikkelt zich tot een gezonde volwassene. Van de volwassenen met een sociale 

gedragsstoornis of een antisociale persoonlijkheidsstoornis pleegt naar schatting 

ongeveer de helft ook daadwerkelijk delicten, de rest functioneert (min of meer) normaal. 

Als we deze percentages toepassen op alle 17.000 jongeren met een ernstig 

gedragsprobleem in 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 (ongeveer één op 11).  

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

(gediagnosticeerde) persoonlijkheidsstoornis heeft. 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 gezinssituatie (schulden, psychische problemen bij de ouders) en een criminele 

omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en persistentie van gedragsproblemen. We 

nemen daarom aan dat binnen de doelgroep 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 

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 delictplegers. 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. 

 

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 startkwalificatie. Voor het gemiddelde van Amsterdam is dit 30 

procent. Op basis van de inschatting van de doelgroep kunnen we met deze kengetallen 

een nul situatie berekenen. 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, 

bijstandsvoorzieningen 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. Uit de eerdergenoemde 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. 

Zie bijlage 1 voor het volledige rapport MKBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterium 6: Bredere toepasbaarheid/schaalbaarheid  
 

Implementatie van de PIT-aanpak in andere gemeenten 

Zoals eerder beschreven ondersteunen PIT Amsterdam en de Universiteit Leiden andere 

gemeenten bij het implementeren van (onderdelen van) de aanpak. In de gemeenten 

Leiden, Schiedam, Waalwijk, Haarlem en Arnhem gebeurt dat op dit moment. Naar 

verwachting zullen in de toekomst ook andere in de aanpak geïnteresseerde gemeenten 

ondersteund gaan worden bij het implementeren van de aanpak.  

  

In de afgelopen jaren heeft PIT zich toegelegd op het overdraagbaar maken van de 

aanpak, middels het vastleggen van de werkwijze in modules en bijbehorende trainingen. 

Deze modules en trainingen worden enerzijds toegepast voor het inwerken van nieuwe 

collega’s en stagiaires. Anderzijds voor de implementatie in andere gemeenten. De 

trainingen worden verzorgd door de PIT-medewerkers evenals het coachen van andere 

gemeenten. Medewerkers van PIT teams elders sluiten in het kader van training en 

coaching geregeld aan bij bijvoorbeeld casuïstiekbespreking van PIT Amsterdam.  

De screening op sociale leerbaarheid wordt door de Universiteit Leiden uitgevoerd in de 

andere gemeenten. 

 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund het PIT bij het vastleggen en het 

landelijk overdraagbaar maken van de aanpak.   

 

 

 

 



Criterium 7: Inspirerend 

 

Praktijk, beleid en wetenschap inspireren elkaar  

In het PIT komen uitvoering, beleid en wetenschap samen, wat resulteert in maximale 

ontwikkeling van kinderen en van de teamleden. Praktijkmensen maken kennis met 

wetenschap en wetenschappers maken kennis met de praktijk. De PIT-coaches in de 

uitvoering zijn niet alleen de uitvoerders maar zijn tevens mede ontwikkelaars van de 

aanpak. Dit wakkert de intrinsieke motivatie aan. En het wakkert de innovatie aan. Het is 

niet wij van beleid, zij van de uitvoering en die mensen van de wetenschap. De PIT-aanpak 

wordt gevormd door het team samen. PIT-coaches, gedragsdeskundigen, medewerkers 

van de Universiteit tot aan de secretaresse werken, buiten Coronatijd om, op één afdeling 

samen om korte lijnen met elkaar te houden.  

 

Breed maatschappelijk inspireren  

Zoals eerder beschreven geeft PIT regelmatig gastcolleges op Hogescholen en 

Universiteiten. Het team werkt in het kader van stage jaarlijks met universitaire 

masterstudenten (Forensische) Orthopedagogiek en Forensische Gezinspedagogiek. De 

stagiaires voeren de gedragsinterventies uit voor de kinderen. Drie stagiaires zijn na 

afloop van hun stage bij het PIT blijven werken. Er zijn verschillende items over de PIT-

aanpak verschenen in de media. PIT geeft presentaties over de aanpak aan ketenpartners, 

andere onderdelen binnen de gemeente en op scholen. Andersom komen deze partijen 

presentaties geven aan PIT, vanuit de gedachte dat je van elkaar kunt leren en dat je 

elkaar kunt helpen jezelf en de werkwijze verder te ontwikkelen. Bovenal praten de PIT-

medewerkers met scholen, leerplicht, hulporganisaties, politie, justitie en burgers. Er 

wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel: kinderen zich zo maximaal mogelijk laten 

ontwikkelen. PIT is altijd benaderbaar om mee te denken in een casus.  

 

Medewerker tevredenheid 

De medewerkers van het PIT hebben de mogelijkheid om zich binnen het team te 

ontwikkelen door roulerende taken en of rollen, naast hun primaire taak, op zich te 

nemen. Zoals die van trainer of projectleider van het implementeren van de aanpak in een 

andere gemeente, verantwoordelijke van het registratiesysteem of hoofd contactpersoon 

scholen van een bepaalde wijk in de stad. Zoals eerder beschreven is niet alleen de PIT-

aanpak continue in ontwikkeling, de medewerkers zelf blijven ook in ontwikkeling. Dit 

maakt dat het team dynamisch is en je elkaar blijft inspireren en uitdagen.   

In de afgelopen drie medewerker tevredenheidsonderzoeken binnen de gemeente 

Amsterdam scoorde het PIT het hoogste van alle teams. In 2017 behaalde PIT zelfs de 

hoogste score ooit in het sociaal domein! 

 

 

 

 



 


