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Veel, heel veel instanties
Een bevinding die allereerst opvalt is dat 
jongeren te maken kunnen krijgen met een 
grote hoeveelheid instanties. Een greep uit de 
instanties die de 33 ondervraagde jongeren 
tegenkwamen:

Intermezzo Karakter

1. Het onderzoek
In opdracht van LerenWerkt bracht onderzoeksbureau 
Contentvisie trajecten in beeld die jongeren in de regio 
Achterhoek doorlopen als zij hulp nodig hebben. Door meer 
zicht te krijgen op de manier waarop deze jongeren hun weg 
vinden en hoe zij de hulp ervaren, hoopt LerenWerkt de 
dienstverlening aan jongeren in de regio te optimaliseren.

Methode
Er zijn diepte-interviews afgenomen met 33 
jongeren. De jongeren zijn afkomstig uit 9 
verschillende gemeentes en zijn tussen 16 en 27 
jaar oud. Er is voldoende spreiding in gemeente, 
leeftijd, woonsituatie (thuis, zelfstandig, begeleid), 
opleiding en problematiek (geen Wajong, schuld, 
verslaving, psychisch, laaggeletterd, beperking, 
statushouder, niet uitkeringsgerechtigd, latente 
zorgbehoefte).

Daarnaast zijn er interviews afgenomen met 7 
zorgprofessionals uit 7 verschillende gemeentes, 
die verschillende functies vervullen en in contact 
staan met deze jongeren.

Vier portetten
De trajecten van de 33 geïnterviewde jongeren zijn 
uitgewerkt: de achtergrond en problematiek van de 
jongeren, de tijdlijn, met wie ze te maken hebben 
gehad en hoe ze deze contacten hebben ervaren. 
Al deze input is gecomprimeerd in vier portretten 
van fictieve jongeren die representatief zijn voor de 
33 ondervraagde jongeren: Peter, Sarah, Mo en Noa.  

2. Bevindingen
De uitkomsten van de interviews zijn 
ondergebracht in twee categorieën:

•  Hulp vinden 
Bevindingen die betrekking hebben op het 
zoeken en het vinden van hulp. Waar gaan 
jongeren naartoe als zij hulp nodig hebben? 
En hoe vinden zij hun weg?

•  Hulp krijgen 
Bevindingen die betrekking hebben op 
de ervaringen van jongeren tijdens het 
hulpverleningstraject. Hoe worden zij 
geholpen? Wat vinden zij daarvan? Waar 
lopen zij tegenaan?
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Hulp vinden
Bevindingen die betrekking hebben op het zoeken 
en het vinden van hulp. Waar gaan jongeren 
naartoe als zij hulp nodig hebben? En hoe vinden zij 
hun weg?

•  In de wirwar van instanties, is de gemeente 
onzichtbaar.

“Dat is gewoon José.
Ik weet niet waar ze werkt.”

•  Vaak komen jongeren min of meer ‘toevallig’ bij 
een instantie terecht.

•  (Vertrouwens)personen die dichtbij jongeren 
staan verwijzen hen door naar een instantie, 
maar beschikken niet altijd over de juiste 
informatie.

“Mijn begeleider bij begeleid wonen zei dat
ik daar heen moest gaan, maar dat was niet
helemaal de goede plek. Meestal heeft hij het
wel goed hoor!”

•  Jongeren googelen niet als zij hulp zoeken, 
maar benaderen een bekende persoon. Ouders 
googelen soms wel.

•  Jongeren lezen niet graag teksten; ze hebben 
voorkeur voor beeldende informatie.

•  Als jongeren hulp zoeken, denken ze buiten de 
gemeentelijke grenzen.

“Er is toch geen hulp hier in het dorp?
Ik denk dat ik de hulp zal moeten zoeken
in Doetinchem of Arnhem”

•  Jongeren met een sterke thuissituatie worden 
beter geholpen bij de zoektocht en krijgen 
sneller de juiste hulp.

•  De school vervult een belangrijke signalerende 
functie. Leraren en begeleiders op school 
merken vaak als eerste als er iets niet ‘klopt’ of 
als de jongeren veel verzuimt.

•  Hoe later de hulp start, hoe langer het traject 
duurt. En ook: hoe langer de jongere thuis op de 
bank zit, hoe moeilijker het is om weer aan de 
slag te gaan.

