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Automatische kwartaalrapporten 

Bevordering samenwerking

Effectiviteit inzichtelijk

Methodische analyse 

SOFTWARETOOL VOOR EFFECTIVITEIT

Veel organisaties in het sociaal domein 
werken intussen met diverse registra-
tiesoftware. In de praktijk blijkt dat niet alle 
programma’s inzichtelijk kunnen maken 
welk resultaat het werk heeft opgeleverd. 
Probleem is ook dat de software niet kan 
worden aangepast aan de wensen van de 
afnemer en juist de afnemer zich moet aan-
passen aan de software.

Met  de softwaretool Effectmeting Jonge-
renwerk is dit nu wel mogelijk. Door de 
kruisbestuiving tussen theorie, praktijk 
en technologie is een product ontwik-
keld dat in staat is om de resultaten van 
het jongerenwerk in kaart te brengen met 
ruimte voor maatwerk voor een betaalba-
re prijs.

Effectmeting Jongerenwerk is een nieuwe softwaretool die de effec-
ten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.   Dit 
nieuwe product is ontwikkeld in co-creatie tussen onderzoeksbu-
reau Noorda en Co en softwareontwikkelaar DA Systems.



Alle gegevens worden online opgesla-
gen en zijn benaderbaar via een inter-
netverbinding.

Het is ook mogelijk om eigen analysetools 
toe te voegen aan het programma en eigen 
metingen via het programma uit te voeren.

MOGELIJKHEDEN
SOFTWARE

De tool is opgebouwd uit een 
aantal modules en geeft de 
gebruiker diverse mogelijkhe-
den in het vastleggen van da-
gelijks werk.

Van elke jongere wordt in het systeem een 
dossier aangemaakt met naast NAW-ge-
gevens  onder andere plan van aanpak, 
gespreksverslagen, sociale kaart en deel-
name aan groepen en activiteiten.

De situatie uitgesplitst naar leefgebied 
wordt op minimaal twee momenten ge-
registreerd. Op basis van deze gegevens 
vindt geautomatiseerd analyse van de 
voortgang plaats.

De voortgang van individuele jongeren 
wordt in het persoonlijk dossier bijge-
houden voor een aantal leefgebieden 
zoals school, werk, vrije tijd en gedrag.

Het systeem genereert per jongere of voor 
de hele doelgroep volautomatisch een con-
ceptrapportage met tabellen en grafieken.
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Vrije tijd

School

Via deze geautomatiseerde me-
thode wordt de voortgang van in-
dividuele jongeren op verschillen-
de leefgebieden gemeten en vindt 
een analyse van de maatschappe-
lijke effecten voor de buurt plaats. 

De tool genereert automatisch een 
rapportage die inzichtelijk maakt 
hoeveel jongeren vooruitgang 
hebben geboekt, met onderscheid 
naar leefgebieden en subgroepen.

Het systeem levert niet alleen zicht 
op resultaten, maar zorgt ook voor 
vroegtijdige signalering van proble-
matiek. Dit stelt uw organisatie in 
staat om adequaat te reageren met 
behulp van passende projecten.

Daarnaast biedt het systeem de 
mogelijkheid tot het regelen van 
heldere verantwoording op resul-
taten richting opdrachtgever.

De softwaretool Effectmeting Jongerenwerk 
maakt het mogelijk om de effecten van het 
jongerenwerk in beeld te brengen.

EFFECTMETING JONGERENWERK

Voortgang op diverse leefbegieden

Verantwoording resultaten

Signalering problematiek



MODULES EN MAATWERK

Effectmeting Jongerenwerk is gebouwd op basis van het Doelgroep-
AnalyseSysteem (DAS) van DA Systems. Hiermee kunnen sociaal wer-
kers hun dagelijkse werk – gespecificeerd naar individuele begelei-
ding, groepsgerichte begeleiding en gebiedsgerichte benadering 
– vastleggen en voortgang monitoren.

Personen
Persoonlijke dossiers van jongeren 
aanleggen. Nul- en eindmeting 
invoeren en doelstellingen bepalen. 

Groepen
Groepen vastleggen. Alle groepen en 
groepskenmerken in een oogopslag 
bekijken.

Locaties
Overlastlocaties en randinformatie 
vastleggen. Andere belangrijke locaties 
toevoegen aan de (sociale) kaart.

Logboek
Dagelijkse werkzaamheden nauwkeurig 
vastleggen. Type werk, aantal deelnemers, 
gewerkte tijd en dag verslagen invoeren.

Projecten
Langdurige projecten en activiteiten 
beheren waarbinnen jongeren 
competenties kunnen verwerven. 

Rapporten
Periodieke rapportage door het 
programma laten genereren. Effecten van 
het werk inzichtelijk maken.

“ “Maatwerk kan uiteenlopen van het toevoegen  
van een extra tekstregel tot het ontwikkelen  

van een nieuwe module. 



Op basis van jarenlange ervaring en expertise is 
een methode ontwikkeld om de individuele en 
maatschappelijke effecten van het jongerenwerk in 
kaart te brengen. In samenwerking met DA Systems 
is deze beproefde methode geautomatiseerd in de 
nieuwe softwaretool Effectmeting Jongerenwerk.

KRACHTEN BUNDELEN

DA Systems is een ontwikkelaar van software voor 
het sociaal domein. Het basisprogramma van DA 
Systems is het DoelgroepAnalyseSysteem, het sys-
teem voor alle soorten welzijnswerk en onder andere 
toepasbaar voor individuele begeleiders, buurt- en 
opbouwwerkers.  Met DAS kunnen sociaal werkers 
hun dagelijkse werk (individueel, groepsgericht, ge-
biedsgericht) vastleggen en voortgang monitoren.

De softwaretool Effectmeting Jongerenwerk is een product 
van DA Systems en Noorda en Co.

Noorda en Co is een onafhankelijk bureau voor on-
derzoek en innovatieve aanpak van maatschappelij-
ke jeugdvragen. Specialiteit is onderzoek naar effect 
en kwaliteit van interventies ten behoeve van risico-
jeugd en hun sociale omgeving. Er is met name ex-
pertise aanwezig op het gebied van jongerenwerk, 
mentoraat en pedagogische buurtprogramma’s in 
kwetsbare wijken.
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