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VOORWOORD

De provincie is verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg aan jongeren in de leeftijd 
van 0 tot 18 jaar. Een hulpvariant hierbij is onder andere begeleiding bij zelfstandig wonen. 
Er bereikten ons steeds meer signalen dat jongeren die na hun 18de niet meer van deze 
voorzieningen gebruik kunnen maken, tussen wal en schip (dreigen te) vallen. 
De provincie heeft toen door CMO Groningen een inventariserend onderzoek laten 
uitvoeren. Uit dit onderzoek bleek dat er zo’n 450 jongeren tussen 18 en 23 jaar in onze 
provincie zijn, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen of willen wonen en 
begeleiding nodig hebben op het gebied van zelfstandig wonen-leren-werken.  
Het gaat hier dus niet alleen om jongeren die een verblijf hebben gehad in een jeugdzorg-
voorziening of justitiële inrichting. 
     
Uit het onderzoek bleek ook dat er bij gemeenten en betrokken instellingen, zoals woning-
corporaties, onderwijsinstellingen en hulpverleningsinstellingen, een grote bereidheid én 
behoefte is om deze problematiek gezamenlijk aan te pakken. Op diverse plekken in onze 
provincie zijn daartoe initiatieven ontplooid. 
Eén van die initiatieven is het ‘campus Diep’-project, een uniek samenwerkingsproject van 
acht organisaties in de gemeente Groningen. Het campus-concept spreekt ons aan, en kan 
naar ons oordeel gemeenten en partijen elders in onze provincie bruikbare informatie  
leveren en op ideeën brengen. Daarom hebben wij het voorliggende handboek ook  
financieel mogelijk gemaakt. 

Wij zullen eraan meewerken dat dit handboek actief wordt verspreid onder betrokken 
partijen buiten de gemeente Groningen. Ook zullen wij dit als agendapunt meenemen in 
ons overleg met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid, en zijn wij 
bereid om projecten mede te financieren.

Zo willen wij bijdragen aan provinciedekkende  
woon-leer-werkvoorzieningen voor kansarme jongeren  
in onze provincie. Dit om ervoor te zorgen dat ook zij  
als volwaardig burger in onze samenleving  
kunnen participeren.

P. M. de Bruijne, gedeputeerde provincie Groningen



6

INLEIDING

Dit is een handboek voor begeleiders van woon-leer-werkvoorzieningen. Campus Diep gaf 
opdracht voor het ontwikkelen van dit handboek. Campus Diep is een project waar jongvol-
wassenen begeleiding en ondersteuning krijgen in wonen, leren en werken. De voor- 
zieningen van campus Diep zijn er voor jongvolwassenen die iets van hun leven willen 
maken, maar die het in hun eentje niet redden. 

De begeleiding wordt gedaan door professioneel opgeleide medewerkers die werken vol-
gens een bepaalde methodiek. Het kan gaan om intramurale of extramurale begeleiding. 
Samenwerking en afstemming tussen begeleiders die bij verschillende organisaties werken, 
is complex. Dit handboek beschrijft de methodiek en wat de verschillende organisaties en 
werkers van elkaar kunnen verwachten. Deze beschrijving is een eerste stap om de werk-
wijzen die werkers op dit moment in de verschillende voorzieningen toepassen, in beeld te 
brengen. Een volgende stap die na publicatie van dit handboek wordt gezet, is het verder 
op elkaar afstemmen van werkwijzen, terminologie, gebruik van formulieren en registratie- 
en cliënt-volgsystemen.

Per voorziening zijn er verschillen in werkwijzen en methoden. Dit handboek probeert 
een algemeen en globaal beeld te geven van een gezamenlijke werkwijze. Soms is deze 
werkwijze al gerealiseerd. In andere gevallen streven werkers in voorzieningen naar deze, 
of een vergelijkbare werkwijze. Per voorziening zijn er beschrijvingen, handleidingen en 
richtlijnen gemaakt of in de maak.

Dit handboek
- bevat een beschrijving van de methodiek op de campus; 
- geeft inzicht in de doelgroep van de campus; 
- beschrijft de organisatie van de samenwerking tussen de verschillende organisaties op  
 de campus; 
- beschrijft het begeleidingsaanbod van de betrokken organisaties en de werkwijze van  
 de verschillende begeleiders.
Het doel 
- Samenhang van ondersteuning in wonen, leren en werken realiseren.
- Kennis en ervaring overdragen naar projecten in stad en provincie.
- Enthousiasmeren van individuele werkers in het veld.

Het handboek bevat een losse bijlage met een overzicht van bestaande woon-leer-werk- 
projecten binnen en buiten campus Diep: De Projectenwijzer. Het handboek is niet statisch,  
er is ook een website met actuele informatie: www.campusdiep.nl.
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Bij het schrijven van dit handboek gebruikten we verschillende documenten; zie hiervoor 
Hoofdstuk 9. Hier willen we alvast noemen dat we veel en goed gebruik maakten van  
“Het 8-fasen model”, een uitgave van Movisie. 

Hij/zij-formuleringen maken het lezen er niet prettiger op. Waar ‘hij’ staat in dit handboek 
bedoelen we vanzelfsprekend ‘hij en/of zij’.

Samenvatting 

Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-leer-werk- 
voorzieningen voor jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar in de stad Groningen. Onder een 
voorziening verstaan we een project op een bepaalde locatie. Binnen dit project bieden 
goed opgeleide medewerkers volgens een bepaalde methodiek begeleiding en onder- 
steuning aan jongvolwassenen; zoveel begeleiding als moet, zo weinig als kan. 

De begeleiding is er op het gebied van wonen, leren en werken. Binnen de voorzieningen 
werken verschillende organisaties samen. Het begeleidingsaanbod ontwikkelen organisaties 
gezamenlijk. Zo ontstaat een gezamenlijk en samenhangend begeleidingsaanbod voor 
deelnemers. 

Campus Diep is niet op één locatie. De voorzieningen zijn verspreid over de stad  
Groningen. Campus Diep is er niet alleen voor het bieden van huisvesting. De voorzienin-
gen zijn voor jongvolwassenen die het op eigen houtje niet redden. De campus biedt alle 
(dreigend) dak- of thuisloze jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar, die daadwerkelijk iets 
van hun leven willen maken, ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen-leren-
werken. 

De jongvolwassenen die (tijdelijk) wonen in een voorziening van campus Diep, wonen  
daar niet voor niets. Zij hebben een stabiele en veilige woonsituatie nodig om een maat-
schappelijke positie op te bouwen. De campus is een middel om een sociaal netwerk op 
te bouwen. De deelnemers willen ondersteuning en begeleiding op maat, afgestemd op 
persoonlijke wensen en doelen. Dit bieden de voorzieningen op de campus: 
- Rust, veiligheid, structuur en een eigen plek
- Begeleiding
- Hulp bij psycho-problematiek
- Financiën op orde
- Halen van startkwalificatie
- Vinden van vast werk
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- Vinden van eigen woning
- Hebben en onderhouden van eigen netwerk

Het persoonlijk ontwikkelingsproces van jongvolwassenen en hun kwaliteiten en behoeften 
staan centraal. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. Iedere 
deelnemer heeft eigen kenmerken en iedere voorziening op campus Diep heeft een eigen 
aanbod. De deelnemers en hun ontwikkeling staan centraal. Die ontwikkeling verloopt niet 
altijd evenwichtig en ook niet altijd lineair. Deelnemers maken soms pas op de plaats en 
soms doen ze een paar stappen opzij of terug in hun carrière op campus Diep. 

Deelnemers tekenen bij de start van een traject een contract met de medewerkers van een 
voorziening. In dat contract staat dat deelnemers zich actief opstellen en meewerken aan de 
eigen ontwikkeling. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers begeleiding op maat. Doelen 
en subdoelen op het gebied van wonen, leren en werken, en afspraken over de begelei-
ding, staan in een begeleidingsplan dat deelnemers en begeleiders samen opstellen.  
Ook staat beschreven op welke wijze en in welke tijd deelnemers de doelen behalen. 
De medewerkers die de woonbegeleiding verzorgen, hebben ook de taak van algemeen 
trajectbegeleider. De rollen en taken van alle begeleiders staan vermeld in het begeleidings-
plan. 

Iedere voorziening op campus Diep werkt met fases, trajectplannen en (tussen)evaluaties. 
Zo doorloopt elke deelnemer een in-, een door- en een uitstroomfase. Daarna volgt een 
nazorgtraject.

In de voorzieningen zijn medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijk voor de kwali-
teit van de eigen voorziening. Per voorziening is er een werkgroep waarin alle begeleiden-
de partnerorganisaties deelnemen. Daarnaast is er een overkoepelende stuurgroep campus 
Diep die de samenhang tussen de voorzieningen bewaakt en die ontwikkeling en kwaliteit 
van het aanbod van campus Diep als geheel bewaakt. 
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Janine is 20 en woont al 3 jaar niet meer thuis. 
“Ik woonde overal: bij familie, bij een vriend, bij een vriend van een 

vriend, bij vriendinnen. Mijn laatste vriend heeft me gebruikt en uitgebuit. 
Daar wil ik het verder niet over hebben. Met school ben ik jaren geleden al 

gestopt. Ik heb contact gehad met veel verschillende hulpverleners.  
Die probeerden mij altijd maar weer naar school te krijgen, maar daar 

geloof ik niet meer in. Ik gebruikte een poosje, maar ben daarmee gestopt. 
Het liefste wil ik vast werk, een leuke vriend en een eigen huis.  

Ik weet ook wel dat me dat zonder hulp niet lukt. Daarom heb ik me 
aangemeld bij het Hoendiephuis. Ik woon er nu een week.  

Het is wennen, maar ik heb tenminste een eigen kamer. Ik ga nu met  
de begeleiding nadenken over dagbesteding”. 
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Hoofdstuk 1: De deelnemers

Voor wie is campus Diep
Wat zoeken jongvolwassenen bij campus Diep
Inkomsten en kosten van levensonderhoud van jongvolwassenen

Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van de ongeveer 450 jongvolwassenen in stad en 
provincie Groningen die iets van hun leven willen maken en die het niet zonder begelei-
ding en ondersteuning redden. Voor deze jongvolwassenen geldt dat de woonsituatie het 
voornaamste aspect is waardoor zij dreigen uit te vallen. Deze groep lukt het niet om een 
diploma te halen, vast werk te vinden en een eigen kamer of huis te hebben en te houden. 
Dit is de doelgroep van campus Diep.