Hulp krijgen
Bevindingen die betrekking hebben op 
de ervaringen van jongeren tijdens het 
hulpverleningstraject. Hoe worden zij geholpen? 
Wat vinden zij daarvan? Waar lopen zij tegenaan?

•  De hulp die jongeren krijgen, sluit vooral aan 
bij de doelen van de betreffende organisatie en 
niet zozeer bij de hulpvraag van de jongere.

“Toen ik klaar was bij GGNet mocht ik
weer weg, maar nu weet ik nog niet hoe het
op school beter moet.”

•  Instanties werken veel op zichzelf en stemmen 
onvoldoende af op andere instanties waarmee 
de jongeren te maken hebben.

•  Jongeren krijgen vaak het gevoel dat ze in een 
hokje moeten passen. Bij wie kan 

ik terecht?

“Ze hebben van die standaardprogramma’s,
maar dat is allemaal niets voor mij.”

•  Het is voor jongeren lastig dat de hulp die zij 
krijgen vaak los staat van wat er thuis en/of 
op school/werk speelt. Er is vaak onvoldoende 
verbinding tussen deze drie domeinen.

•  De rol van de ambulant begeleider is voor 
jongeren niet altijd duidelijk.

•  De dagbesteding die jongeren krijgen 
aangeboden sluit niet altijd aan bij hun wensen 
en kwaliteiten. Productiewerk bijvoorbeeld 
wordt door sommige jongeren als deprimerend 
ervaren.

•  Het vangnet in het voortgezet onderwijs 
verschilt per school en ziet er anders uit dan 
in het mbo. Er is een beter vangnet als er een 
duidelijke indicatie is (of Wajong).

Waar jongeren blij van worden
•  De begeleiding kijkt naar alle domeinen: 

opleiding/werk, de thuissituatie en zorg.
•  Je krijgt individuele hulp die aansluit bij 

jouw eigen hulpvraag en bij jouw talent.
•  Je krijgt tijd om uit te zoeken wat bij je 

past. Dat doe je niet thuis vanaf de bank, 
maar je wordt gestimuleerd om actief te 
onderzoeken en te ervaren wat bij jou past.
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Peter
Het verhaal van Peter
De ouders van Peter zijn gescheiden. Zijn vader 
is uit beeld en zijn moeder is niet goed in staat 
om voor Peter te zorgen.

Peter is van de havo naar het vso gegaan. Peter 
weet niet waarom hij naar het vso moest en 
voelt zich helemaal niet thuis op deze school. Nu 
hij thuis zit heeft hij regelmatig contact met de 
leerplichtambtenaar, maar er is nog geen sprake 
van een boete. Jeugdzorg is er ook bij betrokken, 
maar Peter weet niet zo goed waarom. De 
huisarts heeft hem ook naar een psycholoog 
verwezen, maar dat vond hij een beetje onzin.

Peter is veel met vrienden op straat. Die gaan wel 
naar school, en daardoor voelt hij zich wel een 
beetje een sukkel. Hij weet niet goed hoe het nu 
verder moet en zijn moeder kan hem hierbij niet 
goed helpen. De leerplichtambtenaar bekijkt of 
ze een dagbesteding voor Peter kan regelen. 

Wat is het probleem?
•  Peter neemt geen initiatief en niemand 

doet dit voor hem.
•  Is op vso terecht gekomen, maar weet niet 

waarom. 
•  Peter heeft geen sterk sociaal netwerk.
•  De leerplichtambtenaar, de psycholoog en 

school, vervullen allemaal hun rol, maar 
niemand brengt het samen. Voor Peter is 
het los zand. 

•  Als Peter iemand vertrouwt, gaat hij af op 
zijn of haar advies, maar dat zijn niet per se 
deskundigen op dit gebied.

Peter, 17 jaar
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Peter woont thuis 
bij zijn moeder. 

Hij zat op het vso, 
maar hij gaat niet 
meer naar school. 

Peter is depressief.
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Sarah
Het verhaal van Sarah
Sarah is aantal jaren geleden uit huis geplaatst 
door de jeugdbescherming. Op 14 jarige leeftijd 
kreeg ze de diagnose (licht) autisme; ze heeft 
hiervoor ook een traject gevolgd. Toen ze in 
3 havo zat is ze uitgevallen doordat er thuis 
problemen waren en door haar autisme. Ze heeft 
contact met een ambulant begeleider, maar Sarah 
weet niet zo goed waarvoor. Ze hebben elke 
week een gesprekje over hoe het gaat. Via school 
is Sarah bij het Leo Kannerhuis terecht gekomen, 
waar ze kort een programma heeft gevolgd om 
meer zelfvertrouwen op te bouwen. 

