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Voorwoord 
 
In 2020 is er een begin gemaakt met het onderzoek ‘Jeugdzorg 18-/18+’. Dit onderzoek werd verricht 
op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein van Purmerend en kende een tweetal hoofdvragen: 

 Hoe is de overgang van de Jeugdzorg naar eventuele volwassenenzorg in en door Purmerend 
georganiseerd? 

 En hoe wordt deze overgang, inzet en geboden hulp door jongeren ervaren? 

De oorspronkelijke onderzoeksopzet was fasegewijs opgezet, in 6 fasen. De eerste drie fasen waren 
vooral gericht op het in kaart brengen van het beleid en het werkveld en de professionals 
daarbinnen. De volgende fasen waren bedoeld om in contact te komen met jongeren. Daarbij zou de 
aandacht voornamelijk uitgaan naar hun ervaringen op het moment dat ze 18 jaar werden en in 
principe aangewezen zijn op de volwassenenhulp of WMO. De opzet was ook om jongeren met name 
in zogenaamde Spiegelgesprekken aan het woord te krijgen. 

In maart 2020 brak de coronacrisis uit en bleek het in de loop van de daarop volgende maanden 
lastig om rechtstreekse gesprekken met jongeren te voeren. Voorbereidende, verkennende 
gesprekken met in Purmerend werkzame professionals waren inmiddels wel afgerond. Ook een 
inventarisatie van de organisaties van de jeugdhulp in Purmerend was beschikbaar. Deze resultaten 
zijn vast gelegd in een tussentijdse rapportage: ‘The Big Five, van Metafoor naar Samenhangend 
Jeugdbeleid1’. 

Na presentaties in het najaar 2020 besloot de Adviesraad toch verder te willen gaan met het 
onderzoek naar de overgang 18-/18+ en de ervaringen van jongeren zélf daarmee. Het organiseren 
van gesprekken met jongeren werd daarom opgestart. 

Begin 2021 besloot de gemeente haar verplichte Cliënt Ervaringsonderzoek uit te voeren door middel 
van een Spiegelgesprek met jongeren die gebruik maakten van de jeugdhulpverlening. In de 
tussentijd hadden er al een paar interviews met jongeren plaats gevonden. Enkele van deze jongeren 
heeft vervolgens ook deelgenomen aan het Spiegelgesprek.  

Het hier voor u liggende rapport is de thematische neerslag van de gesprekken met jongeren of  
jongvolwassenen uit Purmerend die voor hun 18e jeugdhulp hadden, en voor wie ook daarna nog 
steeds een vorm van ondersteuning gewenst is. In dit rapport wordt, waar mogelijk, bovendien een 
relatie gelegd met het eerste rapport, en de thema’s uit de eerder gevoerde gesprekken met 
professionals. 

Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen. Hierbij wordt, naast 
aanvullende inzichten uit de interviews aangesloten op de conclusies en aanbevelingen uit rapport 
van juni 2020. 

 

 

 
1 Paul Oomen, Juni 2020: ‘The Big Five.  Van Metafoor naar Samenhangend jeugd(hulp)beleid.’ 
Voorlopig eindverslag Onderzoek 18-/18+ t.b.v. de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend 
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Samenvatting 
Dit rapport is een neerslag van een poging om inzicht te verkrijgen in hoe jongeren die gebruik 
maken van de jeugdhulpverlening uit Purmerend deze hulp ervaren hebben,. Daarbij was het de 
bedoeling vooral de overgang van de Jeugdhulp naar eventuele volwassenenhulp, van 18- naar 18+ . 
 
In dit verslag wordt kort ingegaan op de resultaten van het eerste onderzoek onder professionals. De 
belangrijkste conclusies die hieruit te trekken is dat er op vijf levensterreinen sprake moet zijn van 
voldoende stabiliteit vóórdat een jongeren ‘losgelaten’ kan worden. Losgelaten in die zin dat hij of zij 
voldoende in staat is om zelfstandig zijn of haar leven op te bouwen. Deze gedachtegang illustreert in 
feite dat succesvolle jeugdzorg mede afhankelijk is van breder samenhangend jeugdbeleid. 
De uit de gesprekken met professionals ‘gedestilleerde’ aanbevelingen zijn ook weer opgenomen in 
onderstaand rapport. 
 
In gecomprimeerde, thematische, vorm worden de resultaten uit de gehouden interview gesprekken 
met  jongeren weergegeven. Waar mogelijk werd daarbij een verbinding gelegd met de thema’s uit 
de interviews met de professionals of informatie uit het gehouden spiegelgesprek. 
Tijdens de interviews met jongeren bleek dat zijn niet goed konden aangeven hoe de overgang van 
18- naar 18+ verliep. Ze bleken allemaal vooral te willen vertellen over hun ervaringen met 
Jeugdhulp. Deze waren overwegend (zeer) negatief. Jongeren die nu gebruik maken van 
(volwassenen) hulp waren overigens daar weer wel over te spreken. 
 
Op basis van de gesprekken met professionals uit de jeugdhulp en interviews met jongeren is een 
verzameling van aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen vragen nog de nodige uitwerking.  
Het zou wenselijk zijn om in een vorm van werkconferentie deze verder uit te werken tot 
beleidsbouwstenen voor de gemeente Purmerend. 
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Deel 1: Jongeren en hun ervaringen 
Inleiding 
Het verzoek van de Adviesraad was allereerst om in kaart te brengen wat het gemeentelijk beleid is 
rond de overgang van jongeren uit de jeugdhulpverlening op het moment dat ze 18 jaar worden:  
overgang 18-/18+. In de eerste fasen van dit onderzoek2 is daarom in kaart gebracht hoe in 
Purmerend de Jeugdhulp georganiseerd is. Naast documentonderzoek zijn er interviews gehouden 
met in of voor Purmerend werkende (jeugdhulp)professionals. 

Dit resulteerde in een eerste tussentijdse rapportage: ‘The Big Five’. In de volgende paragraaf wordt 
dit rapport kort samengevat. 

De adviesraad wilde daarnaast zowel inzicht in de volle breedte van hulpvragen, als hoe de overgang 
door jongeren zelf ervaren wordt. Voor het laatste onderdeel bleek de corona-crisis een te 
complicerende factor. Er is toen voor gekozen de gesprekken met jongeren naar een later stadium te 
verplaatsen. Inmiddels hebben de gesprekken plaatsgevonden, waarvan in deze rapportage verslag 
wordt gedaan.  

  

1.1 ‘The Big Five, van metafoor naar samenhangend Jeugd(hulp) beleid’3 
Dit rapport,  het eerste tussentijdse resultaat van het onderzoek dat op verzoek de Adviesraad 
Sociaal Domein van Purmerend is uitgevoerd, bood allereerst een korte schets van hoe de jeugdhulp 
in Purmerend is georganiseerd.  

Er bleken betrekkelijk weinig eigen beleidsdocumenten te vinden die specifiek inzicht geven in de 
jeugdhulp in Purmerend. Beleidsdocumenten die betrekking hadden op (de organisatie van) 
jeugdhulp waren allemaal regionaal gericht en in regioverband opgesteld. Dit komt o.a. doordat 
(specialistische) jeugdhulp in principe regionaal georganiseerd en collectief ingekocht is. 

De gehouden interviews met jongeren zijn vooral bedoeld om inzicht te krijgen in hoe jongeren uit de 
hulpverlening de overgang naar 18+ hebben ervaren. 
 
In het eerste deel van het onderzoek, zoals in het verslag ‘The Big Five’ weergegeven, is voornamelijk 
getracht inzicht te verkrijgen in hoe de Jeugdzorg in Purmerend georganiseerd is. Daarbij is 
geprobeerd inzicht te krijgen in hoe dit in de praktijk ‘functioneert’.  Hiertoe zijn naast een uitgebreid 
documenten onderzoek, 16 interviews gehouden met een breed scala aan Jeugdhulp professionals.  
 
Uit deze gesprekken zijn een meerdere thema’s te herleiden die van belang zijn voor het 
functioneren en de effectiviteit van de jeugdhulp. Hierbij is nadrukkelijk ook een poging gedaan om 
aan te geven dat Jeugdzorg beleid in samenhang met breder Jeugdbeleid beschouwd moet worden.  
Jongeren zijn ‘meer dan hun probleem’. Naast dat ze soms specialistische hulp nodig hebben zijn 
andere voorzieningen net zo essentieel voor hun ontwikkeling. Variërend van toegankelijke sociale 
netwerken, bereikbaar onderwijs, financiële zelfstandigheid, betaalbare huisvesting tot voldoende 
mogelijkheden voor aantrekkelijke vrije tijdsbesteding.  
De ambitie om kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien tot zelfstandigheid vraagt méér dan 
het aanbieden van alleen (specialistische) hulpverlening. En succes van ingezette hulpverlening is 
mede afhankelijk van de beschikbaarheid van aanvullende voorzieningen. 

 
2 In de periode december 2019 tot maart 2020. 
3 Deze paragraaf is een bewerkte versie van de samenvatting uit het  genoemde rapport “The Big Five” van juni 
2020 



 
 

Opgroeien met (veel) tegenwind 
 

6 

 
Zoals een in ander rapport gesteld werd: “Ik ben meer dan mijn probleem”4. Jongeren leiden een 
leven waarin ze van alles doen, ontdekken en nodig hebben. En daarbij hebben ze óók een probleem 
maar ze zijn in de eerste plaats mensen in ontwikkeling. 
 
Uit het eerste deel van dit onderzoek is te concluderen dat Jeugdzorg of Jeugdhulp niet ‘in een 
vacuüm’ functioneert. Althans in die zin dat behalve geboden hulp een kind of jongeren méér nodig 
heeft om gezond op te groeien of zich verder te ontwikkelen. 
  
Met behulp van o.a. een aantal uitgangspunten uit het ‘Housing First’ principe5 zijn vijf 
‘levensterreinen’ benoemd die voldoende kwaliteit dienen te hebben vóórdat een jongere ‘los 
gelaten’ kan worden: de zogenaamde ‘Big Five’6:  

 Wonen 
 Steun en een sociaal netwerk 
 School/werk 
 Inkomen & financiën op orde 
 (Herkennen en beïnvloeden) eigen Welzijn  

 
Uiteraard zijn deze vijf elementen gebruikt bij het opstellen en hanteren van de gespreksleidraad 
voor de gesprekken met jongeren.  
In het eerste rapport is een schematische versie van dynamisch model opgenomen waarin ook een 
aantal ‘steunfactoren’ zijn verwerkt: factoren die bevorderlijk zijn voor het realiseren of waarborgen  
de vijf essentiële levensterreinen. 