Aan het eind van dit hoofdstuk beschrijven we de lastige financiële situatie waarin de doel-
groep van campus Diep zich bevindt. Meestal hebben deze jongvolwassenen onvoldoende 
middelen om zelfstandig te wonen. Een aantal heeft ook nog eens grote schulden.

Voor wie is campus Diep

De voorzieningen van campus Diep zijn er voor jongvolwassenen die iets van hun leven  
willen maken, maar die het in hun eentje niet redden. Het gaat om jongvolwassenen, van  
18 tot 27 jaar, die gebukt gaan onder één of meer problemen. Denk daarbij aan afwezige 
ouders, gebroken gezinnen, “foute vrienden”, schulden, (beginnende) verslaving, crimina-
liteit in de directe omgeving, korte lontjes, beperkte sociale vaardigheden, gedragsproble-
men of een gezinssituatie met chronische armoede en werkloosheid. Het ontbreekt deze 
jongvolwassenen aan een stabiele thuissituatie. 

Een aantal van deze jongvolwassenen woont nog thuis. Een ander deel deed dat kortgele-
den nog. Soms logeren ze al een tijdje bij vrienden of familie. De thuissituatie was onhoud-
baar of onveilig. Een toename van conflicten zorgde voor een gespannen en nare sfeer. 
Daarom zijn ze van huis vertrokken. Soms zijn ze weggestuurd door ouders of door een 
nieuwe partner van vader of moeder. 

Een ander deel van deze doelgroep woonde eerder in een jeugdinstelling. Na hun 18e jaar 
woonden ze een poosje zelfstandig. Dat ging niet goed. Er ontstonden financiële, persoon-
lijke en relatieproblemen. Nu staan ze op straat of dreigen ze op straat te komen.
Deze situatie maakt het volgen van onderwijs lastig of zelfs onmogelijk. Ook het vinden van 
werk en het vasthouden van een baan lukt dan niet. Schulden ontstaan snel en groeien aan 
tot grote bedragen. Het betalen van huur van een kamer of huis lukt niet meer.
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Wat zoeken deze jong volwassen bij campus Diep

Iedere deelnemer die zich meldt bij campus Diep heeft een eigen verhaal. Hun levensloop is 
vaker grillig dan overzichtelijk. Er is soms al van alles gebeurd voordat ze contact opnemen 
met de campus. 
Iedere deelnemer heeft eigen wensen en eigen toekomstverlangens. Ook heeft iedere 
deelnemer persoonlijke kwaliteiten en potenties. Een deelnemer beschikt over cognitieve en 
praktische vaardigheden. De motivatie voor deelname aan een traject zal per deelnemer 
verschillen. Daarom geldt dat de persoonlijke geschiedenis, de behoeften en de individuele 
mogelijkheden van een deelnemer bepalen welke ondersteuning een deelnemer wenst en 
nodig heeft. Deze vragen en behoeften bepalen ook welke voorziening het meest geschikt is 
voor een deelnemer. 

De volgende behoeften bepalen de geschikte plek op campus Diep:
- Rust, veiligheid, structuur en vooral een eigen plek
- Begeleiding
- Psychisch welbevinden 
- Financiën op orde
- Halen van startkwalificatie
- Vinden van vast werk
- Vinden van eigen woning
- Sociaal netwerk

Rust, veiligheid, structuur en een eigen plek

Alle deelnemers willen in eerste instantie een eigen plek. Een plek waar ze niet gestoord 
of bedreigd worden. Een eigen kamer maar liever nog een eigen huisje. Voor deelnemers 
die niet meer thuis wonen is er soms sprake van een crisissituatie. Dan gaat het vooral om 
het vinden van een dak boven het hoofd. Daarnaast willen deelnemers orde, structuur en 
overzicht over hun eigen leven. Die behoefte is vooral groot wanneer ze uit chaotische thuis-
situaties komen.

Begeleiding

Als een kamer of huis is geregeld, komt de vraag naar begeleiding en ondersteuning.  
Sommige deelnemers zoeken intensieve en dagelijkse begeleiding, anderen willen begelei-
ding op afspraak. Soms verschilt de behoefte aan begeleiding gedurende een traject.  
Er zijn deelnemers die eerst geen gezeur meer aan hun hoofd willen, maar later tegen 
muren oplopen waardoor ze concrete en praktische vragen krijgen.  
Andere jongvolwassenen starten met een grote behoefte aan een klankbord, een luisterend 
oor en antwoord op vragen.
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Een aantal jongvolwassenen komt uit een gewelddadige of bedreigende thuissituatie.  
Deze doelgroep zoekt soms intensieve begeleiding en steun om de zaken op een rij te 
krijgen. Maar soms is er (tijdelijk) meer behoefte aan afstand en rust.
Vrouwelijke deelnemers met een islamitische achtergrond dreigen te worden verstoten door 
familie, omdat zij zich zelfstandig ontwikkelen en de afstand tot de eigen cultuur te groot 
wordt. Deze groep heeft behoefte aan beschermde opvang met alleen vrouwen. Dit maakt 
de kans op vereniging met de familie (te zijner tijd) groter.

Psychisch welbevinden

Een deel van de jongvolwassenen dat zich aanmeldt bij campus Diep liep onderweg (grote) 
schade op. Dit kan leiden tot allerlei vormen van onhandig, lastig of ongewenst gedrag 
en verschillende vormen van psycho-problematiek. Soms hebben deze deelnemers eigen 
(nood)oplossingen gevonden voor alle tegenslagen die ze van jongs af aan ondervonden. 
Denk dan aan verslaving, agressief of juist subassertief gedrag. Soms zijn zij extreem afhan-
kelijk van foute vrienden of vriendinnen en hebben ze onvoldoende vertrouwen en zelf-
bewustzijn opgebouwd. Voor het herstel van kwetsuren en voor het herstellen van sociale 
contacten, bijvoorbeeld met de familie, zoeken deelnemers ondersteuning of hulpverlening.  
Een aantal deelnemers kreeg al eerder hulp. Als dat op niets uitliep verloren zij het vertrou-
wen in hulpverleners. 
Weer andere deelnemers hebben onvoldoende prettige of zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Dan is er nog een kleine groep van jongvolwassenen onder de 18 jaar die niet meer thuis 
en ook niet in een Jeugdzorginstelling wil wonen. Deze jonge groep neemt op campus Diep 
een bijzondere plaats in omdat er, doordat ze nog niet volwassen zijn, juridische gevolgen 
kleven aan hun opvang en begeleiding. Deze deelnemers hebben pedagogische ondersteu-
ning nodig. 

Financiën op orde

Een groot deel van de deelnemers heeft schulden bij aanvang van een traject. Dit heeft 
grote gevolgen voor het bestedingspatroon. Het huren van een eigen huis is soms onbereik-
baar geworden. Deelnemers willen snel van de schuldzorgen af. Maar het kost vaak veel 
tijd om alle schulden inzichtelijk te maken, regelingen te treffen en tot slot alles af te betalen. 
De behoefte aan ondersteuning op dit gebied is groot.

Halen van startkwalificatie

Voor deelnemers is een eigen plek vaak belangrijker dan het afmaken van een opleiding. 
Maar jongvolwassenen hebben net als iedereen toekomstwensen. Zij verlangen naar een 
vaste baan met een goed inkomen zodat zij een eigen huis kunnen huren, een sociaal net-
werk kunnen opbouwen en in de toekomst misschien een gezin kunnen stichten. Daarvoor 
is een afgeronde opleiding nodig. Dat weten deelnemers en daarom willen zij hun school 
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afmaken. Soms blijkt echter dat zij een “verkeerde” studiekeuze deden. Deelnemers hebben 
in die gevallen behoefte aan begeleiding, ondersteuning en goede adviezen. Indien zij 
moeten stoppen met een opleiding willen zij geen opleidingstijd verliezen. Er is dan behoef-
te aan snel doorstarten in een andere studie. Soms waren de problemen in de thuissituatie 
zo groot dat zij niet meer toekwamen aan het volgen van een opleiding. Door regelmatige 
of volledige afwezigheid op school zijn zij soms al uitgeschreven door de opleiding. Dan is 
ondersteuning bij de terugkeer naar school belangrijk.

Vinden van vast werk

Een groep deelnemers heeft, behalve huisvestingproblemen, geen startkwalificatie en wil 
deze ook niet halen. Deze groep is niet gemotiveerd om (weer) naar school te gaan en een 
opleiding te volgen en af te maken. Deze jongvolwassenen zoeken echter wel vast werk. 
Een baan waarmee ze zichzelf, en in de toekomst misschien ook een gezin, kunnen onder-
houden. In het verleden lukte het vinden en vasthouden van werk niet. Ondertussen hebben 
zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is dan behoefte aan hulp bij het vinden van 
werk. Vooral voor deelnemers zonder startkwalificatie is de weg naar werk niet eenvoudig, 
vaak hobbelig en soms vol tegenslagen. Er is dan behoefte aan werk- of leerwerktrajecten 
met begeleiding.

Vinden van eigen woning

Voor alle deelnemers is een eigen plek of een eigen huis de droom die zij dolgraag willen 
realiseren. Hoe doe je dat zonder diploma, zonder vast werk en mét schulden? Zonder 
sociaal netwerk en zonder praktische vaardigheden om een huishouden te voeren? 

Hebben en onderhouden van sociaal netwerk

Alle deelnemers willen graag behoren tot een sociaal netwerk. Iedereen wil vrienden heb-
ben die je steunen en waarmee je vrije tijd doorbrengt. Door omstandigheden is het som-
mige jongvolwassenen echter niet gelukt om vriendschappen te sluiten en/of vriendschap-
pen te onderhouden. Ook lukt het niet om prettige of zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. 
De redenen hiervoor zijn divers. Soms is er sprake van beperkte sociale vaardigheden, 
soms van schulden. Soms is het een gezinsituatie met weinig vrijheden. In alle gevallen is 
begeleiding, rust en structuur een eerste stap naar een eigen sociaal netwerk.