De leerplichtambtenaar heeft Sarah weer op 
school weten te krijgen. Dat lukte af en toe wel, 
maar ze viel toch steeds weer uit. Nu ze niet meer 
leerplichtig is moet ze naar het RMC, maar dat 
weet ze allemaal nog niet.

Haar begeleider van begeleid wonen staat 
het dichtst bij Sarah en is haar kanaal naar alle 
informatie. Als ze berichten krijgt, vraagt ze altijd 
aan hem wat ze ermee moet. Via deze begeleider 
is ze bij een dagbestedingsproject terecht 
gekomen. Ze hoopt via dit project weer te kunnen 
starten met school.

Wat is het probleem?
•  Sarah heeft te maken met veel 

verschillende instanties die allemaal een 
eigen doel hebben. Ze mist een persoon 
die alles voor haar verbindt.

•  Ze heeft haar verhaal al heel vaak moeten 
vertellen; ze weet inmiddels precies wat 
iedereen wil horen.

•  Sarah weet niet dat de hulp die zij ontvangt 
vanuit de gemeente georganiseerd is.

•  Sarah heeft geen leerplicht meer en is niet 
gemotiveerd voor dagbesteding.
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Mo
Het verhaal van Mo
Toen Mo in Nederland kwam, heeft hij eerst 
in een AZC gewoond. Hij heeft met hulp het 
vmbo gedaan en heeft zichzelf aangemeld voor 
een mbo-opleiding op niveau 2. Helaas lukte 
dat niet, mede als gevolg van zijn beperkte 
taalbeheersing. Mo had altijd al een bijbaantje 
in een magazijn en toen het op school niet ging, 
is hij daar meer gaan werken. Hij heeft af en toe 
gesprekken met de Sociale Dienst, maar hij weet 
niet zo goed waarom. 

Mo moet hard werken om rond te komen, heeft 
wat schulden, maar vindt dat zelf geen probleem. 
Hij heeft vaak twee baantjes en wisselt af 
en toe van werk. Door corona is er één baan 
weggevallen en is het moeilijk om voldoende 
uren te kunnen maken. Mo vindt het zijn eigen 
verantwoordelijkheid om zelf werk te zoeken als 
het nodig is.

Wat is het probleem?
•  Mo vindt dat hij geen probleem heeft en 

hoeft geen hulp.
•  Hij heeft schulden en kan moeilijk werk 

vinden.
•  Hij weet niet goed waar hij recht op heeft.

MBO Baan 1 Baan 2 Baan 3VMBO
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Mo, 21 jaar

Mo heeft geen 
startkwalificatie, 

maar hij heeft wel 
werk. Mo woont 

zelfstandig.
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Noa
Het verhaal van Noa
Nadat Noa werd geschorst van haar vo-school, 
leefde zij 3 maanden op straat. Ze werd somber 
en kreeg van de huisarts een verwijzing om zich 
te laten testen op ADD. Ook de zorgdecaan had 
dat geadviseerd. Noa bleek inderdaad ADD te 
hebben.

Ze heeft toen toch de mavo afgemaakt. De 
zorgdecaan hielp haar met het kiezen van 
een beroepsopleiding en ze ging ze een mbo-
opleiding doen op niveau 4. Na 1 jaar is Noa 
daarmee gestopt, en is ze begonnen met een 
opleiding op niveau 2. Dat vond Noa wel wat saai, 
maar ze heeft deze opleiding wel afgemaakt. 
Noa is een slimme meid, maar er komt van haar 
plannen niet veel terecht. 

Wat is het probleem?
•  ADD is niet heel zichtbaar, maar maakt wel 

dat Noa problemen heeft met leren/werken.
•  Doordat laat werd ontdekt dat Noa ADD 

heeft, had ze al veel problemen gehad. 
•  Noa kan geen opleiding meer doen, omdat 

haar uitkering dan vervalt.
•  Ze neemt weinig initiatief.
•  Ze is in beeld bij instanties, maar haar 

problematiek is niet ‘ernstig’ genoeg voor 
aangepast werk/onderwijs.