Eén van de resultaten uit de interviews is inzicht in het ‘Big Five’-model zoals dat door (destijds) 
Spirit7 (een grote, landelijk opererende jeugdhulp organisatie) ontwikkeld is. Met behulp van dit 
model wordt een ‘raamwerk’ voor jeugd(hulp)-beleid geboden dat ook in Purmerend vanuit 
verschillende perspectieven is te gebruiken: 

- Het kan benut worden om te bepalen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn vóórdat 
jongeren ‘los gelaten kunnen geworden’ 

- En het is toe te passen als een ‘skelet’ voor samenhangend jeugdbeleid voor met name een 
specifieke groep jongeren: jongeren die niets (vanzelfsprekends) hebben om op terug te 
vallen. 

Door de samengevatte resultaten van interviews met professionals thematisch toe te voegen werd 
het mogelijk aangrijpingspunten te bieden voor de (verdere) ontwikkeling van jeugd(hulp)beleid in 
Purmerend. 

De thema’s uit de interviews met professionals sloten hierbij aan en geven inzicht in aanvullende 
aspecten waarop gemeentelijk beleid te ontwikkelen valt: beleid dat er op gericht is geen jongeren 
tussen de wal en het schip te laten vallen en hen bovendien optimale kansen te bieden zich te 
ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. 

Door het gebruik van een raamwerk zoals ‘The Big Five’, in combinatie met thema’s uit de interviews, 
werd het mogelijk een model te schetsen om inzichtelijk te maken hoe thema’s en factoren elkaar 

 
4 Hopman M., Jong A. de: Ik ben meer dan mijn probleem. Kinderombudsman 2019 
5 https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/faqs/wat-is-housing-first/  
6 Met dank aan de gesproken medewerkers van destijds Spirit nu ‘Levvel’. 
7 Op 1 juli 2020 zijn Spirit en de Bascule gefuseerd en heten nu ‘Levvel’. 
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beïnvloeden. Hiermee wordt inzichtelijk dat effectiviteit en bereikbaarheid van jeugdhulp ook  
samenhangt met in andere factoren en elementen van (jeugd) beleid.  Het biedt daarmee 
handvatten voor (verdere) discussie, onderzoek, beleidsontwikkeling en interventies. 

Aan de hand van het geschetste model zijn aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling of juist 
continuering van de bestaande praktijk. Deze aanbevelingen zijn ook weer opgenomen in het 
hiervoor u liggende rapport, aangevuld met bevindingen uit de gesprekken met jongeren. 8 

 1.2 Geïnterviewde jongeren 
Voor dit onderzoek lag de nadruk op jongeren die ervaring hadden met de overgang van 18- naar 
18+: jongeren die ervaring hadden met Jeugdhulp en nadat ze 18 waren geworden nog steeds 
ondersteuning of hulp nodig hebben (of hadden).  

Op verschillende manieren is geprobeerd om jongeren te betrekken bij Spiegelgesprekken en/of 
bereid te vinden om mee te werken aan een interview met de onderzoeker. Aan een 
verscheidenheid van jeugdprofessionals is gevraagd of zij de onderzoeker in contact konden brengen 
met jongeren met ervaring in/met de jeugdhulp. Dit betrof zowel professionals ‘in het veld’ als 
jeugdconsulenten van de gemeente. 

De door de onderzoeker geïnterviewde jongeren zijn uiteindelijk allemaal via professionals van de 
Stichting Algemene Opvang Purmerend (AOP) ‘bemiddeld’. Dat wil zeggen dat ze eerst benaderd zijn 
door medewerkers van de AOP waarna de onderzoeker vervolgens contact met ze kon opnemen. Het 
bleek niet mogelijk via andere professionals jongeren te bereiken. Wel bleek tijdens de interviews 
regelmatig dat de jongeren ook andere door de onderzoeker benaderde professionals kenden. 

Uiteindelijk zijn in het kader van dit onderzoek vijf jongeren individueel gesproken en hebben vijf 
jongeren meegedaan aan het Spiegelgesprek dat door de gemeente georganiseerd is. Een enkele 
jongere nam overigens deel aan beide. Zo was één van de deelnemers aan het Spiegelgesprek via de 
onderzoeker uitgenodigd. Met één van de geïnterviewden is een afspraak hiervoor na afloop van het 
Spiegelgesprek gemaakt, en heeft aanvullend een individueel gesprek plaatsgevonden. 

Van het Spiegelgesprek is een apart verslag gemaakt dat door de gemeente Purmerend gebruikt is 
voor haar verplichte Cliënt Ervaringsonderzoek. Bij het Spiegelgesprek was de overgang 18-/18+ 
overigens iets minder nadrukkelijk een aandachtpunt. Wel deden hieraan een aantal jongeren mee 
die inmiddels 18 jaar of ouder waren. Op sommige onderdelen is in onderstaand rapport ook gebruik 
gemaakt van het verslag van het gehouden Spiegelgesprek. 

 

1.3 De overgang van 18- naar 18+: opzet van de interviews 
De centrale vraag van de Adviesraad was ‘Hoe ervaren jongeren met een jeugdhulpvraag de 
overgang van 18- naar 18+?’. Ten behoeve van de gesprekken die hierover in het kader van dit 
onderzoek zijn gevoerd is gebruik gemaakt van een thematische gespreksleidraad9. Een vergelijkbare 
leidraad is overigens ook gebruikt bij het Spiegelgesprek zoals dat op 1 juli 2021 is gehouden op het 
Gemeentehuis, waardoor uitkomsten uit beide elkaar kunnen versterken  of  aanvullen. 
 

 
8 In de bijlagen zijn samenvattingen van de met professionals gehouden interviews opgenomen..  De samenvattingen zijn 
vanuit verschillende perspectieven opgesteld.  

 
9 Zie bijlage 1. 
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In de gehouden interviews zijn de diverse onderwerpen telkens aan de orde gekomen. Om te 
beginnen was het van belang inzicht te krijgen in de achtergrond van de betrokken jongeren, de 
situatie waarin zij verkeerden en ook nu verkeren (op hoofdlijnen), hun hulpvraag (en eventuele 
verschuivingen daarin in de loop van de tijd) en het verloop van de hulp zoals ze die wel of juist niet 
hebben gekregen. Daarnaast werd o.a. aandacht besteed aan de vraag waar ze zich juist wel of niet 
door geholpen voelden. 
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Deel 2: Uitkomsten van gesprekken met jongeren 
 
2.1 De jongeren: vrouwen en mannen 
Er is gesproken met twee 18-jarige vrouwen en drie jonge mannen van 17, 20 en 21 jaar.  

Twee van de vijf geïnterviewde jongeren woonden op het moment dat het interview werd gehouden 
(sinds kort) in een begeleide woonvoorziening van Stichting Opvang Purmerend. De 17-jarige 
woonde op dat moment in een groep van een jeugdinstelling in Amsterdam. Twee  anderen 
woonden respectievelijk (sinds drie weken) in een gemeenschappelijk woning van de AOP en de 
nachtopvang van de AOP. De jongere die gebruik maakte van de nachtopvang had inmiddels wel 
perspectief op een gemeenschappelijke woning. 
 

Alle gesproken jongeren komen uit Purmerend, maar niet allemaal zijn ze er ook ‘geboren en 
getogen’. Eén van hen is wel geboren in Nederland,  maar opgegroeid op verschillende plekken, o.a. 
tijdens de puberteit in Suriname. Vanaf 16 jaar is deze jongere inmiddels woonachtig in Purmerend 
en voelt zich door de sociale netwerken nu verbonden aan Purmerend. Een ander komt 
oorspronkelijk uit Oost Afrika en woont nu inmiddels 7 jaar in Purmerend.  

 
2.2. Hoe gaat het ten tijde van het interview met ze? 
Allemaal woonden ze, zoals hierboven aangegeven, min of meer begeleid of stonden op het punt een 
woning met begeleiding te betrekken. Eén van hen woonde nog in een groep maar gaf aan wel 
voorbereid te worden op een vorm van zelfstandig wonen zodra hij 18 werd.  
 
Vier van de vijf werkten en/of volgden een opleiding. Drie van de vijf waren nadrukkelijk aan het 
werken aan hun toekomst in de zin dat ze een opleiding volgden en/of voorbereidende plannen 
maakten. Eén van de jongeren was in afwachting van woonruimte om (weer) plannen te kunnen 
maken. En één van hen durfde een aantal voorgenomen activiteiten (zoals een rijbewijs halen om op 
de vrachtwagen te kunnen rijden) nog niet uit te voeren door onduidelijkheid rond een therapie waar 
hij op wachtte (om sommige gevolgen van zijn stoornis beter te leren hanteren). De jongere zonder 
werk/opleiding gaf aan zich nog niet op werk/school te kunnen focussen zolang hij geen eigen 
woning had. Voor twee van de vijf was het respectievelijk hebben van een woning of het toegang te 
krijgen tot een behandeling een belangrijke voorwaarde om zich in de door hen gewenste richting 
verder te ontwikkelen.  

Alle jongeren met wie is gesproken hadden op het moment van het interview nog behoefte aan 
ondersteuning of hulp. De mate waarin, en de aard van de gewenste hulp verschilde wel.  
Bijna allemaal gaven ze aan behoefte te hebben aan een vorm van psychosociale hulp die ze nog niet 
kregen of gekregen hadden. De vraag varieerde van het kunnen volgen van een training 
agressieregulatie, hulp bij traumaverwerking of depressies, of een training om te leren omgaan met 
een eigen stoornis. 

