
 

Evaluatie onderwerpen projecten kwetsbare jongeren 

 

A. Aanpak 

1.  Wat zijn de kernpunten van de aanpak ? 

 a. Wat zijn de belangrijkste doelen ? 

 b. Op welke doelgroep is de aanpak gericht ? 

 c. Hoe verloopt de intake ? 

 d. Wie beslist over toelating ? 

 e. Welke instrumenten worden ingezet ?  

  - Leerbanen, stages 

  - Scholing via vo of mbo 

- Empowerment  / arbeidsvoorbereiding (welke thema’s komen hierbij aan de 

orde ?) 

  - Vrijwilligerswerk 

  - Schuldsanering 

  - Reclassering 

  - Jeugdhulpverlening 

  - Gezinsaanpak 

  - Werk 

 f. Welke partijen zijn betrokken ? 

2. Wat is de beleidstheorie achter de aanpak ? 

 

B. Voortgang 

3. Hoe verloopt de uitvoering tot nu toe ? 

a. Hoe beoordeelt u het verloop en de voortgang tot nu toe ? Bent u tevreden ? 

Waarom wel/niet ? 

 b. Indien niet tevreden: wat gaat u eraan doen ? 

4. Welke activiteiten zijn tot nu toe ondernomen ? 

 

C. Resultaten en rendement 

5. Welke kwantitatieve resultaten zijn er tot nu toe behaald ? 



 
 a. Hoeveel banen ? 

 b. Hoeveel studenten in opleiding mbo? 

 c. Hoeveel andersoortige opleidingen ? 

 d. Hoeveel stages ? 

 e. Hoeveel leerwerkbanen ? 

 f. In hoeverre zijn deze resultaten daadwerkelijk toe te schrijven aan het project ? 

6. Welke kwalitatieve resultaten zijn er tot nu toe bereikt ? 

 a. In hoeverre zijn deze resultaten daadwerkelijk toe te schrijven aan het project ? 

7. Hoe beoordeelt u de behaalde resultaten ? Bent u tevreden ? Waarom wel/niet ? 

 

D. Leerervaringen 

8. Hoe zijn in het algemeen uw ervaringen met de gekozen aanpak ? (positief/negatief). 

Waarom ?  

9. Wat is volgens u de meerwaarde van de aanpak ? 

10.Wat zijn uw plannen voor de komende periode ? Wat verwacht u hiervan ? 

 

E. Verklaringen voor het resultaat  

11. Wat zijn de succesfactoren in uw aanpak ? 

 a. Waarom ? 

 b. Hoe dragen deze succesfactoren bij aan het resultaat ? 

12. Welke knelpunten bent u tot nu toe tegen gekomen ? 

 a. Hoe heeft u deze opgelost ? 

 b. Hoe hebben deze knelpunten de geboekte resultaten beïnvloed ? 

13. Welke andere verklaring ziet u voor (het uitblijven/realiseren van) de resultaten ? 

 

F. Samenwerking 

14. Hoe ziet de samenwerkingsstructuur er uit ? 

 a. Hoe is de onderlinge taakverdeling ? 

 b. Is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is ? 

 c. Zijn er passende overlegstructuren ? 

  



 
15. Hoe verloopt de samenwerking ? 

 a. Bent u tevreden over de samenwerking ? Waarom wel/niet ? 

 b. Wat zijn de succesfactoren ? 

 c. Wat zijn de knelpunten ? 