•  Nadat Noa haar opleiding heeft afgerond, 
heeft ze kleine baantjes van 8 of 16 uur per 
week. Soms vindt ze een baantje via een 
uitzendbureau, maar dat vindt ze meestal 
saai (productiewerk) en daar wordt ze 
depressief van. Bovendien verliest ze dan 
haar uitkering.

•  Als ze wordt ontslagen heeft ze recht op 
WW, maar dat is erg weinig…

•  Een startkwalificatie is geen garantie op 
werk. 

Noa, 25 jaar
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3. Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten van de interviews 
met de jongeren zijn aanbevelingen 
geformuleerd. Deze zijn ondergebracht in vier 
categorieën:

Samenwerking en afstemming

Elkaar kennen en vinden

Communicatie met jongeren

Preventie

Samenwerking en afstemming
•  Werk als instellingen met elkaar samen, bij 

voorkeur in één team met een gezamenlijke 
financiering. Richt de samenwerking erop dat 
jongeren snel de juiste hulp krijgen en op de 
juiste plek terecht komen. Laat dit niet aan het 
toeval over.

•  Stel voor elke jongere één regisseur aan die 
zorgt voor een goede afstemming tussen de 
verschillende betrokken professionals (thuis, 
zorg, werk/school, inkomen).

•  Zoek oplossingen voor de uit de AVG 
voortkomende belemmeringen voor een goede 
samenwerking.

Elkaar kennen en vinden
•  Ontwikkel een structuur of een instrument 

– bijvoorbeeld een sociale kaart – zodat 
professionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden. 
Beleg het up to date houden van dit instrument.

•  Stimuleer en faciliteer ontmoetingen tussen 
professionals.

•  Wijs bij de gemeente één persoon aan die het 
aanspreekpunt is voor scholen.

•  Zorg ervoor dat jongeren vanaf elke plek en via 
elke persoon op de goede plek kunnen komen.

•  Zorg ervoor dat zorgprofessionals de juiste zorg 
voor jongeren weten te vinden. Die opdracht zou 
niet bij de jongeren zelf moeten liggen.

Communicatie met jongeren
•  Betrek de jongere en de ouders bij het traject, 

praat niet over, maar met jongeren.
•  Maak gebruik communicatiemiddelen die 

jongeren aanspreken en zelf gebruiken (film, 
influencers, de juiste touchpoints).

Preventie
•  Benut de signalerende functie van de school en 

betrek scholen (po en vo) actief.
•  Benader jongeren actief, ook jongeren die (nog) 

geen concrete zorgvraag stellen. Anticipeer op 
mogelijke hulpvragen.

Bij wie kan 
ik terecht?

4. Aan de slag
Er is denkwerk en dialoog voor nodig om de 
adviezen zodanig te vertalen, dat de hulp en 
dienstverlening aan jongeren daadwerkelijk 
wordt verbeterd.

Het delen van de resultaten en aanbevelingen 
van dit onderzoek met alle betrokken partijen in 
de regio kan op verschillende manieren: 

•  Het is belangrijk dat partijen in de regio in 
beweging komen om de adviezen te vertalen 
in concrete acties. Dit kan door middel van het 
formeren van werkgroepen. 

•  Het is voor jongeren van groot belang dat er 
ontschotting van de dienstverlening komt: hier 
kan een Regionaal Jongerenloket een grote 
bijdrage aan leveren.

•  Het actief betrekken van jongeren bij thema’s 
die hen aangaan is van belang om tot de juiste 
acties te komen. Dit kan door middel van een 
jongerenpanel. 

•  Een conferentie organiseren waar beleidmakers, 
professionals én jongeren gezamenlijk 
bespreken hoe de adviezen het beste vorm 
kunnen krijgen.

1716



Colofon

Onderzoek: Contentvisie, Karin Krijt-Garritsen 
Productie: Rosenmullers Communicatie & Organisatie 
Redactie: Tekstbureau Elise Schouten
Vormgeving: BUREAUBAS
Druk: Drukproef
Illustraties: Linda van Bruggen

Jaar: 2020



www.lerenwerkt.nu | info@lerenwerkt.nu

Samen sterk tegen schooluitval
Alle leerlingen een diploma. Dat is de inzet van LerenWerkt 
in de regio Achterhoek. RMC Achterhoek en de afdelingen 
leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en 
jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en 
schooluitval, zodat alle jongeren het onderwijs verlaten met een 
startkwalificatie: een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger.