2.3 Hoe kwam het dat ze hulp nodig hadden? 
Bij alle vijf geïnterviewden was sprake van een (zeer) verstoorde en pijnlijke relatie met het gezin 
waar ze uit voortkwamen. Bij twee van vijf gesprekspartners was er sprake van een sterk discontinue 
familiegeschiedenis in meerdere landen. 
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Voor vier van de vijf geldt dat de gezinsverhoudingen dermate verstoord zijn dat ze niet meer in het 
ouderlijke gezin kunnen wonen. In één geval woont de moeder in Suriname maar zijn de 
verhoudingen met de pleegmoeder in Nederland duidelijk ernstig verstoord. 
Er worden zinnen gebruikt als: 

- “Op mijn 15e ben ik uit huis geplaatst door jeugdzorg”  
- “De volgende ochtend was er overleg over uithuisplaatsing”  
- “Mijn ouders wilden van me af”  
- “Toen ik terug kwam mocht ik niet meer bij mijn ouders wonen”. 

 
Waardoor deze verhoudingen zo verstoord zijn geraakt is op basis van de gesprekken niet eenduidig 
vast te stellen. In veel gevallen lijken er in ieder geval onderliggende problemen een rol gespeeld te 
hebben: 

- Onverwerkte en opgestapelde traumatische ervaringen die tot voor het gezin en de 
betrokkene zelf tot onhanteerbaar gedrag leiden 

- Problematische schoolgeschiedenissen en -ervaringen  
- En persoonskenmerken of gedragskenmerken die tot ontsporingen thuis leiden.  

Pesten op school wordt een aantal keer, meestal zijdelings, genoemd. 
 
Voor de jongeren geldt dat ze geen van allen nog thuis kunnen wonen. Bij allemaal is merkbaar dat 
ze worstelen met de relatie met hun ouders en andere gezinsleden. Vaak voelen zij zich ook schuldig 
over hoe een en ander gegaan is (“je moet respect hebben voor je ouders”). 
 
Met de situatie werd overigens op verschillende manieren omgegaan, en er werd op uiteenlopende 
wijze over gesproken.  
In één geval had de jongere zelf het contact volledig gebroken “om rust in mijn hoofd te krijgen”. Een 
andere jongere verwoordt de situatie als volgt: “Ik groet ze wel als ik ze tegen kom, en af en toe kom 
ik even daar voor mijn zusje”.  
Regelmatig kwam (zoals uit dit laatste citaat duidelijk wordt) ook de relatie met broertjes en zusjes 
ter sprake. Duidelijk was dat deze belangrijk gevonden wordt, en dat deze jongeren het vaak heel erg 
vinden als ze ten voorbeeld gesteld werden: “dat er slecht over je gepraat wordt”. Soms maakten zij 
zich zorgen over hoe hun ouders met andere gezinsleden over hen (??) praten. 
 
Een enkele jongere nam financiële verplichtingen van de ouders voor eigen rekening.  
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Deel 3: Wat hebben de jongeren ervaren? 
 

Inleiding 
 
In dit deel worden een aantal thema’s uit de gehouden interviews weergegeven en samengevat met 
betrekking tot de al dan niet ontvangen zorg en ondersteuning. Naast de ervaringen van jongeren 
wordt daar waar mogelijk een verband gelegd met de uitkomsten uit de interviews met de 
professionals10. 

3.1 Hulp zoeken 
Alle gesproken jongeren hebben hulp gevraagd of gezocht. Tegelijk geven zij aan dat ze óf te lang 
moesten wachten op hulp of de wél gevonden hulp niet vergoed werd c.q. niet aansloot bij de vraag 
die ze hadden gesteld. Zij werden geconfronteerd met wachtlijsten of afwijzingen in verband met 
(18+) financiering. Wachtlijsten of geen hulp kunnen krijgen bij acute nood of paniek was daarnaast 
een regelmatig terugkerend onderwerp in veel gesprekken. 
 
Voor de jongeren had dit uiteenlopende gevolgen. In één geval zag de betreffende jongere af van 
hulp omdat het allemaal te lang duurde en er geen duidelijkheid was wanneer er dan wel hulp 
beschikbaar zou komen. Andere jongeren stelden hun plannen/ambities uit omdat ze eerst een 
hulpprogramma moesten of wilden volgen voordat de plannen realiseerbaar zouden zijn.  
 
Regelmatig kwam ter sprake dat het voor henzelf onduidelijk was wie nu verantwoordelijk was voor 
het organiseren van de hulp die ze nodig hebben. Is het de gemeente of de instelling waar ze 
verblijven/verbleven? Hierdoor wisten ze ook niet waar ze aan toe waren. 
 

3.1.1 Professionals hierover: ‘Overal zijn wachtlijsten’ 
Ook de gesproken professionals geven aan dat het vinden van hulp moeilijk is. ‘Overal zijn 
wachtlijsten’ was daar de verzuchting. Hierdoor neemt het belang van  de zogenaamde 
‘overbruggingshulp’ voor de jongeren zélf ook toe.  
3.1.2: “Overbruggingshulp”: Essentiële ondersteuning voor èn na 
Met het begrip ‘Overbruggingshulp’ werd in de gesprekken met professionals meestal steun 
of begeleiding bedoeld in afwachting van de eigenlijke behandeling. Uit de interview met 
zowel professionals als jongeren zelf blijkt dat deze steun zowel vóór als ná een eventuele 
behandeling essentieel is. Vóór een eventuele behandeling essentieel om zich te kunnen 
handhaven, niet nog verder ‘in de put te raken’. Ná een eventuele behandeling om 
voldoende ondersteund te blijven bij het opbouwen van een zelfstandig leven. In de praktijk 
blijkt vaak dat vanuit de WMO gefinancierde begeleiding hier heel waardevol in kan zijn. 

 
 

3.2. Zich speelbal voelen en door de bomen het bos niet meer zien 
Op verschillende manieren bleek in bijna alle gesprekken dat jongeren niet wisten hoe, waarom en 
door wie welke beslissingen genomen werden. Op vragen naar hoe of naar aanleiding waarvan 

 
10 Dit zijn de uitkomsten uit het eerdere rapport ‘The Big Five, Van Metafoor naar Samenhangend Jeugdbeleid’. 
De betreffende interviews zijn allemaal gehouden in de periode december 2019- maart 2020. 
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hulpverleners bij hen terecht waren gekomen kon eigenlijk niemand antwoord geven: “Ineens moest 
ik uit huis”.  
 
En als ze eenmaal in de (residentiële) hulpverlening zaten voelde zij zich vaak niet gezien of gehoord. 
Dit gevoel wordt op  verschillende manieren verwoord: 

- “Je bent er vooral omdat ze aan je verdienen” 
- “Als ik binnen ben, dan stellen ze zich op als ‘dan ben je van ons’”.  

Met deze laatste opmerking werd bedoeld dat jongeren ervaarden dat ze vooral dienden te luisteren 
en zelf nergens terecht konden met vragen of klachten. 
Er werden soms voorbeelden over de gang van zaken gegeven op te vatten zijn als een vorm van  
‘pedagogisch onvermogen’. De opmerkingen over de kosten van de hulp (bijvoorbeeld maaltijden) 
die gemaakt werden (zie ook het thema ‘Geld en Schulden in § 3.7) wijzen hierop. 
 

3.2.1 De professionals: “Bieden continuïteit is belangrijk”  
De gesproken professionals geven aan dat de continuïteit van hulpverleners belangrijk is. Dit 
is zowel voor de samenwerking tussen de verschillende professionals belangrijk als voor het 
contact met de jongeren.  Zij geven aan dat het belangrijk is om vooral in contact te blijven 
met jongeren. 

De vele wisselingen van hulpverleners in combinatie met niet weten waar je aan toe bent 
leidt tot een gevoel van ‘Speelbal zijn’ 

3.2.2: Uit het verslag van het ‘Spiegelgesprek’ 
Meerdere jongeren geven aan dat zij zich niet goed gehoord voelen door de 
hulpverlening. D. begreep niet waarom de uithuisplaatsing nodig was. Q. kon 
niet terecht bij de crisisdienst. M. maakte dreiging en geweld op de groep mee, 
maar mocht hier niet over praten. 

 

3.3 Gezin, verdriet, schaamte en loyaliteit  
In alle gesprekken was merkbaar dat de betrokken jongeren worstelen met de relatie met het gezin 
waar ze uit komen. Meestal wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar soms heel letterlijk.  
Uitspraken zijn vaak dubbelzinnig. Regelmatig worden uitspraken gedaan waaruit blijkt dat ze zich uit 
huis gezet voelen, maar op andere momenten schemert er ook schaamte en verdriet door over het 
eigen gedrag.  
Maar er wordt ook verteld dat ze aangifte tegen hun eigen vader hebben gedaan en vervolgens “dat 
ze nu heel goed met elkaar zijn” (maar vooral niet te lang daar kunnen zijn). 
 
In sommige gevallen wordt er verantwoordelijkheid van ouders overgenomen. Bijvoorbeeld door 
eigen bijdrages die eigenlijk voor rekening van de ouders zijn voor hun rekening te nemen. Of zelf 
verdiend geld naar een ouder te sturen. 
 
In alle gevallen is duidelijk dat geen van deze jongeren op de een of andere manier nog kan terug 
vallen op ouders, noch materieel/financieel, noch (in voldoende mate) emotioneel.  
 

3.3.1 Uit het verslag van het ‘Spiegelgesprek’ 
Bij een paar jongeren is de communicatie met de ouders een tijd slecht geweest. 
De jongeren hebben hierbij hulp ontvangen, met wisselend succes. Bij M. stelt de 
begeleiding zich onpartijdig op in gesprekken met de ouders. “Gaat best goed, ik 
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ben er heel tevreden over.” Bij D. ging het beter toen er hulp was van Wij Zijn 
Broer, een instelling in Alkmaar. D. heeft hier nog steeds contact mee en loopt er 
af en toe binnen. Iedereen daar is ervaringsdeskundig. “Ze zijn altijd bereikbaar, 
ook ’s nachts, je kan altijd bellen. En ze doen leuke activiteiten.” Q is, na wat 
mislukte pogingen van begeleiders, zelf in gesprek gegaan met moeder en nu 
gaat het heel goed. 

3.3.2 Loyaliteit, gezin en hulpvraag 
Sommige professionals vroegen zich af of het ‘systeem’ van de betrokken jongere wel 
voldoende betrokken werd bij de hulpvraag, behandeling of begeleiding aan jongeren. Uit de 
gehouden interviews kan men de conclusie trekken dat deze jongeren worstelen met de 
relatie met hun ouders of het gezin waar ze uit voort komen. Voor (progressie) van hun 
verdere ontwikkeling  kan het belangrijk zijn om hier zowel in de hulpverlening als de 
begeleiding voldoende aandacht voor te hebben. 