Samengevat: bij campus Diep melden zich jong volwassen tussen de 18 en 27 jaar die vra-
gen, wensen en verlangens hebben. Die om diverse redenen in de problemen zijn gekomen 
en het niet (meer) redden op eigen houtje. Zij zoeken een eigen plek om te wonen en willen 
daarnaast ook hun school afmaken of zoeken werk. Zij zijn op verschillende wijze en in 
verschillende mate, gemotiveerd voor het deelnemen aan een traject. Het zijn deelnemers 
die in meer of mindere mate vragen om rust, veiligheid, duidelijkheid, structuur en passende 
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ondersteuning en begeleiding. Deze deelnemers hebben net als iedereen kwaliteiten en 
potenties. Soms zijn ze zich hier nog onvoldoende van bewust en zoeken ze begeleiding bij 
dit zoek- en persoonlijk ontwikkelingsproces. Soms hebben ze onderweg schade opgelopen 
waarvoor ze extra begeleiding zoeken.
Bij de aanmelding en intake maken deelnemers duidelijk, voor zover mogelijk, waar hun 
eerste behoefte ligt en welke begeleiding zij nodig hebben om hun zaken weer op de rails 
te krijgen. De inhoud en mate van gewenste begeleiding op de volgende punten bepalen 
welke voorziening het beste bij de deelnemer past:
- Huisvesting 
- Financiën 
- Rust en veiligheid 
- Welbevinden, psycho-problematiek 
- School en opleiding 
- Re-integratie en werk 
 

Inkomsten en kosten van levensonderhoud  
van jongvolwassenen

De jongeren en jongvolwassenen die in 
een voorziening op campus Diep wonen, 
zorgen zelf voor hun levensonderhoud.  
Dit is voor een aantal deelnemers een 
lastige zaak.
Op basis van Nibud normen 2008 is het 
volgende overzicht van de kosten van 
levensonderhoud van deelnemers die een 
opleiding volgen: 

  Kostensoort
 
  Vaste lasten                      

huur studio (-/- huurtoeslag.) 205,00

energie/water 92,00

(ziektekst-)verzekeringen 110,00

telefoon/tv/internet 46,00

  Subtotaal  453,00 
  Huishoudgeld          

voeding 184,00

was/schoonmaak 7,00

persoonlijke verzorging 21,00

diversen 18,00

  Subtotaal  230,00
  Reserveringsuitgaven          

kleding/schoenen 47,00

diversen 32,00

  Subtotaal  79,00
  Studiekosten              

lesgeld mbo 993/jaar 82,75 

studiemateriaal 500/jaar 41,60

  Subtotaal  124,35
  Bruto totaal  886,35   
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Voor deelnemers die niet deelnemen aan een opleiding zien de kosten er als volgt uit:

Voor een deelnemer (die een opleiding volgt) met een inkomen van IBG  
ziet het huishoudboekje er als volgt uit: 

  inkomen (2008) > 18j.  opmerkingen                    
studiefinanciering 709,00            basisbeurs+lenen

zorgtoeslag ca. 58,00 

totaal 767,00 maandelijks

kosten levensonderhoud 886,35 zie voorgaande specificatie

  tekort -/-         119,35                                         

Voor een deelnemer vanaf 21 jaar met een WWB uitkering  
(die geen opleiding volgt) ziet het huishoudboekje er als volgt uit:

  soort inkomen 21 jaar             opmerkingen                   
WWB uitkering 641,93 incl. vakantie toeslag

zorgtoeslag ca. 58,00 

  totaal                                    699,93 
kosten levensonderhoud 762,00 Zie voorgaande specificatie

tekort                                  -/- 62,07                                                   

  Kostensoort
   Vaste lasten                      

huur studio (-/- huurtoeslag.) 205,00

energie/water 92,00

(ziektekst-)verzekeringen 110,00

telefoon/tv/internet 46,00

  Subtotaal  453,00 
  Huishoudgeld          

voeding 184,00

was/schoonmaak 7,00

persoonlijke verzorging 21,00

diversen 18,00

  Subtotaal  230,00
  Reserveringsuitgaven          

kleding/schoenen 47,00

diversen 32,00

  Subtotaal 79,00 
  Bruto totaal 762,00  
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 De maximale toeslag voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar, is 256,77 per maand.
  Iedere gemeente kan een eigen inkomensbeleid voeren, waardoor de kosten van  
 levensonderhoud er anders uit kunnen zien.

 Een WWB uitkering is gelijk aan een Wajong uitkering.

Voor een deelnemer vanaf 18 jaar die werkt, ziet het minimum jeugdloon er als volgt uit:

  soort inkomen 18 jarige                                         
minimum jeugdloon 628,20 

zorgtoeslag ca.58,00 

totaal 686,20 

kosten 

levensonderhoud 762,00 Zie voorgaande specificatie

  tekort -/- 75,80                           

De inkomsten van de deelnemers aan de projecten komen uit drie bronnen:  
Studiefinanciering, WWB-, of Wajong-uitkering en loon.

Uit bovenstaande tabellen is af te leiden dat een aantal deelnemers onvoldoende in hun 
eigen levensonderhoud kan voorzien:
- jongvolwassenen van 18, 19, 20, 21 jaar met een WWB uitkering 
- jongeren tot en met 18 jaar met een minimum jeugdloon
- deelnemers met een IBG uitkering (ongeacht leeftijd) zonder bijbaan

Voor deelnemers met een WWB uitkering is het dringend nodig om specifieke afspraken 
met bijvoorbeeld het Jongerenloket te maken voor aanvulling van het inkomen.  
Zonder een aanvulling is zelfstandig wonen met ambulante begeleiding binnen campus 
Diep niet mogelijk. 
Met ingang van 1 juli 2009 ontvangen jongvolwassenen onder de 27 jaar geen WWB uit-
kering meer. Het is nog onduidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor deelnemers van 
campus Diep. Naar verwachting zal er geen inkomensachteruitgang zijn voor deelnemers. 
Wel veranderen de spelregels. 

Jongeren die leven van studiefinanciering hebben de mogelijkheid om (zonder korting) bij 
te verdienen. Tevens zijn voor hen fondsen en regelingen toegankelijk die voorzien in (een 
deel van) de kosten voor studie en levensonderhoud.



17

De ervaring leert dat de meeste deelnemers van de projecten op campus Diep niet toe- 
komen aan het vinden en houden van een bijbaan. De persoonlijke problematiek vereist 
teveel aandacht. 

Voor deelnemers die slechts met veel moeite gemotiveerd kunnen blijven voor een studie 
dreigt, bij tussentijds stoppen (van een studie op niveau 3 of 4) dat de volledige studiebeurs 
moet worden terugbetaald. Dit maakt deelnemers, die vaak al een grote schuldenlast heb-
ben, huiverig om een nieuwe studie te starten en studiefinanciering aan te vragen.

Voor alle deelnemers op campus Diep geldt dat zij begeleiding ontvangen op het gebied 
van inkomensbeheer en zo nodig schuldsanering. Op dit terrein werken de campus- 
projecten intensief samen met projecten van de ROC’s. 
Ook zoekt campus Diep contact met de Gemeentelijke Krediet Bank om gezamenlijke 
projecten te onwikkelen.

Het Noorderpoortcollege kent het Hindrik Schollemafonds. Dit fonds kan leerlingen die het 
verder goed doen op school ondersteunen in hun financiële situatie. 
Ook het Alfa-college kent een vergelijkbare subsidieregeling. Aanvragen gaan via de loop-
baanadviseurs van de ROC’s.
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Marlon is 19 jaar en gestopt met zijn opleiding beveiliging op het ROC. 
“Ik kan geen werk vinden en ik doe nu eigenlijk niets.  

Soms blow ik op mijn kamer. Ik woon bij mijn ouders maar ik heb veel 
ruzie met ze en wil daar eigenlijk weg. Iemand van de gemeente (=RMC 
trajectbegeleider) kwam thuis op bezoek, maar die heeft ook geen baan 

voor me. Ik zou wel iets in de bouw willen doen, lekker buiten.
Ik ga ’s avonds vaak uit. Daar doen mijn ouders erg moeilijk over.  

Gelukkig geven ze me wel zakgeld. Ze zijn bang dat ik foute dingen ga 
doen als ik geen geld heb om uit te gaan. Gisteren heeft mijn moeder 

met iemand van het maatschappelijk werk gepraat en nou ga ik volgende 
week mee naar een afspraak met een jeugdhulpverleenster.  

Misschien kunnen ze me helpen aan een baan.  
Ik zou ook graag een eigen huis willen”.
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Hoofdstuk 2: Het aanbod van campus Diep

Wat biedt campus Diep
Welke sectoren en organisaties doen mee
Het begeleidingsaanbod per organisatie
Wie werken er binnen campus Diep, wat doen zij en hoe werken zij
- Begeleiders in wonen en hulpverleners
- Begeleiders in leren
- Begeleiders in werken
- Begeleiders bij het verkrijgen van uitkeringen
Organisatie van de samenwerking binnen campus Diep

Dit hoofdstuk beschrijft het aanbod en de organisatorische kant van campus Diep.  
Hoe werken alle organisaties en begeleiders met elkaar samen? Wie biedt wat aan en  
wie is waar verantwoordelijk voor? 

Wat biedt campus Diep

Campus Diep heeft een aantal voorzieningen; locaties met een specifiek begeleidingsaan-
bod. Binnen de locaties werken medewerkers volgens een bepaalde methodiek.  
(zie hoofdstuk 3 en 4)
Het begeleidingsaanbod verschilt per voorziening. De begeleiders bieden ondersteuning en 
soms hulpverlening aan deelnemers. Zo veel als moet, zo weinig als kan. De begeleiding 
richt zich op wonen, leren en werken in samenhang met elkaar. Er is één trajectbegeleider 
die alle begeleidingsstromen coördineert en één begeleidingsplan dat alle begeleiders en 
de deelnemer ondertekenen.

Deelnemers kunnen carrière maken binnen campus Diep. Van veel begeleiding naar vol-
ledige zelfstandigheid, van een kamer naar een eigen woning. Iedere deelnemer kan zijn 
eigen pad in eigen tempo volgen met begeleiding op maat. Als het campustraject goed is 
doorlopen, volgt een woning op eigen naam.

