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Trainen van vaardigheden 
van mensen uit de buurt 

om andere gemeen-
schapsleden 

te ondersteunen 

Implementeren van de 
gemeenschapsinterventie 

met top-down en 
bottom-up strategieën

Sociaal jeugdwerk 
organisaties onder-

steunen professionals bij 
de samenwerking 

met mensen uit de buurt

Ouders en kinderen participeren in sociale 
norm georiënteerde en in bottom-up 

ontwikkelde buurtinterventies

Oudergroepen Oudergroepen

Oudergroepen
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Mensen in de buurt, 
o.a. ouders, geven 
input voor (het 
ontwikkelen van) 
de inhoud van 
de interventie 

Ouders hebben 
een positieve perceptie 
van de inhoud van de 
interventie door de 

coproductie met mensen 
uit de buurt en 

interventie ontwikkelaars

Ouders zijn aanwezig 
bij frequente 

bijeenkomsten (4-13 
sessies van ± 2 uur) 

over opvoed-
gerelateerde 

thema’s en welzijn 

Ouders leren elkaar 
kennen tijdens regel- 
matige en frequente 
bijeenkomsten (4-13).

Ouders leren 
door het 

uitwisselen van 
ervaringen

Professionals 
hebben een flexible 
mindset en zijn nabij 
in de samenwerking 
met ouders

Lokale organisaties 
en professionals 
implementeren 

programma principes op 
een pro-actieve en 

flexibele manier 

Normalisering (of een gebrek 
aan) van acties van mensen 

uit de buurt als resultaat van 
het tijdsintensief 

implementatieproces

Mensen uit de buurt hebben 
(al dan niet) vertrouwen 

in hun vaardigheden om het 
gewenste gedrag te bereiken 

Professionals geven 
ondersteunende 

reacties aan ouders 
n.a.v. vragen 

en groepsdiscussie. 
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WAT WERKT VOOR WIE 
IN BUURTINTERVENTIES

CONTEXT

UITKOMST

MECHANISME

Toegenomen ervaren 
sociale steun van 

ouders

Facilitering van 
positief contact van 
professionals met de 

doelgroep ouders

Toegenomen 
interactie tussen 

ouders over
 opvoeden: (impliciet) 

advies geven en 
ontvangen (zoals tips, 

rolmodel zijn voor 
anderen)

Toegenomen 
ervaringskennis 
over opvoeden 

van ouders

Toegenomen 
sociaal netwerk 

van ouders

Positieve adoptie 
van de inter-

ventie principes 
in organisaties

(Niet) 
toegenomen 

collective 
efficacy van 
burgers die 

betrokken zijn 
in de interventie 

Toe- en/of 
afgenomen 

betrokkenheid 
van mensen uit 
de buurt bij de 

interventie