 
3.4 Wel een basale opleiding 
De meeste van de gesproken jongeren geven aan een ‘problematische schoolcarrière’ achter de rug 
te hebben. Soms lijkt dit het gevolg van achterliggende problemen, maar ook schoolkeuze of het 
functioneren van het onderwijs zelf speelt in enkele gevallen een duidelijke rol.  
Soms kan de school niet de begeleiding bieden die nodig is, maar er worden ook voorbeelden 
gegeven van volstrekt onjuiste benaderingen en inschattingen: “Je bent dom en kunt toch niets”. En 
regelmatig wordt terloops gezegd: “Op school werd ik gepest”. 
 

Desondanks hebben ze allemaal wél een diploma gehaald. In sommige gevallen heeft men overigens 
een diploma dat nog ‘onvoldoende kwalificatie voor de arbeidsmarkt’ biedt (MBO1). 

3.4.1 De professionals: “Schoolstress kan reden zijn voor hulpvraag” 
In de gespreksronde met professionals werd soms ook ‘schoolstress’ genoemd als 
achterliggende oorzaak van een hulpvraag. Opvallend is dat het onderwerp ‘pesten’ bij veel 
van de gesproken jongeren ook ter sprake kwam, zij het meestal terloops. 

 

3.5. De noodzaak van perspectief 
Bij alle gesproken jongeren was duidelijk dat zij zich er scherp van bewust waren dat ze ‘aan hun 
toekomst moeten werken’. Ze willen dit ook graag. Maar uit hun verhalen blijkt ook dat er hele 
periodes zijn (geweest) dat dit ze niet lukte omdat ze geen perspectief zagen. Oorzaken waren vaak  
een combinatie van lange wachtlijsten bij de zorg en gebrek aan passende woonruimte.  
 
Op de momenten waarop de jongeren het gevoel hadden geen perspectief te zien ervaarden zij hun 
problemen als het grootst. Dit leidde tot diepe depressies: 

- “Ik kwam niet meer uit bed en at niet meer”  
- “Toen ben ik een heel andere kant op gegaan. Een kant waar ik niet trots op ben… was wel 

de criminele kant op”. 
 
Dit gebrek aan perspectief ontstond met name op de momenten dat ze hulp zochten en er geen zicht 
was wanneer deze beschikbaar zou komen, of als ze andere hulp kregen dan ze zelf dachten nodig te 
hebben. Dit had soms tot gevolg dat ze zo moedeloos werden van alsmaar bellen zonder antwoord of 
niet (de juiste) hulp krijgen dat ze zich ook maar weer van een wachtlijst af laten halen.  
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Gebrek aan perspectief werd al helemaal ervaren als er geen woonruimte beschikbaar was. Dat blijkt 
onder meer uit het volgende letterlijke citaat uit het gesprek met de jongere die niet over huisvesting 
beschikt:  “Ik wil wel weer naar school, maar ik moet eerst een huis, anders heb ik geen adres”. 
 
In een aantal gevallen bleken interventies juist van anderen (buiten de hulpverlening) de 
reddingsboei die ze nodig hadden om ‘zelf maar uit de put te klimmen’. Een aantal keren waren het 
juist de jongerenwerkers van Clup Welzijn die een essentiële rol spelen of hebben gespeeld in het 
weer perspectief krijgen. In een enkel geval was het een werkgever die hierbij een sleutelrol 
vervulde. Door betrokkenheid, de bereidheid rekening te houden met verantwoorde werktijden én 
de gelegenheid te beiden voor het volgen van een BBL opleiding De jongeren voelden zich door hen 
gehoord en ze waren bereikbaar op momenten dat dit nodig was. Daarnaast werd gewaardeerd dat 
deze jongerenwerkers zich niet voor de gek lieten houden en hen ook op hun gedrag aanspraken  
 
In alle gevallen werd overigens de begeleiding die op dit moment vanuit de Algemene Opvang 
Purmerend werd geboden als heel steunend ervaren. Het was ook de AOP die uiteindelijk de 
woonruimte voor deze jongeren heeft weten te organiseren en bieden. En hiermee kwamen de 
gesproken jongeren ‘weer op de weg omhoog’. 
 
Perspectief blijkt er derhalve weer te ontstaan als het woonvraagstuk is opgelost en er 
mogelijkheden ontstaan (om met soms ondersteuning van een werkgever) weer een opleiding te 
doen.  
 
Wat bij alle gesproken jongeren duidelijk werd is dat ze, zo gauw het woonprobleem is opgelost, 
‘vooruit kijken’. Ze zijn bezig zijn met of zoeken naar opleidingen, en hebben ambities voor de 
toekomst, ook de jongere die aangaf eerst te moeten beschikken over woonruimte voordat er 
concreet een opleiding begonnen kon worden.  

 
3.5.1 De professionals: “Het is hard werken zonder dak boven je hoofd” 
Ergens wonen is een belangrijke voorwaarde om überhaupt ergens anders aandacht aan te 
besteden dan je eigen dakloosheid. Juist het ‘geen dak boven je hoofd hebben’ leidt tot 
zoveel stress dat er nergens anders ruimte voor is11.  

Regelmatig wordt het belang van zogenaamde ’overbruggingshulp’ genoemd. Hulp die geen 
behandeling is maar wel steunend is en sterk bijdraagt aan het perspectief houden of stress 
hanteerbaar houden (en daarmee aan het ‘zelfhelende’ vermogen te ondersteunen). 

Deze overbruggingshulp is zowel belangrijk bij het onder controle houden van het eigen 
gedrag als het hanteren van de stress als gevolg van huisvestingsproblemen.  

3.5.2: De professionals: “Onderwijs en dagbesteding essentieel” 
De professionals geven aan dat toegankelijk en bereikbaar onderwijs belangrijk is, en anders 
– als dit (tijdelijk) geen optie is – zinvolle dagbesteding.  

 

 
11 Hier is ook een vergelijking te trekken met het effect van problematische schulden: er ontstaat daardoor 
zoveel stress dat coherent denken of ‘planmatig werken’ niet meer mogelijk is. 
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3.6 Wat zeggen de jongeren over de jeugdhulpverlening? 
Veel van de gesproken jongeren gaven aan niet de hulp gekregen te hebben die ze volgens hen zelf 
nodig hebben. Deze ontvingen zij bovendien niet op de momenten dat ze dit het hardste nodig 
hadden. Zoals eerder al gesteld voelden zij  zich vaak speelbal en onbegrepen.  Ze wisten vaak niet 
waar ze aan toe waren en/of voelden zich niet gehoord.  

Vaak wordt de onbereikbaarheid van gewenste hulp genoemd. Naast de lange wachtlijsten en 
onduidelijkheid over wat ze wel/niet kunnen verwachten, noemen ze ook de bereikbaarheid zelf van 
de hulpverleners, en de tijden waarop hulp bereikbaar is. Juist “in de weekenden en de avonden heb 
je het moeilijkst. Overdag gaat het wel, dan werk je, zit je op school enzo…”. 

Als hier over doorgevraagd wordt blijkt dat belangrijke steunfiguren als jongerenwerkers of 
vertrouwde leidinggevende soms wél buiten ‘kantooruren’ beschikbaar zijn. In de gesprekken maken 
jongeren die hierover kunnen beschikken overigens duidelijk dat zij hier zorgvuldig mee omgaan: “hij 
heeft ook zijn gezin”. Maar het gegeven dat het wel kán als het écht nodig is, wordt als zeer steunend 
en geruststellend ervaren.  

Het beeld dat er ontstaat is dat – als er gevraagd werd waar zij zich juist mee geholpen voelden – 
nooit over de (specialistische) jeugdhulp werd gesproken, terwijl ze deze steun wel hard nodig 
hadden wegens het ontbreken ervan in hun eigen omgeving.  

Dit wil echter niet zeggen dat alle ervaringen negatief waren. Ze zijn allemaal blij met de begeleiding 
die ze op het moment van de interviews krijgen. In de gesprekken is telkens expliciet gevraagd wie er 
wel steun boden of waren. Dat zijn zoals eerder aangegeven het jongerenwerk van Clup Welzijn, de 
AOP, soms een baas en een enkele keer een familielid met wèl woonruimte. Ook de inzet van en via 
het gemeentelijk sportbedrijf Spurd werd als steunend ervaren. Een enkele jeugdhulpverlener/ 
gezinsvoogd blijkt gewaardeerd en belangrijk te zijn. Opvallend is dan wel dit dan wel iemand uit de 
‘nachtploeg’ is …… 

Ondanks veel (erg) negatieve ervaringen met de gekregen hulp spraken de meeste jongeren zich 
hoopvol uit over behandelingen waar ze nu nog voor op een wachtlijst staan. 

Als je deze jongeren vraagt wat ze ‘lotgenoten’ zouden wilden adviseren is vaak het antwoord “praat 
over wat er met je gebeurt”, “anders gaat het maar in je hoofd zitten”. En tegelijkertijd schetsen ze 
beeld van dat ze niemand konden vertrouwen: “Vertrouw alleen op jezelf, want niemand gaat het 
voor je doen”.  

Al met al zijn de verhalen over de jeugdhulp niet ondubbelzinnig. Er is sprake van veel frustratie en 
een gevoel niet gehoord of serieus genomen worden. Tegelijkertijd geven ze óók aan dat ze echt hulp 
nodig hadden/hebben en dat ze er soms wèl ook iets aan gehad of van geleerd hebben. Desondanks 
lijken de herinneringen vooral negatief………  

3.6.1 De professionals: “Inadequate diagnose leidt niet tot juiste hulp” 
Uit de interviews met de professionals bleek dat er volgens hen vaak inadequate diagnoses 
gesteld worden waardoor niet de juiste of de gewenste hulp wordt ingezet. Ook werd 
aangegeven dat jongeren te “snel worden losgelaten”: dus dat jongeren nog onvoldoende 
zelfstandig zijn om helemaal op eigen benen te staan Zij vinden dat jongeren in feite 
onvoldoende voorbereid worden op de vereiste zelfstandigheid.     