Welke sectoren en organisaties doen mee

Binnen campus Diep nemen op dit moment de volgende sectoren en organisaties deel. 
Mogelijk vindt er in de toekomst nog uitbreiding plaats. Sommige organisaties hebben een 
uitgebreider aandachtsgebied en takenpakket dan hier vermeld. We beperken ons tot de 
hoofdtaak die ze binnen campus Diep hebben:
- Huisvesting (woningcorporaties Nijestee, Lefier)
- Maatschappelijke Opvang (Stichting Huis)
- (niet geïndiceerde) Hulpverlening (MJD, Stichting Toevluchtsoord)



20

- Jeugdhulpverlening (Base Groep) 
- Onderwijs en Opleiding (ROC Alfa-college en Noorderpoortcollege en Leerlingzaken  
 van de gemeente Groningen)
- Re-integratie, werkervaring en activering (WerkPro)
- Uitkering (Jongerenloket van de gemeente Groningen)

Het begeleidingsaanbod per organisatie

Binnen de campus bieden de organisaties begeleiding en ondersteuning aan de deel- 
nemers. Meestal gaat dat in de vorm van individuele contacten. Soms vinden er groeps- 
activiteiten plaats. 
- Woningcorporaties: het aanbieden en toewijzen van woningen.
- Maatschappelijke Opvang: het bieden van wonen met 24 uurs begeleiding en  
 ambulante woonbegeleiding.
- Hulpverlening: het bieden van (praktische) hulp en ondersteuning op meerdere leefge- 
 bieden en het bieden van hulp gericht op het verwerken van persoonlijke problematiek.
- Jeugdhulpverlening: het bieden van specifieke jeugdhulp.
- ROC’s: het bieden van loopbaanbegeleiding en leertrajecten.
- Re-integratiebedrijven: het bieden van werkbegeleiding, werkleertrajecten en praktijk- 
 kwalificaties.
- Uitkeringsinstanties: het toekennen van individuele uitkeringen en re-integratie budgetten.

Wie werken er binnen campus Diep, wat doen zij en hoe werken zij

Begeleiders en deelnemers gaan samen op pad. Centraal staat daarbij een intensief deel-
nemer-begeleider contact. De kwaliteit van dit contact is belangrijk voor de uitkomst van een 
traject. 

Meerdere begeleiders vanuit verschillende organisaties nemen deel aan de trajecten.  
Deze begeleiders geven met elkaar inhoud aan de verschillende begeleidingsstromen.  
Soms begeleiden zij tegelijkertijd, soms na elkaar. Afstemming is dus nodig. Bovendien 
moeten begeleiders over de grens van hun eigen discipline kijken om de deelnemer zo goed 
mogelijk te begeleiden. 

De volgende functies noemen we hier:
- Begeleiders in wonen (sociaal pedagogisch werkers, ambulante woonbegeleiders)
- Hulpverleners (maatschappelijk werkers, psychologen en jeugdhulpverleners)
- Begeleiders in leren (docenten, mentoren, klassenleraren, coaches, leermeesters,  
 werkmeesters, decanen, leerlingbegeleiders, counselors, doelgroepbegeleiders, 
 loopbaanadviseurs, psychologen, remedial teachers en orthopedagogen)  
 Zie ook bijlage 1 en 2 van het handboek.
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- Begeleiders in werken (project- en trajectbegeleiders)
- Begeleiders bij het verkrijgen van uitkeringen (consulenten en arbeidsdeskundigen)

Begeleiders in wonen en (jeugd)hulpverleners

Medewerkers van de Maatschappelijke Opvang en de hulpverleningsinstellingen begelei-
den deelnemers op meerdere leefgebieden. Zij hebben intensief contact met een deelnemer 
en hebben daardoor goed zicht op het verloop van het traject. Deze begeleiders vervullen 
daarom óók de rol van trajectbegeleider. Zij bewaken de voortgang en het proces van een 
traject. Dit is voornamelijk een administratieve taak. Indien er inhoudelijke acties nodig zijn, 
zorgen de begeleiders in wonen ervoor dat alle betrokken begeleiders en de deelnemer bij 
elkaar komen voor overleg. Indien er bij een traject van een deelnemer meerdere woon- 
begeleiders en hulpverleners betrokken zijn, bepalen zij bij de start van een traject wie de 
rol van trajectbegeleider op zich neemt. 

Begeleiders in leren

Binnen de ROC’s verzorgen docenten het onderwijs en coachen zij de studenten. Indien 
studenten of deelnemers vastlopen en er studie- of andere problemen spelen, zijn er ge-
specialiseerde medewerkers beschikbaar voor specifieke en extra begeleiding. Ook al 
verschillen de functiebenamingen per school, in wezen is op alle ROC’s een breed palet 
aan ondersteuning beschikbaar. Ook verzorgen de ROC’s cursussen sociale vaardigheden 
en trainingen die het leren bevorderen. De aanmelding voor deze begeleiding verloopt via 
tweede-lijn begeleiders. Meestal gaat dat telefonisch. Een aantal scholen werkt met digitale 
aanmeldingsformulieren. In Bijlage 1 staat een overzicht van het actuele begeleidingsaan-
bod van het Alfa- en Noorderpoortcollege.

Begeleiders in werken

Werkbegeleiders bieden werkleertrajecten in erkende werkplaatsen in diverse sectoren 
zoals de horeca en de detailhandel. In samenwerking met de ROC’s kunnen zij deelnemers 
kwalificeren in diverse beroepen. Werkbegeleiders bieden ook begeleiding naar regulier 
werk. Zij gebruiken het competentiemodel in hun methodiek. Ook hanteren zij het compe-
tentie instrument “Skennen is kunnen”. 
Werk is een substantieel gedeelte van de dag tijdens een werkleertraject. Werkbegeleiders 
hebben daarom een belangrijke algemene signaleringsfunctie, naast de (vak) inhoudelijke 
begeleiding.
 
Begeleiders bij het verkrijgen van uitkeringen

Uitkeringsconsulenten of arbeidsdeskundigen zijn aanspreekpunten voor deelnemers met 
een uitkering. De onderwerpen kunnen divers zijn. Wanneer het een begeleidingstraject 
betreft, kan het initiatief daarvoor van de uitkerende instantie komen of van de deelnemer. 
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De meeste consulenten en arbeidsdeskundigen zullen zich beperken tot het regelen van 
praktische zaken. Zij zullen deelnemers doorverwijzen naar projecten. Voor een aantal  
projecten moet de uitkeringsinstantie toestemming geven voor deelname. In die gevallen 
zullen de consulenten de aanmelding (en later een intake) verzorgen.

Organisatie van de samenwerking binnen campus Diep

Omdat begeleiders de deelnemers op alle leefgebieden begeleiden, is er een breed scala 
van organisaties betrokken bij campus Diep. Deze organisaties organiseren hun samen-
werking vanuit een stuurgroep. Deze stuurgroep is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt 
met algemene en voor werkers soms abstracte taken. Vooral het stimuleren van de samen-
werking tussen de organisaties, het ontwikkelen van nieuwe projecten en het bewaken van 
de kwaliteit van de voorzieningen heeft de grootste prioriteit. Ook zijn de leden van de 
stuurgroep in gesprek met politici en bestuurders in de stad en de provincie Groningen.  
De leden van de stuurgroep hebben de functie van directeur of manager.

Per voorziening is er een werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. 
Binnen de werkgroep maken de leden praktische afspraken en bewaken zij de voortgang 
binnen een voorziening. Ook bespreken zij periodiek de ontwikkeling en voortgang van 
de deelnemers. Bij knelpunten trekken zij aan de bel bij de stuurgroep. De leden van de 
werkgroepen zijn vaak leidinggevende of coördinator. Zij vervullen ook de rol van contact-
persoon binnen de campus.

Per deelnemer is er een begeleidingsplan en een team van begeleiders. In het begeleidings-
plan staan de begeleiders en hun taken en rollen vermeld. De begeleider in wonen vervult, 
naast de taak van woonbegeleiding, de taak van trajectbegeleider.

De drie niveau’s van stuurgroep, werkgroepen en teams van begeleiders rondom een 
deelnemer vormen samen een “maatschap”. Dit is een collectief met een gezamenlijke mis-
sie, gedeelde waarden en onderling vertrouwen. Het is een warme vorm van constructieve 
samenwerking met weinig hiërarchie en veel onderlinge steun. Iedere organisatie en bege-
leider brengt zijn eigen kwaliteiten en expertise in en er is ruimte voor individualiteit  
en eigen stijl. Maar voorop staan de ontwikkeling van de betrokken deelnemer en de col- 
lectieve verantwoordelijkheid om deelnemers te ondersteunen bij het bereiken van hun  
doelen. Begeleiders kijken daarbij over de grens van hun eigen aandachtsgebied.  
Woonbegeleiders tonen interesse voor schoolvorderingen, jobcoaches willen weten hoe  
het wonen verloopt en docenten vragen naar de werkervaringen van een deelnemer. 
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Hoofdstuk 3: Methodiek en werkwijze van campus Diep

Visie en doel
Fasen en stappen in de begeleiding
Leefgebieden
Stromen
Sectoren
Regie

Een aantal woon-leer-werk voorzieningen in de stad Groningen vormt samen campus Diep. 
De voorzieningen zijn voor jongvolwassenen die het op eigen houtje niet redden. De voor-
zieningen van de campus zijn zelfstandig maar kennen allemaal eenzelfde begeleidings- 
patroon. Kenmerk is een gezamenlijk begeleidingsaanbod van meerdere specialistische 
organisaties en werkers binnen een voorziening. Daardoor bestaan de trajecten van 
deelnemers uit verschillende, naast elkaar bestaande begeleidingsstromen. De organisaties 
stemmen de verschillende begeleidingsstromen op elkaar af. Een heel gedoe, maar de in-
spanning waard omdat de som van de verschillende begeleidingsonderdelen meer is dan 
de afzonderlijke delen.
Dit hoofdstuk beschrijft de visie en methodiek van de begeleiding op de campus.

Visie en doel

In de voorzieningen van campus Diep staat het persoonlijk ontwikkelingsproces van deel-
nemers centraal. Deze deelnemers willen een positieve draai aan hun leven geven en staan 
open voor begeleiding. Zij maken een keuze voor de campus. Begeleiders en deelnemers 
sluiten een contract en maken samen begeleidingsplannen. De begeleiding richt zich op 
wonen, scholing en werk. Het doel voor deelnemers is vooral het realiseren van zelfstandig 
wonen in combinatie met het behalen van een diploma of het vinden van vast werk.

Fasen en stappen in de begeleiding

Het traject van de deelnemer doorloopt een cyclus met verschillende fasen en stappen: een 
begeleidingscyclus. Elke fase en iedere stap kent een eigen doel, werkwijze, instrumenten 
en formulieren. Binnen een fase kunnen verschillende begeleidingsstromen lopen. Zo kan 
een deelnemer naast de woonstroom, een hulpverlenings-, een onderwijs- of een werkstroom 
volgen. 

