CtC Nederland
Sturingsinstrument voor jeugdbeleid

Werkwijze

Gemeenten willen weten wat er speelt in hun wijken: wat is

Digitale enquête onder jongeren: op wijkniveau in
beeld brengen van risico en beschermende factoren.

precies de jeugdproblematiek en wat zetten ze in voor
programma's? Wie zetten die programma's in? Helpen die
programma's eigenlijk?
Het programma Communities that Care (CtC) is bij uitstek

Opstellen preventieplan: welke interventies gericht op
welke risicofactoren en beschermende factoren gaan
we inzetten.

geschikt om gemeenten te helpen antwoord te geven op
deze vragen en effectief jeugdbeleid te voeren.
Door middel van de analyse van de vragenlijst van CtC
(afgenomen onder jongeren van 10-18 jaar) krijgen

Uitvoeren preventieplan.

gemeenten zicht op de jeugdproblematiek per gebied en op
de risicofactoren en beschermende factoren die daarbij van
invloed zijn.

Herhaling digitale enquête onder jongeren:
• wat zijn de effecten
• bijstellen aanpak

Wetenschappelijk onderbouwd
CtC is een wijkgerichte preventiestrategie om
probleemgedrag en maatschappelijke uitval van jongeren
te voorkomen of terug te dringen. CtC is ontwikkeld door

Recente ontwikkelingen

preventie-wetenschappers J. David Hawkins en Richard F.

•

Link met transitie en wijkgericht werken: CtC sluit goed

Catalano (1990). De CtC-aanpak wordt inmiddels op meer

aan bij de wijkgerichte aanpak die in het kader die in

dan vijfhonderd plaatsen in de Verenigde Staten succesvol

het kader van de transitie Jeugdzorg in heel veel

toegepast en is daarnaast ook in Engeland, Australië,

gemeenten ontwikkeld wordt.

Canada, Nederlandse Antillen, Noord Duitsland, Oostenrijk,

•

DSP-groep heeft het onderzoek ook geschikt gemaakt

Cyprus en Zweden geïntroduceerd. Het doel van CtC op de

voor basisschoolleerlingen. De gemeenten Uithoorn en

lange termijn is een veilige wijk te creëren waarin kinderen

Amersfoort hebben deze vragenlijsten inmiddels

en jongeren worden gestimuleerd hun capaciteiten aan te

toegepast.

spreken en zich optimaal te ontwikkelen.

•

Zie voor meer informatie: www.ctc-holland.nl.

Werken aan risicofactoren en beschermende factoren
Een van de belangrijkste uitgangspunten van CtC is dat de
preventie van probleemgedrag kan plaatsvinden door
terugdringing van risicofactoren en versterking
van beschermende factoren. Op basis van het onderzoek
onder de jeugd bepaalt de gemeente samen met de
betrokken organisaties (scholen, welzijn, politie) welke
programma’s ingezet moeten worden om de
jeugdproblematiek in wijken terug te dringen.
Door een digitale vragenlijst onder jongeren uit te zetten
worden probleemgedrag en de risicofactoren en
beschermende factoren op wijkniveau in beeld gebracht.
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Achtkarspelen
Alblasserdam
Almere
Alphen
Amersfoort
Amsterdam Noord
Amsterdam Zuidoost
Capelle aan den IJssel
Dantumadeel
Den Haag
Dongeradeel
Dordrecht
Goes
Gouda
Haarlem
Harderwijk
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoek van Holland
Hoogvliet
Katwijk
Kollumerland
Leeuwarden
Leiden
Maassluis
Middelburg
Papendrecht
Reimerswaal
Rotterdam:
alle deelgemeenten
Sliedrecht
Spijkenisse
Uithoorn
Terneuzen
Vlissingen
Westland
Zoetermeer
Zwijndrecht
Zwolle
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