3.6.2 Uit het verslag van het ‘Spiegelgesprek’ 
Q.: “De hulp heeft mij laten beseffen dat ik meer waard ben dan ik heb gekregen. 
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Sommige hulpverleners begrepen mij wel, steunden mij en zagen mij als persoon. De 
kleine instanties zijn het best, die zijn minder van de regels en de tijden.” 
D.: “Voor mij is er weinig veranderd in het afgelopen jaar.” 
C.: “Ik ben heel positief over Club Welzijn. Ik stond er alleen voor tijdens een 
zwangerschap, ik stond op straat. Clup was er 24/7 voor mij, wanneer je echt hulp nodig 
hebt, niet alleen tijdens kantoortijd.” 
D.: “De crisisdienst is een hele grote stap om te bellen, ik ken die persoon niet. Je staat 
dan in de wacht, je krijgt een pilletje. Op vrijdag na 5 uur ben je de lul. Dan moet je het 
hele weekend wachten. Dan kun je nergens terecht.” 

Bij D. ging het beter toen er hulp was van Wij Zijn 
Broer, een instelling in Alkmaar. D. heeft hier nog steeds contact mee en loopt er af en toe 
binnen. Iedereen daar is ervaringsdeskundig. “Ze zijn altijd bereikbaar, ook ’s nachts, je kan 
altijd bellen. En ze doen leuke activiteiten.” 
 

 

3.7 Geld en schulden 
Uit de gesprekken bleek dat de meeste van de jongeren op dat moment geen (al te) problematische 
schulden hebben. Dit doet zich wel bij één van hen voor. Deze schulden waren o.a. ontstaan door het 
‘overnemen’ van financiële verplichtingen van de ouders. Maar ook door opgelicht te zijn bij het 
zoeken naar ondersteuning bij het aanvragen van zorgverzekeringen en zorgtoeslag. Deze schulden 
werkten bij deze jongere belemmerend bij het maken van toekomstplannen. Bijvoorbeeld door de 
gevoelde noodzaak eerst veel te werken om af te lossen en/of te sparen voor huisvesting voordat er 
aan de gewenste opleiding begonnen kan worden.  
In sommige gevallen voelden de betrokken jongeren zich verantwoordelijk voor eventuele kosten of 
bijdragen van de ouders. Behalve in het overnemen van verplichtingen uitte dit zich ook in een ander 
gesprek waarin een jongere aangaf een deel van het zelf verdiende geld naar een ouder te sturen. 
Wat verder incidenteel ter sprake kwam was de vraag of de jongere wel alle financiële middelen 
krijgt waar hij/zij recht op heeft. Soms bestond het gevoel dat er aan ze verdiend wordt terwijl ze zelf 
ook voor eigen inkomsten moesten zorgen.  
Bijvoorbeeld wel voor eigen kleedgeld moeten zorgen terwijl dit in een pleegzorg vergoeding is 
opgenomen. 

  3.7.1: Professionals: “Financiën zijn essentieel” 
In de interviews werd aangegeven dat een zekere mate van financiële stabiliteit essentieel is 
voordat een jongere in staat is om (volledig)  zelfstandig verder te kunnen. Er mag zeker geen 
sprake zijn van problematische schulden. Daarom is dit thema één van de ‘Big Five’. 

 

3.7.2: Uit het verslag van het ‘Spiegelgesprek’ 
“Ik weet wat ik kost per dag.” Een paar jongeren kreeg te horen dat zij veel ‘geld 
kosten’. Ze kregen de bedragen te horen die horen bij fixatie, een alarm en een 
maaltijd. Zij wisten ook dat hun ouders rekeningen kregen van de zorg. “Je weet 
dat je ouders dat ook niet kunnen betalen. Ik voelde me schuldig.” Een jongere heeft 
zelf schulden opgelopen vanwege de zorg. 

 

3.8 Jongeren zijn op zichzelf aangewezen 
Voor alle jongeren met wie is gesproken geldt dat ze vrijwel volledig op zichzelf aangewezen zijn. 
Hoewel er meestal wel een gezin in beeld is, is de relatie zo verstoord dat ze daar niet op terug 
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kunnen vallen. Soms is er wel wat andere familie in beeld maar deze is meestal ‘buiten bereik’ (ver 
weg). Ook als er (enkele) anderen in de omgeving zijn die een steunende rol kunnen spelen, moeten 
ze altijd uiteindelijk ‘hun eigen boontjes doppen’.  Ze zijn ook gewend nooit iets cadeau te krijgen12. 

3.8.1 De professionals: “Ze kunnen nergens op terug vallen” 
Ook de professionals geven aan dat het hier om een groep jongeren gaat die geen netwerken 
hebben waar ze op terug kunnen vallen. Tegelijkertijd zijn ze vaak nog onvoldoende 
zelfstandig om inderdaad helemaal ‘hun eigen boontjes te doppen’. Dit blijkt ook wel uit het 
feit dat de meeste geïnterviewde jongeren aangeven heel blij te zijn met de begeleiding die 
ze krijgen op hun huidige woonplek. Eén van de vijf elementen in uit de ‘Big Five’ is dan ook 
de noodzaak voor jongeren om te kunnen beschikken over een stabiel, gezond netwerk in de 
eigen omgeving.  

 
 

3.9 Hoe ervaren de jongeren de ‘Overgang 18-/18+’? 
In de gesprekken werd de overgang naar 18+ zelden expliciet genoemd.  
In één geval kwam dit wel ter sprake: “Het is gemakkelijker te regelen als je nog geen 18 bent”. Dit 
betrof een jongere die zelf een (belangrijke) behandeling had gevonden die niet vergoed werd omdat 
hij niet meer onder de jeugdhulp viel. In een enkel ander gesprek werd verder wél verwezen naar 
ervaringen van kennissen onder de 18: “Dan is er het gemakkelijker om dit soort dingen te regelen” 
(hier werd huisvesting voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker genoemd).  
 
In de gesprekken gingen de jongeren vooral in op hoe de verkregen hulp ervaren werd, of op de 
gevolgen en effecten van (nog) niet gekregen hulp. Uit de interviews is daarom niet eenduidig op te 
maken welke ervaringen nu betrekking hebben op de overgang naar 18+ of vooral op de ervaring in 
algemene zin met de jeugdhulp die ze wél kregen. Vanuit het perspectief van deze jongeren was het 
niet zozeer de overgang naar 18 jaar die genoemd of belangrijk gevonden werd. In sommige gevallen 
was het feit dat ze ‘zomaar losgelaten worden’ meer een probleem. Dit betrof ervaringen van ruim 
vóór de 18e verjaardag.  
 
Opvallend was bij alle geïnterviewden van boven de 18 dat ze blij waren met de hulp die zij nu 
kregen. Dit betrof voornamelijk begeleid wonen en ondersteuning bij zaken die belangrijk zijn voor 
verdere ontwikkeling (studiekeuze, praktische ondersteuning bij administratieve en financiële zaken) 
Ze kunnen echter geen van allen goed aangeven op welke wijze de hulp (formeel) tot stand is 
gekomen en hoe hij gefinancierd wordt. Voor hen lijkt het inmiddels (voorlopig) geregeld. 

3.9.1 De professionals: “Doen wat nodig is” 
Op verschillende manieren komt dit thema ook in de gesprekken met professionals aan bod. 
De rode draad hierbij is dat bekendheid met elkaar en de mogelijkheden essentieel zijn. Dit 
vraagt enerzijds voldoende (onderlinge) continuïteit zodat men elkaar gemakkelijk kan 
vinden. Anderzijds is er vooral bij regionaal werkende instellingen behoefte aan duidelijk 
inzicht in lokale (WMO) mogelijkheden 

  

 
12 Dit uit zich bijvoorbeeld o.a.in hun reacties als de onderzoeker met een attentie voor de jongere afsluit, 
variërend van een cadeau bon tot het trakteren op een milkshake. Aan de reacties is duidelijk merkbaar dat 
voor allemaal kennelijk een heel bijzondere ervaring dat ze ‘zomaar iets krijgen’. 
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Deel 4: Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1: Eerdere aanbevelingen uit de ‘Big Five’ 
Voorwoord 
Onderstaande aanbevelingen zijn overgenomen uit het eerdere rapport ’The Big Five’. Het zijn de 
aanbevelingen die zijn geformuleerd op basis van het documenten onderzoek en de gesprekken met 
in Purmerend werkzame jeugdhulp professionals. 

Inleiding: Bevindingen uit andere gemeentes 
In verschillende andere gemeentes hebben onderzoeken plaatsgevonden met een vergelijkbare 
vraagstelling als die uit het onderzoek in Purmerend. Voorbeelden hiervan zijn het rapport 
‘Knelpunten aansluiting 18-/18+ in Haaglanden’ uit 2016.  
Of het rapport uit 2018  in opdracht van Alkmaar, Zaanstad en Hoorn “18 is ook maar een getal”. 
Ook in deze rapporten worden knelpunten benoemd  en aanbevelingen gedaan die relevant kunnen 
zijn voor het beleid van de gemeente Purmerend. 
 
Vrijwel al deze knelpunten en aanbevelingen zijn op de een of andere manier herkenbaar in de 
bevindingen in Purmerend. Opvallend is daarbij dat aanbevelingen vaak op veel verschillende niveaus 
betrekking hebben: variërend van wetgeving en voorzieningen  via de inzet van hulpverleners naar 
het aanspreken van jongeren zelf. 
Dit illustreert dat jeugd(hulp) beleid om samenhang vraagt. En helemaal als het om een 
leeftijdsgroep gaat die op de grens van volwassenheid staat. Hoewel wèl essentieel, gaat het niet 
alleen om regelgeving, financiering, onderlinge afstemming tussen hulpverleners of kwaliteit van 
hulp.  
In essentie gaat het om de mogelijkheden een zelfstandig leven op te bouwen, gegeven de 
omstandigheden of beperkingen waar deze jongeren mee te maken hebben. 
 
De mogelijkheden om een zelfstandig leven op te bouwen worden niet bepaald door één element. 
Het is een samenspel van elkaar beïnvloedende factoren. Adequaat en effectief jeugd(hulp)-beleid 
anticipeert en faciliteert hierin.  
 