Een traject heeft de volgende onderdelen: 
- De toeleiding: een contactpersoon adviseert een deelnemer zich aan te melden bij een  
 voorziening. 
- De aanmeldingsfase: het eerste contact tussen deelnemer en een werker. 
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- De toegang: de werker screent de deelnemer op toegangsregels. 
- De intake: een nadere kennismaking tussen de deelnemer, een begeleider en het  
 begeleidingsaanbod. 
- De kennismakingsfase: start van een traject waarna allerlei praktische zaken geregeld  
 moeten worden. 
- De onderzoeksfase: onderzoek naar de kwaliteiten, het functioneren en de behoeften  
 van de deelnemer. 
- Het begeleidingsplan: het opstellen en tekenen van een begeleidingsplan. 
- De uitvoeringfase: de uitvoering van een begeleidingsplan. 
- De evaluatie: een terugblik op de uitvoering en start van de volgende fase. 
- De uitstroomfase: de afronding van het begeleidingstraject

Na de evaluatiefase kan opnieuw een uitvoeringsfase volgen en hierna weer een evalua-
tiefase. Na een evaluatiefase kunnen deelnemer en werker het begeleidingsplan bijstellen. 
Uiteindelijk volgt altijd de uitstroomfase.
Het is mogelijk dat een deelnemer uitstroomt naar een andere voorziening binnen de cam-
pus. Daar begint de cyclus van fasen vervolgens opnieuw.

Elke fase heeft eigen doelen, werkwijzen en bijbehorende instrumenten. Het doel geeft aan 
wat de deelnemer in die fase wil bereiken. De werkwijze beschrijft hoe de deelnemer met 
begeleiding van de werker daar kan komen. Natuurlijk zijn er verschillen per voorziening 
en per deelnemer, maar toch zijn er in elke fase activiteiten die in ieder geval plaatsvinden. 
Instrumenten ondersteunen bij de uitvoering van deze activiteiten.

Leefgebieden

De zaken waarmee deelnemers te maken hebben zijn heel divers. Het gaat vaak om meer-
voudige problematiek, waarbij het realiseren van (veilige) huisvesting slechts één van de 
uitdagingen is. Begeleiders en deelnemers inventariseren daarom problemen en (mogelijke) 
oplossingen aan de hand van leefgebieden. Zo komt er zicht op het totaalfunctioneren 
van de deelnemer. Ook ontstaat er duidelijkheid over kwaliteiten en mogelijkheden van 
deelnemers. 

De volgende leefgebieden komen tijdens de begeleiding aan de orde:
- Huisvesting: de huidige en gewenste woonsituatie van de deelnemer. 
- Praktisch functioneren: huishoudelijke en technische vaardigheden. 
- Financiën: financiële situatie van de deelnemer (zoals inkomsten, uitgaven, schulden) en  
 bestedingspatroon.
- Lichamelijk functioneren: de fysieke gesteldheid van de deelnemer en persoonlijke  
 verzorging. 
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- Psychisch functioneren: het “welbevinden” van de deelnemer, inclusief een eventueel  
 psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag. 
- Sociaal functioneren: de relatie tussen deelnemer en de omgeving (waaronder familie, 
 vrienden, hulpverleners) inclusief het maatschappelijk gedrag (contact met politie). 
- Dagbesteding: daginvulling van de deelnemer (studie, werk, hobby’s, sport, activiteiten). 
- Inburgering in de Nederlandse samenleving: conversatie voeren in het Nederlands, 
 Nederlandse omgangsvormen en contacten met Nederlanders. 
- Zingeving: datgene wat de deelnemer motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of 
 geloofsovertuiging).

Afhankelijk van de situatie van de deelnemer en het karakter van de begeleiding zullen 
leefgebieden meer of minder aan de orde komen tijdens het begeleidingstraject. Zo zul-
len woonbegeleiders alle leefgebieden kennen, zullen docenten zich vooral op studie en 
opleidingsactiviteiten richten en begeleiden re-integratieconsulenten de deelnemer op weg 
naar werk.

Kenmerkend voor de voorzieningen op campus Diep is dat alle begeleiders, ongeacht de 
sector van waaruit zij werken, betrokkenheid tonen bij alle leefgebieden van deelnemers. 

Stromen

De begeleiding van deelnemers verloopt in fasen en vindt plaats aan de hand van de ver-
schillende leefgebieden. En om het nog lastiger te maken: er zijn dus verschillende stromen 
van begeleiding vanuit de verschillende sectoren/organisaties. Denk daarbij in ieder geval 
aan woonbegeleiding met daarnaast mogelijk nog studiebegeleiding, werkbegeleiding en 
hulpverlening.

De verschillende begeleiders stemmen zoveel mogelijk met elkaar af, vooraf en tijdens het 
traject. Er zijn vaste contactmomenten in de begeleidingscyclus. Ook zijn er vaste momenten 
waarbij alle begeleiders samen met de deelnemer een contract, een plan of een verslag 
ondertekenen.

Bij de begeleiding gebruiken begeleiders benamingen en documenten van de eigen organi-
satie. Maar in de kern komen de werkwijzen overeen omdat ieder de fasen volgt en werkt 
aan de hand van leefgebieden. In de praktijk hebben de woonbegeleiders de meeste kennis 
van het persoonlijk ontwikkelingsproces van deelnemers omdat zij zich breed oriënteren op 
het persoonlijk ontwikkelingsproces van de deelnemers en zij het meeste contact hebben 
met de deelnemers.



26

Sectoren

De volgende sectoren zijn betrokken bij de voorzieningen op campus Diep:
- Woningcorporaties
- Maatschappelijke opvang organisaties
- Hulpverleningsinstellingen
- Regionale opleidingscentra (ROC’s)
- Re-integratie- en werkervaringsbedrijven 
- Uitkeringsinstanties

Idealiter volgen de verschillende organisaties binnen campus Diep dezelfde werkwijze.  
In de praktijk komen afwijkingen voor. Zoveel als mogelijk staan deze in dit handboek 
vermeld. Gaandeweg zal de werkwijze van campus Diep zich verder ontwikkelen en zullen 
de verschillende organisaties elkaar beïnvloeden en elkaars werkwijzen overnemen.

Regie

In dit handboek gaan we nog uit van decentrale intakeprocedures, per project of voorzie-
ning. Ook zijn er per project nog verschillende intakes per begeleidingsstroom. Het streven 
is dat deelnemers zich in de toekomst aanmelden op een centraal punt bij campus Diep.  
De aanmelding en intake zullen dan centraal plaatsvinden voor alle voorzieningen en  
begeleidingsstromen. Dit zal het karakter van de begeleidingscyclus niet veranderen.  
Het zorgt ervoor dat deelnemers sneller op de beste plek van campus Diep terechtkomen. 
Ook maakt het een samenhangende aanpak van begeleiding beter mogelijk.

Op dit moment heeft de begeleider in wonen de regie over een traject. We noemen deze 
begeleider de “trajectbegeleider”. Dit is voornamelijk een administratieve- en procestaak.  
Als de voortgang in een traject van een deelnemer stokt, roept de trajectbegeleider alle 
begeleiders en de deelnemer bijeen om het traject inhoudelijk te bespreken.
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Hoofdstuk 4: De begeleidingscyclus

Toeleidingsfase
Aanmeldingsfase
Toegangsfase
Intakefase
Start- en kennismakingsfase
Onderzoeksfase
Het begeleidingsplan
Uitvoeringsfase
Evaluatiefase
Uitstroomfase
Overige punten

Toeleidingsfase

Het doel van de toeleidingsfase is dat een deelnemer weet dat er een woon-leer-werkvoor-
ziening bestaat. Een contactpersoon zet de deelnemer op het pad naar de voorziening. 
Vaak gebeurt dat in een gesprek. De contactpersoon is meestal een hulpverlener maar het 
kan ook een docent, een buurvrouw of een consulent van de Sociale Dienst zijn.
Jongerenwerkers en straathoekwerkers spelen in de toeleiding een bijzondere rol. Zij komen 
regelmatig in contact met jongeren die (dreigend) dak- of thuisloos zijn. Deze jongeren be-
zoeken bijvoorbeeld activiteiten in wijken waar het jongerenwerk aanwezig is. Ook komen 
jongerenwerkers en straathoekwerkers op straat in contact met jongeren en jongvolwasse-
nen die geen vaste verblijfplaats hebben. Zij leiden de jongeren naar de jeugdhulpverlener. 
De jeugdhulpverlener zoekt samen met de deelnemer naar een passende voorziening.

De werkwijze van deze fase is als volgt: 
De werkwijze is meestal het voeren van een gesprek en of het geven van een folder. Soms 
gaat de contactpersoon samen met de deelnemer naar de voorziening om daar de sfeer te 
proeven. 

Het volgende instrument is beschikbaar in de aanmeldingsfase: 
- Voorlichtingsmateriaal. In deze fase wordt gebruik gemaakt van voorlichtingsmateriaal  
 zoals een folder, een website, een artikel uit een krant.
 
Aanmeldingsfase

Het doel van de aanmeldingsfase is om erachter te komen of de deelnemer in aanmer-
king komt voor een intakegesprek. Het kan gaan om een aanmeldingsgesprek bij een 
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(woon)voorziening, bij een begeleidingsdienst van een ROC, bij een hulpverleningsinstantie 
of bij een re-integratiebedrijf. De aanmelding kan plaatsvinden bij de start van een traject 
van campus Diep, maar ook tijdens een traject. In dat geval komt er een nieuwe begelei-
dingstroom bij. Ook kan het gaan om een aanmelding bij een volgende voorziening op 
campus Diep. Dan gaat het om een vervolg van een ingezet traject.

De werkwijze van deze fase is als volgt:
Het eerste contact tussen de deelnemer en begeleider is de aanmelding. Dit kan telefonisch, 
schriftelijk of persoonlijk zijn. In de toekomst zal dit ook via internet gaan plaatsvinden. 

Ook anderen, zoals familie, vrienden, instantie of hulpverlener, kunnen een deelnemer 
aanmelden. Vaak is het aanmeldingsgesprek een kort telefonisch gesprek. De werker geeft 
informatie over het begeleidingsaanbod en vraagt naar wensen en verwachtingen van de 
beller. Werker en beller moeten tijdens het gesprek inschatten of het aanbod van de voor-
ziening past bij de deelnemer. Voorwaarde is dat het begeleidingsaanbod een meerwaarde 
heeft voor de deelnemer. Ook moet de doelgroep van de voorziening passen bij de nieuwe 
deelnemer. 
Alle voorzieningen werken met contra-indicaties, zoals het hebben van een verslaving of het 
hebben van een (overheersend) psychiatrisch ziektebeeld.
Tot slot moet de deelnemer voldoen aan de toegangsregels van een voorziening.  
Vaak bepaalt de subsidiegever deze regels. Bij een aantal voorzieningen bewaakt een 
externe instantie de toegang van een voorziening. 