Met ‘The Big Five’ benadering zoals deze door Spirit ontwikkeld is, wordt het mogelijk om samenhang 
te creëren in jeugd (hulp) beleid.  Deze benadering is gebaseerd op de constatering dat jongeren uit 
de jeugdhulp extra ‘aandacht’ vragen.  
 
De thema’s die uit de gehouden interviews naar voren zijn gekomen bieden aanvullende  en 
versterkende aanbevelingen. 
 
De eerdere aanbevelingen  

a) Te hanteren algemene uitgangspunten 
 Erken dat jongeren die uit de hulpverlening komen niet kunnen terugvallen op familie of 

netwerken. Ze verkeren in een fundamenteel andere positie dan ‘gemiddelde’ jongeren. 
Neem dit als uitgangspunt voor samenhangend beleid.  

 Gebruik de ‘Big Five’ als basis voor het creëren van samenhang in het jeugd(hulp) beleid. 
 Wet- en regelgeving die van belang is/kan zijn voor deze leeftijdsgroep veronderstelt vaak 

omstandigheden die voor deze jongeren niet van toepassing zijn. (m.n. de Bijstandwet en 
woonverordeningen maar ook minimum jeugdlonen). Creëer aanvullende voorzieningen en 
aanpassingen om adequaat aan te sluiten bij de behoefte van deze groepen.  
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b) Met betrekking tot de hulpverlening 
 Zorg dat eventueel geboden hulp nadrukkelijk ook ‘levensfase-bewust’ is. Dus niet alleen 

met oog voor de problematiek en ontwikkelingsfase maar juist ook voor de levensfase: 
de omgeving en de voorbereiding op volwassen verantwoordelijkheden. 

 Zorg dat er continuïteit in het aanbod en van betrokken lokaal actieve hulpverleners blijft 
bestaan. Dit is bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking, de onderlinge 
‘vindbaarheid’ èn de benutting van lokale kennis en voorzieningen. 

 Kies voor hulpverleners en organisaties die ook ‘de taal van jongeren’ spreken’. 
 

c) Met betrekking tot wonen 
 Zorg voor tijdige en voldoende woongelegenheid voor deze groep jongeren. Maak 

afspraken met woningcorporaties en hulpverleningsorganisaties.13 Geef deze groepen 
hoge prioriteit14. 

 Zorg dat begeleiding en verantwoordelijkheid gelijktijdig helder en adequaat geregeld 
zijn. 

 
d) Met betrekking tot begeleiding en overbrugging 
 Creëer een netwerk en systeem waardoor jongeren langer begeleid en ondersteund 

kunnen worden. Koester en versterk de huidige praktijk in Purmerend waarbij 
vertrouwde WMO begeleiders en jongerenwerkers ingezet kunnen worden. 

 Erken dat zogenaamde ‘overbruggingshulp’ en begeleiding ná een eventuele behandeling 
essentiële elementen kunnen zijn voor effectieve hulpverlening. 

 Betrek jongeren zèlf ook bij de vraag hoe ze eventueel begeleiding willen hebben. Stel zo 
nodig ook eisen.  

 
e) Met betrekking tot sociale netwerken 
 Creëer en ondersteun (voldoende) voorzieningen die er toe bijdragen dat jongeren 

gemakkelijk nieuwe netwerken opbouwen en minder snel in isolement raken. Dit kan 
variëren van toegankelijke goedkope vrije tijds voorzieningen tot 
ontmoetingsgelegenheden met gezamenlijke maaltijden. 

 Onderzoek hoe het huidige beleid rond sociaal cultureel werk maar ook cultuur- en 
sportbeleid zo nodig versterkt kan worden. 

 
f) Met betrekking tot continuïteit 
 Purmerend streeft naar continuïteit, geen onderbreking van eventuele 

hulpverleningstraject. Ze monitort jongeren in een traject vanaf 17 jaar. Begin hier vanaf 
16 jaar mee zodat er meer tijd is om jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen.  

 
g) Met betrekking tot Purmerends praktijk: Om zuinig op te zijn 
 Een vaak genoemd voordeel zijn de korte lijnen in Purmerend. De ervaren betrokkenheid 

en continuïteit van professionals draagt hier toe bij. 
 Het onderlinge vertrouwen tussen ambtelijke medewerkers en uitvoerende professionals 

werkt positief op de kwaliteit van hulp. 
 

h) Met betrekking tot de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend 
 Presenteer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek aan een gezelschap van 

betrokken beleids- en uitvoerende ambtenaren en eventueel wethouders. 
 

13 Denk bijvoorbeeld aan afspraken over quota, ‘omklap- en omslagwoningen’. 
14 Dit werk ook nadrukkelijk benoemd voor doelgroepen met een verstandelijke beperking.  
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 Organiseer en faciliteer (een vorm van) werkconferenties waarin aanbevelingen nader 
uitgewerkt kunnen worden 

 Ga (alsnog) met jongeren in gesprek over nadere uitwerking van thema’s. Betrek hier ook 
de professionals bij die ze kennen en hun vertrouwen hebben. 

 

4.2 Aanbevelingen n.a.v. de gesprekken met jongeren 
Inleiding 
Het perspectief van jongeren uit de jeugd hulpverlening is een ander dan het perspectief van de 
professionals.  Desondanks kunnen we stellen dat de thema’s die uit de gehouden interviews naar 
voren zijn gekomen aansluiten bij de ervaringen van de professionals. In veel opzichten vormen ze 
ook een ondersteuning of verrijking van de inbreng van professionals. 
In het hier volgende zullen we een paar hoofdthema’s nader belichten. 

4.2.1 Wachtlijsten en hulp krijgen 
Zowel de professionals als jongeren geven aan dat de wachtlijsten een problemen zijn. Voor de 
jongeren creëert dit juist extra stress en problemen. Stress omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. 
Problemen ook omdat hun perspectief onduidelijk wordt of zelfs verloren raakt waardoor ze zich niet 
meer kunnen ontwikkelen. 
Ze geven aan dat juist anderen (buiten de hulpverlening) belangrijk en steunend zijn (geweest). Dit 
sluit aan bij de voorgaande aanbevelingen d) en  e). 
 Als er sprake is van wachtlijsten zorg dan op een andere manier in ieder geval voor een 

steun-netwerk 
 Bijvoorbeeld door te investeren in maatschappelijke begeleiding, jongerenwerk etc. 

 

4.2.2 Speelbal en door de bomen het bos niet meer zien 
Uit de interviews en het Spiegelgesprek kun je concluderen dat het aan de communicatie met de 
betrokken jongeren nogal schort. Ondanks de inzet en intenties van de professionals voelen de 
jongeren zich een speelbal, niet gehoord of niet begrepen. 
 Blijf eindeloos communiceren en herhalen, uitleggen 
 Blijf zoeken naar mogelijkheden om jongeren zoveel mogelijk ook eigen regie te geven 
 Zorg dat deze jongeren in ieder geval één vast, onafhankelijk iemand krijgen waar ze op terug 

kunnen vallen, mee praten 
 In het Spiegelgesprek geven ze aan dat kleinere instellingen voor hen vaak beter werken. 

4.3.3 Als de nood het hoogst is 
Uit de verhalen blijkt dat de paniek en crisissen juist toeslaan of plaatsvinden ‘buiten kantoor tijden’. 
Waar deze jongeren grote behoefte aan hebben is de mogelijkheid op deze momenten iemand te 
kunnen bellen. Het hebben van deze mogelijkheid is vaak al voldoende om ‘het weekend door te 
komen’ (zonder daadwerkelijk ook te bellen).  
 Als jongeren een vaste contactpersoon hebben die ook buiten reguliere werktijden in geval 

van nood beschikbaar is biedt het ze veel rust. Er zijn best goede afspraken te maken over 
wanneer ze wel of niet gebruik maken van deze mogelijkheid. 

 Jongeren geven zelf aan dat praten met anderen belangrijk is: Praat er over! En juist jongeren 
die tegelijk weinig vertrouwen in anderen uitspreken zeggen dit.    
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   4.3.4 Uit het Spiegelgesprek: Tips van jongeren aan de gemeente 
 Er is beter toezicht nodig op de (gesloten) woongroepen. Er zouden ook meer 
       controles moeten zijn op brandveiligheid, vluchtroutes en rookmelders. 
 Beter praten met jongeren over hun traject en sneller communiceren. 
 Een betere overgang naar 18+, met een overbrugging van de ene naar de andere 

                     hulpverlener. 
 Kom beloftes na. Bijvoorbeeld, als je toezegt dat er een uitkering is om een 
      woning in te richten. 

4.3.5 Naar aanleiding van eerste gedachtewisselingen 
In verschillende gedachtewisselingen , zoals binnen de Adviesraad Sociaal Domein, werden een 
aanvullende vragen geformuleerd die van belang zijn voor het oog op de kwaliteit van de 
jeugdhulpverlening. 

 Hoe goed is de gemeente geïnformeerd over de organisaties waarmee zij in zee gaat? 
 Op welke manier vinden er controles plaats op kwaliteit en inzet? 
 Is  er in binnen  aanbestedingen- of toewijzingsbeleid voldoende ruimte een aandacht 

voor kleinere aanbieders?  
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 Bijlagen 
 

1: Thematische gespreksleidraad  t.b.v. Spiegelgesprek en interviews met Jongeren 
Inleiding 
Hieronder een ‘thematisch’ geordende gespreksleidraad zoals ik globaal ook gebruik of gebruikt heb 
bij de interviews die ik met jongeren houd. Het is een iets gedetailleerdere versie dan waar ik mee 
begon. Onder invloed van de gevoerde gesprekken heb ik aanpassingen en toevoegingen gedaan.  
Het lijkt op deze manier heel gedetailleerd (dat is het eigenlijk ook) maar in een natuurlijk verlopend 
gesprek en de juiste ‘doorvraag-vragen’ krijg je eigenlijk alles ook wel boven tafel. 
 
Algemeen 

 Wie ben je? 
 Is er een onderwerp waarvan jijzelf heel belangrijk vindt dat het besproken wordt? 

Hoe gaat het nu met je?  
 Heb je nu nog hulp/steun (nodig)? 
 Hoe woon je? 
 Werk je? 
 Studeer je? 