Aan het eind van dit aanmeldingsgesprek schatten deelnemer en werker in of een intake- 
gesprek zinvol is. Er zijn dan de volgende mogelijkheden:

Positief: 
- Positief. Werker en deelnemer maken een afspraak voor een intakegesprek.
- Werker neemt eerst contact op met een toegangsinstantie voor een fiat. Als de toegang 
 is geregeld, maakt de werker alsnog een afspraak voor een intake.
Negatief: 
- De deelnemer wil geen afspraak maken
- De werker wil geen afspraak maken en verwijst de deelnemer door naar een andere 
voorziening
- De werker wijst de deelnemer af. 

De begeleider zal altijd zijn besluit toelichten. Ook zal hij de deelnemer vragen diens be-
sluit toe te lichten. Zo kan de werker nagaan of de deelnemer de informatie goed begrepen 
heeft.
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Maatschappelijke opvang en hulpverleningsinstellingen

De meeste aanmeldingen binnen campus Diep komen binnen bij instellingen voor maat-
schappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen. 

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Op alle ROC’s is een breed palet aan ondersteuning beschikbaar. De aanmelding voor 
deze begeleiding verloopt via de tweedelijnsbegeleiders (zie ook bijlage 1 en 2). Meestal 
gaat dit telefonisch. Een aantal scholen werkt met digitale aanmeldingsformulieren.

Uitkeringsinstantie

Uitkeringsconsulenten of arbeidsdeskundigen zijn aanspreekpunten voor deelnemers met 
een uitkering. Deelnemers kunnen zich melden bij de consulent voor een woon-leer-werk-
traject. Ook kunnen consulenten deelnemers wijzen op de mogelijkheid van een dergelijk 
traject. Consulenten zullen deelnemers voor aanmelding en intake doorverwijzen naar de 
projecten op campus Diep.

Re-integratiebedrijven

In de praktijk melden deelnemers zich niet rechtstreeks aan bij een re-integratiebedrijf. 
Omdat uitkerende instanties opdrachtgever en financier zijn van een re-integratie traject, zal 
een deelnemer een doorverwijzing ontvangen van de uitkeringsconsulent. Bijna altijd doet 
de uitkeringsinstantie de aanmelding van de deelnemer bij een re-integratiebedrijf, waarna 
de deelnemer een uitnodiging krijgt voor een intakegesprek aldaar.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de aanmeldingsfase: 
- (Telefonisch) aanmeldformulier. Hierop staan in ieder geval datum, naam van de beller,  
 de naam van de potentiële deelnemer en die van de werker. De werker noteert de vraag  
 van de beller en vraagt door naar achtergronden van de deelnemer. Aan het eind van 
 het gesprek noteert de werker de afspraken op dit formulier.
- Voorlichtingsmateriaal. Dit kan een folder of website zijn. Dit materiaal kan van belang  
 zijn wanneer een deelnemer meer tijd nodig heeft voor het nemen van een beslissing.
 

De toegangsfase

Het doel van de toegangsfase is dat de formele toegang voor een deelnemer is geregeld. 
Dit moet de werker voorafgaand aan een intake regelen. Per voorziening zijn er afspraken 
over doelgroepen gemaakt met de financier/subsidiegever van een voorziening. Meestal is 
dat de gemeente Groningen. In een aantal gevallen betaalt de AWBZ de hulpverlening.  
De financiers bepalen de toegang tot een voorziening. Bij de beschrijving van de voorzie-
ningen is aangegeven welke toegangsregels gelden. 
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De werkwijze in deze fase is als volgt:
Per voorziening gelden toegangsregels en is er afgesproken op welke wijze deze getoetst 
worden. Soms kan de werker de toegang schriftelijk regelen. Soms is het nodig dat een 
deelnemer zich aanmeldt bij de toegangsinstantie. Soms kan de werker zelf de beslissing 
nemen door een aantal vragen te stellen aan de deelnemer.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de toegangsfase:
- Formulieren
- Gesprek met toegangsinstantie

De intakefase

Het doel van de intakefase is te beoordelen of de voorziening de vraag van de deelnemer 
kan beantwoorden en een passend begeleidingsaanbod heeft. De centrale vraag is of de 
deelnemer voor een begeleidingstraject in aanmerking komt en of de deelnemer een bege-
leidingstraject wil volgen.

De werkwijze van deze fase is als volgt.
In deze fase staat het intakegesprek centraal. Vergeleken met het aanmeldingsgesprek is 
het intakegesprek uitgebreider en persoonlijker. Intaker en deelnemer brengen samen de 
situatie van de deelnemer in kaart. Zij proberen zicht te krijgen op de hulpvragen van de 
deelnemer. In het gesprek komen verleden, heden en toekomst aan de orde. Vragen over 
het functioneren en de kwaliteiten van de deelnemer worden besproken tijdens het inventari-
seren van de leefgebieden. Daarnaast ontvangt de deelnemer informatie over het begelei-
dingsaanbod. 
Aan het eind van het intakegesprek hebben deelnemer en begeleider voldoende informatie 
om een beslissing te nemen. Na dit gesprek neemt de begeleider (met collega’s) in overwe-
ging of het begeleidingsaanbod past bij de deelnemer. 

Daarbij spelen de volgende criteria een rol:
- Aansluiting van de vraag van de deelnemer en het aanbod van de begeleiding
- Bereidheid van de deelnemer om ondersteuning te ontvangen en te werken aan de eigen 
  ontwikkeling
- Aansluiting bij de groep/setting van het project (bij setting kun je bijvoorbeeld denken aan  
 de locatie van de voorziening en de huisvesting die bij het begeleidingsaanbod hoort) 

De deelnemer bedenkt of het begeleidingsaanbod en de setting kansen bieden om aan de 
eigen ontwikkeling te werken. Voor plaatsing moet er plek zijn bij een voorziening.
Na de intake nemen begeleider en deelnemer een besluit:
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Positief:
- De begeleider/deelnemer besluiten tot start van een begeleidingstraject
- De begeleider/deelnemer besluiten tot start van een begeleidingstraject indien er  
 voldaan is aan een aantal voorwaarden
- De begeleider plaatst de deelnemer op een wachtlijst
- De begeleider besluit tot proefstart van een traject
Negatief:
- De begeleider wijst de deelnemer door
- De begeleider wijst de deelnemer af
- De deelnemer trekt zich terug

Maatschappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen

Bij een aantal projecten van campus Diep doen woonbegeleiders en begeleiders van de 
ROC’s een gezamenlijke intake. Dit voorkomt onduidelijkheid en ruis. Een totaalbeeld van 
de situatie van de deelnemer kan zo beter en sneller ontstaan.

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Een intakegesprek bij een begeleidingsdienst van een ROC kan plaatsvinden vanuit verschil-
lende vragen:
- Studievragen en -problemen
- Psychosociale vragen en problemen
- Overige vragen en problemen

Samen inventariseren student en begeleider vragen en problemen. Indien het studieproble-
men betreft zal de opleiding meestal zelf een begeleidingsaanbod doen. Gaat het om an-
dere vragen en problemen dan zal de begeleider soms ook externe begeleiding voorstellen.

Uitkeringsinstanties

De consulent of arbeidsdeskundige van een uitkeringsinstantie richt zich op het toeleiden 
van de deelnemer naar werk of opleiding. Het intakegesprek zal zich dan ook richten op 
het opsporen van belemmeringen voor werk of opleiding. Wanneer de thuissituatie hierin 
een belemmerende rol speelt is campus Diep mogelijk een goed aanbod voor de deelnemer.
 
Voor een aantal projecten op campus Diep stelt de consulent zelf een diagnose om te bepa-
len of iemand toestemming krijgt voor deelname. Na deze diagnose vindt toeleiding van de 
deelnemer naar een project plaats. Meestal stelt de consulent dan kaders waarbinnen een 
traject mag plaatsvinden. Ook geeft de consulent meestal vooraf de doelen en toegestane 
acties van een begeleidingstraject aan. Dit noemen we de toegang tot een project.
Na toeleiding door de consulent voeren begeleiders van een project of voorziening een 
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intake uit, waarna definitieve plaatsing of afwijzing van een deelnemer aan plaatsvindt.

Re-integratiebedrijf

De begeleider bij een re-integratiebedrijf onderzoekt tijdens het intakegesprek vooral het 
arbeidsverleden van de deelnemer. Naast beperkingen komen mogelijkheden en kwaliteiten 
van de deelnemer aan de orde. Aan de hand hiervan bepalen deelnemer en begeleider 
samen het vervolgtraject.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de intakefase:
- Intakeformulier. Alle organisaties gebruiken intakeformulieren. Er staan feitelijke vragen  
 op maar ook een aantal open vragen over de leefgebieden van de deelnemer. Het  
 ingevulde formulier is nodig voor de besluitvorming na de intake en voor informatie- 
 overdracht naar collega’s. Ook biedt de informatie uit de intake goede aanknopings- 
 punten voor verdere begeleiding van de deelnemer.
De uitkeringsinstanties gebruiken in deze fase een diagnoseformulier aan de hand waarvan 
zij besluiten tot toestemming of afwijzing van een traject voor een deelnemer.
- Testen. Vooral de studieadviseurs van de ROC’s, de re-integratiebedrijven maar ook  
 sommige hulpverleningsinstellingen gebruiken testen. Deelnemers moeten daar altijd  
 toestemming voor geven. Deze testen toetsen cognitieve en sociale kennis en vaardig- 
 heden. 
- Toestemmingsformulier. Met een toestemmingsformulier vraagt de begeleider toestem- 
 ming aan de deelnemer om aan derden informatie en advies te vragen.  
 Deze toestemming is verplicht volgens de landelijke privacywetgeving.
- Sociale kaart. Vooral tijdens de intakefase is de sociale kaart belangrijk. De sociale kaart  
 bevat informatie over relevante projecten en instanties. Met de kaart kan de begeleider  
 snel informatie geven over instellingen en projecten die iets voor de deelnemer kunnen  
 betekenen.
 

De start- en kennismakingsfase

Het doel van de start- en kennismakingsfase is de deelnemer welkom heten in een voorzie-
ning en het begeleidingstraject te beginnen. 

De werkwijze van deze fase is als volgt:
Werkzaamheden in deze fase zijn vaak praktisch van aard. Begeleider en deelnemer 
regelen allerlei administratieve zaken. Voorbeelden daarvan zijn een adreswijziging en 
het eventueel aanvragen van een AWBZ-bijdrage. De deelnemer maakt kennis met de 
begeleider(s) en andere deelnemers (indien relevant). 
Aan het begin van deze fase tekent de deelnemer een contract en maakt hij (zo nodig) af-
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spraken over financiën. Behalve de deelnemer tekent ook de begeleider het contract. Verder 
benoemen deelnemer en begeleider eventuele overige begeleiders. Naast woonbegeleiding 
kan er leer- en/of werkbegeleiding zijn. Ook deze begeleiders tekenen het contract. 

De medewerker die de woonbegeleiding uitvoert, is in alle gevallen de algemene trajectbe-
geleider: het centrale aanspreekpunt voor alle begeleiding rondom een deelnemer, die de 
ontwikkeling van de deelnemer in brede zin monitort, en verantwoordelijk is voor coördina-
tie en afstemming.
 
De begeleider licht het begeleidingstraject van de komende weken toe. Maar bovenal 
start in deze fase het opbouwen van contact en vertrouwen tussen begeleider en deelne-
mer. Voor een goed vervolg van het begeleidingstraject is het verloop van deze fase zeer 
belangrijk. 

Maatschappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen

Als de deelnemer in een woonvoorziening komt wonen is er uitleg van huishoudelijke regels 
nodig en moet de deelnemer adreswijzigingen doorgeven aan instanties. Soms moet de 
deelnemer een kamer of woning inrichten.

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Ook bij de ROC’s is dit een praktische fase. Als de deelnemer bijvoorbeeld in een nieuwe 
studie of een nieuw project instroomt, zal deze fase vooral uit introductie en kennismaking 
bestaan. Betreft het de start van een begeleidingstraject, dan zal vooral informatie over het 
verloop van dit traject op de voorgrond staan.

Uitkeringsinstantie

Omdat uitkeringsinstanties niet zelf trajecten uitvoeren, zal deze fase geen activiteiten 
omvatten voor deze instanties.

Re-integratiebedrijven

Voor de re-integratiebedrijven is deze fase intensief. De consulent zal de deelnemer informa-
tie over het re-integratietraject geven en praktische afspraken maken over de inhoud van het 
programma, tijden en huishoudelijke regels. Ook voeren deelnemer en consulent een aantal 
administratieve taken uit. Dit is de start van het contact tussen begeleider en deelnemer en 
daarmee begint ook het opbouwen van een vertrouwensband.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de startfase:
- Checklist. Omdat werkers in de startfase veel praktische zaken moeten regelen met een  
 deelnemer, gebruiken alle organisaties checklists. Hierin staan de startactiviteiten ver- 
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 meld die werkers na uitvoering aftekenen. 
- Schriftelijke informatie. Mondelinge informatie verdwijnt snel, daarom is er schriftelijke  
 informatie over het verloop van het traject en over de voorziening. De deelnemer kan  
 rechten en plichten nalezen.
- Startcontract. Deelnemer en begeleider(s) tekenen een startcontract met algemene en  
 globale afspraken. 

De onderzoeksfase

Het doel van de onderzoeksfase is in kaart brengen waar kansen, beperkingen, verlangens 
en behoeften van de deelnemer liggen. Dit onderzoek legt de basis voor het vervolgtraject 
van de deelnemer.

De werkwijze van deze fase is als volgt:
Door middel van begeleidingsgesprekken ontstaat een totaalbeeld van de situatie van de 
deelnemer. Daarnaast is er in deze gesprekken ruimte voor het beantwoorden van vragen 
van de deelnemer. De frequentie, duur en inhoud van de gesprekken verschillen per deelne-
mer en per voorziening. Periodieke gesprekken zijn nodig zodat deelnemer en begeleider 
elkaar goed leren kennen en de begeleiding op gang kan komen.
De meeste deelnemers ontvangen ondersteuning van meerdere organisaties. Begeleiders in 
deze fase wisselen informatie uit.

Maatschappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen

Begeleider en deelnemer doen onderzoek naar de situatie van de deelnemer aan de hand 
van de leefgebieden. Zo brengen zij alle aspecten van het leven van de deelnemer in kaart. 
Binnen de woonvoorzieningen van campus Diep zullen de gesprekken met de woonbegelei-
der minimaal eens per week zijn en vaak meer omvatten dan bij de overige sectoren.

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Ook begeleiders van de ROC’s voeren in deze fase meerdere gesprekken met een deel-
nemer. Zo nodig schakelen zij daarbij externe specialisten in. Het onderzoek concentreert 
zich in eerste instantie vooral op interesse en capaciteiten van de deelnemer. Daarnaast 
onderzoekt de begeleider met de deelnemer persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. 
Ook eventuele beperkingen (cognitief, fysiek, emotioneel of psychisch) komen aan de orde.

Uitkeringsinstantie

Omdat consulenten van uitkeringsinstanties niet zelf projecten uitvoeren, zullen zij in deze 
fase niet actief zijn. Wel zijn consulenten geïnteresseerd in de uitkomst van deze fase en 
willen zij hiervan op de hoogte zijn.
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Re-integratiebedrijven

Begeleiders van re-integratiebedrijven onderzoeken de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van re-integratie van een deelnemer. Vaak is hiervoor intensief contact nodig tussen be-
geleider en deelnemer.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de onderzoeksfase:
- Leefgebiedenwijzer. In de leefgebiedenwijzer of leefgebiedeninventarisatie staan voor  
 elke leefgebied een aantal concrete vragen. De vragen zijn een leidraad in gesprekken, 
 observaties en rapportages. De vragen helpen deelnemer en begeleider om de situatie  
 van de deelnemer op alle leefgebieden in kaart te brengen. (zie ook pag. 23)
- Persoonsbeschrijving. Aan de hand van de uitkomst van de leefgebiedeninventarisatie  
 maakt de begeleider een persoonsbeschrijving. Van belang is een heldere en bondige  
 beschrijving waarin ook het toekomstperspectief van de deelnemer aan de orde komt.  
 Altijd laat de begeleider deze beschrijving aan de deelnemer lezen. Zo nodig kan de  
 deelnemer aanvullingen of wijzigingen aanbrengen. Als deelnemer en begeleider van 
 mening verschillen, geeft de begeleider dat aan in de beschrijving.
- Vervolgtesten en assessments. Vooral ROC’s en re-integratiebedrijven maken gebruik  
 van vervolgtesten en assessments in deze fase. Voorbeelden hiervan zijn: diagnostisch  
 onderzoek naar dyslexie, diagnostisch onderzoek naar schoolloopbaanbelemmeringen,  
 een oriënterende beroepskeuze assessment of een cursus loopbaanoriëntatie.
 

Het begeleidingsplan

Het doel van deze fase is te komen tot doelen en acties voor de begeleiding. Op basis van 
de informatie uit de vorige fasen bepalen begeleider en deelnemer aan welke doelen de 
deelnemer gaat werken. 

De werkwijze van deze fase is als volgt:
Een deelnemer heeft altijd een of meer einddoelen. Voor deelnemers op campus Diep zijn 
dat doelen op het gebied van wonen, leren en werken. Meestal zijn de einddoelen zelf-
redzaamheid, het zelfstandig voeren van een eigen huishouding in een eigen woning, een 
schooldiploma of vast werk. Dit zijn doelen voor de langere termijn en zij omvatten vaak het 
totale begeleidingstraject. Het einddoel is het vertrekpunt om het plan vast te stellen voor de 
komende periode. 
Om naar een einddoel toe te werken stellen begeleider en deelnemer eerst subdoelen vast 
die binnen enkele maanden te behalen zijn. Via subdoelen komen einddoelen in zicht.
Bij het kiezen van (sub)doelen gaat het om kleine en haalbare doelen. Natuurlijk staan 
wensen en mogelijkheden van deelnemers hierbij voorop. Ook begeleiders kunnen zich 
uitspreken bij de keuze van doelen. 
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Na de doelen volgen acties. Deelnemer en begeleider formuleren deze opnieuw samen. 
Het gaat om kleine stappen die nodig zijn om een doel te bereiken. Ook spreken deelnemer 
en begeleider af wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de acties.

De deelnemer en alle betrokken begeleiders van de verschillende organisaties tekenen 
samen het begeleidingsplan. De woonbegeleider is in alle gevallen de algemene traject- 
begeleider. 

Maatschappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen

De onderdelen van het plan die de woonbegeleiding of hulpverlening betreffen, hebben de 
eerste prioriteit. Eerst moet de woonsituatie stabiel en veilig zijn. Daarna kunnen de onder-
delen die over studie of werk gaan aan de orde komen. Daardoor hebben de woonbegelei-
ders en hulpverleners vaak een centrale rol in projecten op campus Diep.

Regionale opleidingscentra(ROC’s)

Ook begeleiders van ROC’s kiezen samen met de deelnemer doelen en acties. Deze zullen 
vaak met het volgen van een studie of opleiding te maken hebben. Zo nodig schakelt de 
school deskundigen in die mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van acties.

Uitkeringsinstantie

Vaak volgt de consulent de doelen en acties die begeleider en deelnemer kiezen. Vooraf 
heeft de consulent al kaders aangegeven waaraan doelen en acties moeten voldoen.
Soms wijken de acties om een doel te bereiken af van wat toelaatbaar is voor de uitkerings-
instantie. Dan is nader overleg nodig.

Re-integratiebedrijf

De consulent van het re-integratiebedrijf kiest samen met de deelnemer de acties die 
ondernomen moeten worden. Deze zullen vaak met het vinden van werk te maken hebben. 
Een consulent zal zich ook richten op de haalbaarheid van de wensen van een deelnemer. 
Daarbij spelen ook de duur van een re-integratie traject en de afspraken die met de finan-
cier van het traject zijn gemaakt.

Het volgende instrument is beschikbaar in deze fase:
- Begeleidingsplan. De afgesproken (sub)doelen, acties en taakverdeling leggen deel- 
 nemer en begeleider vast in een plan: een begeleidings- of hulpverleningsplan. Daarbij  
 stellen en beantwoorden zij vanuit de verschillende begeleidingstromen (wonen, leren,  
 werken) de volgende vragen: 
 - Wat gaan zij doen?
 - Wie gaat dat doen?
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 - Wanneer gebeurt het?
 - Waar gebeurt het?
 - Hoe gebeurt het?