 
Hulpvraag 

 Hoe kwam het dat jij Jeugdhulp nodig had? 
 Waar had je deze hulp vooral bij of voor nodig?  
 Wat hoopte/of wilde je er mee bereiken? 

Hulp vinden 
 Hoe heb je deze hulp gevonden/gekregen?  
 Moest je lang zoeken of wachten voor deze hulp?  
 Was het ook de hulp die je wilde/zocht? 
 Heb je ook hulp gezocht maar daar uiteindelijk weer van af gezien of geen gebruik van 

gemaakt? Zo ja, waarom en wat heb je toen gedaan? 

Geholpen? 
 Heb je er ook echt iets/genoeg aan gehad? 
 Heb je iets gemist dat voor jou belangrijk was? 
 Wat is op dit moment (nog) belangrijk voor je ? Wat heb je nu nodig? 
 Hoe zou het met je zijn gegaan als geen hulp had gekregen? 

18-/18+ 
 Weet/wist je wat er verandert als je 18 wordt? 
 Hoe was de hulp vóórdat je 18 was? 
 Hoe ging het verder toen je 18 werd? 
 Wist je wat je te wachten stond of wat je moest doen toen je 18 werd? 
 Zo ja: hoe wist je dit of hoe heb je dit aangepakt? 
 Wat heeft je geholpen en wat heb je gemist? 
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Nu en in de toekomst 
 Hoe stel jij je toekomst voor?  
 Voor bijvoorbeeld het komende jaar?  
 En over vijf jaar? 
 Is er iets waar je je voor de toekomst zorgen over maakt? 

o Wat zou je kunnen helpen?  

Waar heb je het meest aan gehad? 
 Wat of wie heeft je het meest/best geholpen?  
 Hoe kwam je daar mee in contact?   
 Hoe deden zij dit/of hoe ging dit? 

Tips en adviezen? 
 Wat zou je anderen, leeftijdgenoten, aanraden om vooral wel of juist niet te doen? 
 Heb je tips op adviezen aan de gemeente?  
 Heb je adviezen aan hulpverleners?  
 Wat zou er (meer) moeten zijn/komen voor jongeren? 

Netwerk en wonen 
 Ken je veel mensen in Purmerend? Wie zijn belangrijk voor je? 
 Wat is voor jou belangrijk voor je sociale leven? 
 Heb je werk, opleiding en/of hobby’s die je in Purmerend doet (clubs etc.) 
 Is kunnen (blijven) wonen in Purmerend belangrijk voor je? 
 Hoe zou het voor je zijn als je zou moeten verhuizen naar een andere plaats? 
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2: Samengevatte beelden uit de eerdere interviews met professionals  
 
Inleiding 
Onderstaande samengevatte beelden vanuit de perspectieven van de verschillende groepen 
professionals waren ook opgenomen in het eerdere rapport ‘The Big Five, Van Metafoor naar 
Samenhangend Jeug(hulp)beleid. 
 

2.1 Samengevat beeld vanuit ambtelijk perspectief 
Observaties 
Vanuit verschillende ambtelijke invalshoeken een getracht een beeld te schetsen van hoe de 
jeugdhulp in het algemeen binnen Purmerend is georganiseerd. Daarbij is specifiek in gegaan op 
het vraagstuk van 18-/18+.   
 
De rode draad uit deze gesprekken is dat iedereen zich oprecht in wil zetten voor het waarborgen 
van de continuïteit in hulp. Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van alle beschikbare 
regelingen. Uit de manier waarop hier over gesproken wordt spreekt ook vertrouwen in de inzet 
en professionaliteit van de samenwerking met het veld. 
 
Wat op verschillende manieren als voordeel werd genoemd zijn de korte lijnen. Zowel binnen het 
gemeentehuis zelf als de contacten met het veld. Aangegeven werd dat Purmerend nog een 
overzichtelijke schaal biedt waardoor mensen elkaar kennen en gemakkelijk weten te vinden. Een 
voordeel is óók dat veel professionals al langer aan Purmerend verbonden zijn. Deze continuïteit 
draagt bij aan de kwaliteit van de netwerken en samenwerking.  
 
Het beeld dat uit de gesprekken met de interviewden naar voren kwam is dat een groot deel van 
het ‘Purmerends veld’ elkaar steeds beter weet te vinden. Het adagium ‘we doen wat nodig is’ 
wordt binnen de eigen mogelijkheden zeker getracht.  Alle vrijwel àlle gesproken respondenten 
kenden elkaar en wisten elkaar te vinden.   
 
De geïnterviewde die wat verder van de samenwerkingsnetwerken af stonden (Spirit bijv.) gaven 
aan meer inzicht te willen krijgen in Purmerends mogelijkheden maar bevestigde min of meer het 
beeld van goede samenwerking. 
 
Er wordt ook getracht creatief om te gaan met de bestaande regelingen en beschikbare middelen. 
Een voorbeeld hiervan is o.a. op verschillende manieren gezocht wordt naar mogelijkheden om 
professionals die het vertrouwen van jongeren hebben ook daadwerkelijk in de kunnen zetten. Het 
ontstaan van het collectief maatschappelijke begeleiders als Route 100 kan als een voorbeeld 
gezien worden. Maar ook de manier waarop de samenwerking met het jongerenwerk van Clup 
Welzijn. 
 
Geconstateerd wordt ook dat het belangrijk is jongeren niet te vroeg ‘los te laten’. Op 
verschillende manieren kwam ter sprake dat jongeren (beter) voorbereid moeten worden op een 
zelfstandig bestaan. Dit geldt zowel voor het onderwijs als de hulpverlening. 
 
De problemen: 

 Er is een tekort aan voorzieningen voor deze doelgroep. Met name op het gebied van 
(begeleide) huisvesting 
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 De vaak slechte ervaringen van jongeren met jeugdhulp (soms in gedwongen kader) leiden 
toe dat ze na hun 18e aanvankelijk geen contact meer willen waardoor problemen zich 
uiteindelijk ‘opstapelen’ 

 De feit dat ze ná hun 18e een eigen bijdrage voor hulp moeten betalen werpt een extra 
drempel op. Overigens wordt hier soms  ‘creatief’ mee om gegaan en wordt er een andere 
oplossing gezocht. 

 Soms zijn er geschikte voorzieningen beschikbaar in andere gemeentes. Purmerend heeft 
daarmee een gentlemen’s agreement dat ze dan het eerste half jaar de kosten voor haar 
rekening neemt maar daarna gaan de lasten naar de betreffende gemeente. Het komt 
voor dat door de betreffende gemeente weigert de door Purmerend afgegeven indicatie 
over te nemen. En daarmee wordt dus geweigerd de jongere  toe te laten.  

 Als er al voorzieningen beschikbaar zijn, dan zijn ze tijdelijk/voor een beperkte periode 
 In sommige gevallen zijn de criteria voor de wet voor langdurige zorg een probleem 
 Hoe zorg je dat je jongeren adequaat ‘vast houdt?’ 

 
De kracht: 

 Purmerend heeft een betrekkelijk overzichtelijk schaal 
 Actief en creatief ‘doen wat nodig is’ 
 Korte lijnen, bekend met elkaar, o.a. door continuïteit 
 Onderling vertrouwen 
 Ruimte voor experimenten 
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2.2. Samengevat beeld vanuit Verwijzers perspectief 
Observaties 
De toegang tot specialistische jeugdhulp gaat via verwijzingen van het loket jeugd, huisartsen en 
specialisten of gecertificeerde instellingen. 
Purmerend heeft er voor gekozen een deel van de zogenaamde A-hulp (lichte, algemeen 
toegankelijke hulp) te combineren met de verwijs functie/ toegang tot specialistische jeugdhulp.  
Voorbeelden hiervan zijn de subsidiering van praktijkondersteuners en de subsidie voor een 
instelling voor specialistisch hulp zodat deze zich ook in kan zetten voor lichtere vormen van hulp. 
 
Het beeld dat in deze interviews geschetst wordt bevestigt dat Purmerend een overzichtelijke 
schaal biedt, ‘spelers’ (hulpverleners, ambtenaren en anderen) elkaar kennen en gemakkelijk 
kunnen vinden. Het feit dat de betrokkenen verbonden zijn aan Purmerend is bevorderlijk voor de 
continuïteit en samenwerking.  
 
Deze keuze leidt tot een aantal voordelen: 

 Er worden betere diagnoses gesteld waardoor toeleiding naar specialistische hulp beter 
verloopt en er niet onnodig specialistische hulp wordt in gezet.  

 Er kan beter ingespeeld worden op de vraag en situatie van de  hulpvrager. Meer ‘doen 
wat nodig is’ in plaats van diagnose gestuurd handelen. Er is ook meer oog voor ‘het 
systeem’ (gezin). Daarbij kan een hulpvrager meteen ‘gekoppeld’ worden aan een 
eventuele behandelaar waardoor minder overdracht en meer continuïteit is.  

 De lagere drempel en betere toegankelijkheid via de huisarts leidt vaak tot adequatere 
behandeling doordat er minder schroom is bij de hulpvragers.  

 De toegankelijk van de goede ‘A-hulp’ draagt er toe bij dat er minder snel sprake is van 
‘medicalisering’ van problemen.  

 Veel psycho sociale klachten bij kinderen en jongeren komen voort uit stress die ontstaat 
in bijvoorbeeld het onderwijs. Hier zou meer aandacht voor moeten komen.   

 Het deelnemen aan de jeugdwijkteams begint steeds effectiever te worden doordat 
expertise van deelnemers steeds beter ingezet wordt in het belang van de jongeren. 

 De geboden lichtere vormen van hulp blijken vaak effectieve en zinvolle 
‘overbruggingshulp’ tot het moment dat een client terecht kan bij passende specialistische 
hulp. 

 
De kracht 

 Hulp is toegankelijker en laagdrempeliger 
 Er wordt minder gemedicaliseerd en doorverwezen naar specialistische hulp. En als er toch 

doorverwezen moet worden is dit gerichter, beter onderbouwd  en begeleid. 
 Er wordt gemakkelijker ‘passende hulp’ geboden: doen wat nodig is. Op deze manier kan 

in sommige gevallen ook snel ‘overbruggingshulp’ geboden worden. 
 De deelname van jeugdwijknetwerken draagt bij aan onderlinge afstemming en 

samenwerking. Dit geldt ook voor de continuïteit en overzichtelijkheid. 
 
De problemen 

 Er zou meer aandacht voor preventie kunnen zijn. Bijvoorbeeld door aandacht voor het 
‘schoolklimaat’ 

 Ook hier ontstaan wachttijden  
 De toegankelijkheid en drempel van de gespecialiseerd jeugdhulp is erg hoog. Zowel fysiek 

(het soort locaties) als in benadering van jongeren. Dit is niet bevorderlijk voor de 
effectiviteit van eventuele behandelingen. 
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2.3 Samengevat beeld vanuit perspectief Maatschappelijk Begeleiders en 
Jongerenwerkers 

Observaties 
Maatschappelijk begeleiders en jongerenwerkers vallen strikt genomen niet onder de jeugdhulp. 
In Purmerend blijken ze echter wel een belangrijke aanvulling op het aanbod van (jeugd)hulp. 
En zeker als het om 18+ gaat en er geen sprake is van verlengde jeugdhulp. 
 
Uit andere interviews (zowel van ambtelijk medewerkers als verwijzers) blijken zij een rol te 
kunnen spelen die anderen niet kunnen. Dit is in het (recente) verleden voor de gemeente 
aanleiding geweest om te zoeken naar mogelijkheden om afspraken te maken met deze 
(individuele) professionals. Hier is o.a. Route 100 uit ontstaan.  
Met de jongerenwerkers zijn er ervaringen dat zij soms de enige bleken die nog in staat waren een 
effectieve relatie aan te gaan met jongeren waar veel problemen mee zijn. 
 
Maatschappelijk begeleiders worden met behulp van een WMO-regeling ingezet. Jongerenwerkers 
maken deel uit van het via Clup Welzijn gesubsidieerde aanbod.  
Bij hen komen ook jongeren terecht die tussen ‘wal en schip’ vallen. 
In hun werkwijze sluiten ze aan op de situatie, problemen en vragen van jongeren en 
jongvolwassenen, ongeacht de aard ervan. De relatie met hun ‘cliënten’ is per definitie ‘vrijwillig’ 
en gebaseerd op vertrouwen. Voor het bieden van specialistisch hulp of voorzieningen zijn zij 
aangewezen op hun netwerken en andere instellingen. 
 
Juist deze professionals blijken geconfronteerd te worden met het vaak tekort schieten of 
onvoldoende effectiviteit  van de gespecialiseerde instellingen. 
 
Jongerenwerkers constateren bijvoorbeeld dat hun cliënten soms niets (meer) met jeugdhulp te 
maken willen hebben terwijl ze tegelijk niet zelfstandig genoeg zijn om zich te handhaven.  
 
Maatschappelijk begeleiders worden er mee geconfronteerd dat er in geval van verslavingen en 
psychische problematiek een ‘kip en ei’ situatie ontstaat: eerst verslavingszorg dan pas GGZ. 
Terwijl zij constateren dat er een essentiële samenhang is. En dat er in beide gevallen aanvullende  
begeleiding noodzakelijk blijft om effectiviteit te waarborgen. 
 
Beide groepen professionals geven aan geconfronteerd te worden met ‘overal zijn wachtlijsten’.  
Dit leidt er bij de maatschappelijk begeleiders toe dat een deel van hun werk (essentiële) 
overbruggingshulp is. Bij jongerenwerkers bestaat soms het gevoel dat ze zaken doen waar ze niet 
voor opgeleid zijn.  
Overigens is de geboden begeleiding ook na ‘afloop’ van een eventuele behandeling nog steeds 
noodzakelijk. 
 
Maar beiden geven aan dat ze niet kunnen voldoen aan een essentiële basisvraag: een stabiel dak 
boven het hoofd.  Wel kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren op het moment dat er een 
woning beschikbaar is. Ze geven daarbij aan dat hun rol dan aanzienlijk minder belangrijk wordt. 
Andere essentiële thema’s die genoemd worden zijn het isolement en de wanhoop waar zij mee 
geconfronteerd worden. Hierin spelen (onoplosbare) schulden vaak een rol.  
 
De Kracht 

 De relatie met de client is op basis van volledige vrijwilligheid 
 Grote flexibiliteit 
 Ze tonen een grote betrokkenheid bij en gedrevenheid voor hun cliënten 
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 Ze sluiten daadwerkelijk aan op de vraag en situatie van de jongere, ongeacht wat deze is 
 Nemen en hebben de tijd en ruimte om een relatie op te bouwen  
 Ze kunnen hierdoor ‘doen wat nodig is’ en spelen daarmee een belangrijke 

ondersteunende rol bij eventuele behandelingen en de weg naar zelfstandigheid 
 Ze spelen een grote rol in het verminderen en voorkomen van isolement 
 Doordat er in feite een vorm van ‘pool’ bestaat (er zijn meerdere jongerenwerkers en 

begeleiders) kan er ook ‘gematcht’ worden met passende begeleiders. 
 
De problemen 

 De effectiviteit van hun inzet is mede afhankelijk van voorzieningen waar ze geen invloed 
op hebben: woningen en de toegankelijkheid van specialistische hulp 

 Ook hun capaciteit is begrensd. Ze ‘lopen vol’ 
 Doordat de specialistisch (jeugd)hulp in veel gevallen niet of onvoldoende effectief is 

moeten  zij de ontstane manco’s ‘opvullen’ of compenseren in de noodzakelijke 
begeleiding. 

 De complexiteit van de verzameling ‘verplichtingen’ waar jongeren mee geconfronteerd 
worden op het moment dat ze 18 jaar worden (zorgverzekeringen en toeslagen om te 
beginnen) 
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2.4. Samengevat beeld vanuit perspectief (Hoog) specialistische instellingen 
Observaties 
Opvallend is dat blijkt dat zowel binnen de GGZ NHN als Spirit sprake is van diepgaande discussies, 
initiatieven die ontstaan door op de visies op een effectieve aanpak.  In beide gevallen leidt dit tot 
een andere aanpak en (re)organisaties.  
Daar zijn er echter ook de nodige constateringen dat er nog veel te verbeteren valt.  
 
Vanuit een andere hoek wordt hier in feite mee bevestigd dat de (hoog)specialistische jeugdhulp 
vaak onvoldoende effectief is. Het voert te ver om hier verklaringen voor te geven. Wel  hebben de 
interviews handvatten geboden. 
 
De indruk bestaat dat de jeugdhulp en GGZ onvoldoende aandacht hebben voor de levensfase en 
omgeving (het systeem) waarin jongeren zich bevinden.15  
Daarbij komt dat er binnen en door de GGZ onbewust ook hoge drempels in de benadering van 
jongeren worden opgeworpen. Zowel door de aard van de locaties als de ‘intake-procedures’ en 
het taalgebruik. Hierdoor wordt het lastig om een effectieve hulpverleningsrelatie op te bouwen. 
 
Bovengenoemde thema’s spelen in mindere mate binnen de specialistisch hulp voor licht 
verstandelijk beperkten. Wel speelt hier voor een deel van de cliënten het huisvesting vraagstuk. 
Een deel van deze groep wil/moet ook doorstromen naar reguliere woningen (al of niet met 
begeleiding).   
 
Voor alle instelling gold dat inzicht in en de beschikbaarheid van WMO regelingen en 
voorzieningen belangrijk was voor het vervolg. Of het nu gaat om dagbesteding, 
ontmoetingscentra of begeleiding. 
 
Sprit is de Jeugdhulp organisatie waar de meeste jongeren in leeftijdsgroep 18-/18+ vanuit 
Purmerend verwezen worden. 
 
Binnen Spirit is/wordt een aanpak ontwikkeld waarbij aan een aantal criteria voldaan moet 
worden vóórdat een jongere ‘los gelaten’ kan worden. Deze wordt samengevat onder de titel ‘The 
Big Five’. Deze aanpak besteedt aandacht aan vijf (levens) gebieden die ‘op orde’ moeten zijn wil 
een jongere succesvol zelfstandig zijn/haar leven kunnen leiden. 
 
 
De kracht 

 ‘The Big Five’ biedt handvatten om aan alle essentiële levensterreinen (systematisch) 
aandacht te bieden. Deze hebben in feite betrekking op alle doelgroepen (dus ook voor 
licht verstandelijke beperkten)  

 De manier waarop het begrip ‘Welzijn’ bij deze benadering wordt ingevuld kan richting 
geven aan de manier waarop behandeling worden geboden/ingezet. 

 Er zijn een aantal ondersteunende voorzieningen, beleidsterreinen en interventies te 
benoemen die kunnen bijdragen aan een succesvol vervolg van behandeling en 
(re)integratie. 

 
 
 

 
15 Dit wordt o.a. bevestigd in onderzoek als ‘Ik ben meer dan mijn probleem’ van de Kinderombudsman.  
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De Problemen 
 De grote elders gesitueerde instellingen hebben onvoldoende inzicht in lokale 

mogelijkheden en voorzieningen in het kader van de WMO 
 Het is essentieel dat er ook aansluitende voorzieningen zijn voor jongeren die (moeten) 

uitstromen uit de jeugdhulp. In de eerste plaats woningen. De deze groep zou een hoge 
prioriteit zou moeten krijgen omdat zij in principe geen enkel netwerk hebben om op 
terug te vallen.     

 De complexiteit van regelingen kan jongeren in de problemen helpen (schulden) 
 Ook de gemeente is niet in staat alle elementen effectief te beïnvloeden (arbeidsmarkt, 

uitkeringen, financiering en kwaliteit van onderwijs en studie)   
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3: Schema verloop verwijzingen en/of hulpvraag 
Op de volgende pagina treft u een schema waarin de verbindingen tussen bovenstaande thema’s en 
entiteiten weergegeven worden. 
 
Legenda:  

                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
  Melding  

   Hulpvraag 
                      Verwijzingen 

Lichte behandeling POH of instelling 
Gedwongen kader/verplichte hulp 

             

 

1e lijn, 
basisvoorziening 
rechtstreeks 
toegankelijk voor 
ouder/jongere 

Website met alle in 
te schakelen 
hulpverleners 

2e  lijns 
voorzieningen. 
Alleen via 
verwijzingen 
toegankelijk 

Basis voorwaarden 
'gezond leven' 
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