Begeleider en deelnemer hebben de gewenste eindsituatie van de deelnemer in dit plan 
beschreven. Om deze te bereiken, is het soms nodig om een probleem op te lossen. Het kan 
zijn dat een deelnemer een vaardigheid of gedrag moet versterken, aanleren of afleren. 
Deelnemer en begeleiders benoemen de trajectbegeleider. Dit is een medewerker van één 
van de deelnemende organisaties die begeleiden in wonen. De namen van alle begeleiders, 
met vermelding van hun functie, staan in het begeleidingsplan.
De duur van een plan varieert van enkele weken tot maanden. Na deze periode evalueren 
deelnemer en begeleider het plan. In het plan staat ook wanneer en op welke wijze een 
(tussen)evaluatie plaatsvindt. Alle begeleiders van alle begeleidingsstromen ondertekenen 
dit plan samen met de deelnemer.

De uitvoeringsfase 

Het doel van de uitvoeringsfase is om de acties uit het begeleidingsplan uit te voeren om de 
gestelde doelen te behalen.

De werkwijze van deze fase is als volgt:
De uitvoeringsfase staat geheel in het teken van het begeleidingsplan. Begeleider(s) en 
deelnemer werken gezamenlijk aan de uitvoering van het begeleidingsplan. De deelnemer 
ontwikkelt zich, gaat problemen te lijf, leert nieuwe vaardigheden of gedrag en versterkt zijn 
kwaliteiten. 

In een aantal gevallen moet een deelnemer eerst in balans komen. Vaak is er voorafgaand 
van alles gebeurd. De begeleiders zullen proberen de deelnemer actief te houden.  
Dat betekent bijvoorbeeld dat een deelnemer wel verbonden blijft aan een school, maar 
tijdelijk een alternatief programma volgt. Per deelnemer en situatie zoeken deelnemer en 
begeleider naar de beste oplossingen.

De acties die een deelnemer uitvoert en het tempo waarin, verschillen per deelnemer.  
De begeleider ondersteunt de deelnemer met begeleidings- of hulpverleningsgesprekken.  
De voortgang van het persoonlijk ontwikkelingsproces wordt besproken, evenals dringende 
andere zaken. Zo toetst de begeleider voortdurend de voortgang en ondersteunt hij de 
deelnemer. Soms is het nodig (sub)doelen bij te stellen. In de uitvoeringsfase is het vallen, 
opstaan en weer verder gaan. Beiden leren van tegenvallers en als het goed gaat, wordt 
dat samen gevierd. 
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Vaardigheden leert een deelnemer door het doen. Soms doet de begeleider dit samen met 
de deelnemer. Soms ook stimuleert en spoort de begeleider aan. Een aantal doelen in het 
begeleidingsplan is praktisch van aard: zij moeten gewoon uitgevoerd worden. Zo veel als 
mogelijk zal de deelnemer dit zelf doen. De begeleider ondersteunt waar nodig.

Maatschappelijke opvang of hulpverleningsinstellingen

De ambulante woonbegeleider of hulpverlener zal regelmatig met de deelnemer op stap 
gaan om samen acties te ondernemen. De hulpverlener zal via gesprekken de deelnemer 
begeleiden bij het begrijpen en verwerken van ervaringen. Iedere begeleider heeft een 
eigen aanpak en stijl, passend bij de eigen sector en zijn eigen kwaliteiten, maar ook pas-
send bij de situatie van de deelnemer.

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

De uitvoeringsfase van een deelnemer die een traject volgt bij een ROC betreft meestal het 
volgen van een (nieuwe) opleiding. Maar ook kan het een training, een cursus of een spe-
cifiek begeleidingstraject betreffen. Denk aan een training “Faalangstreductie”, een cursus 
“Sociale en communicatieve vaardigheden” of gesprekken met een pastor.

Uitkeringsinstantie

Omdat de uitkeringsinstantie niet zelf trajecten uitvoert, zal de consulent de deelnemer in 
deze fase niet zelf begeleiden. 

Re-integratiebedrijf

Consulenten van re-integratiebedrijven gaan in deze fase met de deelnemer aan de slag. 
De trajecten zijn gericht op werk. De deelnemer gaat bijvoorbeeld aan de slag op een 
erkende werkplek binnen een werkleerbedrijf. Hierdoor kan een deelnemer die nog geen 
plaats heeft op de reguliere arbeidsmarkt toch een (start)kwalificatie halen. De deelne-
mer zal stapsgewijs vanuit een veilige werkomgeving praktisch inhoudelijke werkervaring 
opdoen. Daarnaast leert hij ook werknemersvaardigheden. Ook is het mogelijk dat de 
deelnemer zich oriënteert in diverse beroepsrichtingen. Afhankelijk van de inhoud van het 
begeleidingsplan en project is er meer of minder intensief contact met de deelnemer.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de uitvoeringsfase:
- Begeleidings- of hulpverleningsplan. Het plan staat centraal in deze fase. De inhoud van  
 dit plan bepaalt de inhoud van de begeleidingsgesprekken en de overige activiteiten in  
 deze fase.
- Voortgangsrapportages. Alle begeleiders maken van de begeleidingsgesprekken voort- 
 gangsrapportages. De inhoud hiervan is nodig bij de evaluatie. Ook zijn deze verslagen
 belangrijk bij overleg met andere begeleiders.
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- Groepswerk. In een woonvoorziening met meerdere bewoners en binnen de ROC’s kun 
 nen begeleider en deelnemer de groep als instrument gebruiken om individuele doelen 
 van een deelnemer te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van sociale vaardig- 
 heden.
- Stages. Vooral ROC’s en re-integratiebedrijven bieden stages aan voor deelnemers.  
 Tijdens de stageperiode werkt de deelnemer aan gestelde doelen.
 

De evaluatiefase

Het doel van de evaluatie is te bepalen in hoeverre de (sub)doelen uit het begeleidingsplan 
zijn gehaald, hoe de uitvoeringsfase is verlopen en op welke wijze het begeleidingstraject 
verder gaat.

De werkwijze van deze fase is als volgt:
In de evaluatiefase blikken deelnemer en begeleiders terug op het verloop van de uitvoe-
ringsfase. Zij bespreken in hoeverre de gestelde (sub)doelen zijn bereikt en hoe acties zijn 
verlopen. Ook staan zij stil bij redenen waarom doelen wel of niet zijn gehaald, en hoe 
de begeleiding beviel. Dit levert belangrijke informatie op voor het verdere verloop van de 
begeleiding en het traject. Het is goed om stil te staan bij de vraag of deelnemer en bege-
leiders ontwikkeling zien en of het begeleidingsaanbod nog bij de deelnemer past.

Het evaluatiegesprek is een ijkpunt voor de verdere begeleiding. Alle begeleiders zijn hier-
bij betrokken. Aan de orde komen in ieder geval: resultaten van de begeleiding, motivatie 
van deelnemer en begeleiders, samenwerking tussen deelnemer en begeleiders en de vraag 
van de deelnemer in relatie tot het begeleidingsaanbod.

Na de evaluatie, die bestaat uit een of meerdere gesprekken, zijn er de volgende mogelijk-
heden:
- De deelnemer en begeleiders ronden de begeleiding af en de deelnemer stroomt uit of  
 door.  
- De deelnemer en begeleiders vervolgen de begeleiding. Dan start de begeleidings- 
 cyclus opnieuw; de gegevens uit de evaluatiefase worden gebruikt om opnieuw kwalitei- 
 ten, wensen en behoeften van de deelnemer in kaart te brengen. Samen stellen deel- 
 nemer en begeleider een nieuw begeleidingsplan op en daarmee start er een nieuwe  
 uitvoeringsfase.

Maatschappelijke opvang en hulpverleningsinstellingen

Doelen die over het welzijn van de deelnemer gaan, hebben vaak langere tijd nodig om 
gerealiseerd te worden. Begeleiders uit de maatschappelijke opvang en hulpverlenings-
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instellingen zijn daarom gewend dat meerdere tussenevaluaties en bijstellingen van het 
begeleidingsplan nodig zijn. 

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Evaluatie van studie- en opleidingstrajecten zijn vaak verbonden aan de duur van een 
opleiding of training. Als uit de evaluatie blijkt dat een andere opleiding of (vervolg)training 
nodig is, kan de deelnemer hier niet altijd meteen mee starten. Dan is het nodig dat de 
deelnemer (tijdelijk) alternatieve dagbesteding heeft.

Uitkeringsinstantie

Consulenten van uitkeringsinstanties zullen alleen bij onverwachte en afwijkende evalua-
tieresultaten in actie komen. In die gevallen is nader overleg nodig voordat deelnemers en 
begeleiders over voortgang of wijziging van een traject kunnen oordelen.

Re-integratiebedrijven

Ook bij het volgen van re-integratietrajecten geldt dat, indien nodig, niet altijd aansluitend 
een nieuw of vervolgtraject voorhanden is. Ook dan zullen begeleiders en deelnemer 
samen een tijdelijke vervangende activiteit zoeken.

Het volgende instrument is beschikbaar in de evaluatiefase:
- Evaluatieverslag. In het evaluatieverslag staan de resultaten van de evaluatiefase. Naast  
 het verloop van doelen en acties staan er de afspraken voor het vervolg van het traject.
 

De uitstroomfase

Het doel van de uitstroomfase is het voorbereiden van de deelnemer op afronding van het 
traject. De begeleider rondt de begeleiding zo goed mogelijk af en draagt deze eventueel 
over aan andere begeleiders. Tot slot evalueren deelnemer en begeleiders het totale bege-
leidingstraject.

De werkwijze in deze fase is als volgt:
De begeleiders en deelnemer bereiden samen de afronding van dit deel van het traject 
voor. De begeleidingsgesprekken gaan over het vertrek van de deelnemer of het doorstro-
men van een deelnemer naar een ander project. Verwachtingen over de volgende periode 
komen aan de orde. Meestal regelen deelnemer en begeleider vaak nog praktische zaken. 
Belangrijk is dat er geen gaten vallen tussen deze periode en een vervolgtraject. Soms zijn 
er wachtlijsten bij andere voorzieningen. Soms starten trajecten, opleidingen of trainingen 
slechts één of een beperkt aantal keren per jaar. Dan kan intensief overleg nodig zijn met 
de verschillende begeleiders. Soms is een warme overdracht nodig. De deelnemer moet 
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hiervoor toestemming verlenen. Een mondelinge warme overdracht in het bijzijn van de 
deelnemer is het meest effectief. Doelen en aandachtspunten van de begeleiding zijn dan 
onderwerp van gesprek.

Elke voorziening kent een eigen nazorgtraject waar werkers deelnemers begeleiden in de 
laatste fase naar zelfstandigheid. 
Ook is het mogelijk dat de deelnemer doorstroomt naar de voorziening “ambulante 
woonbegeleiding”. Dit onderdeel verzorgt de nazorg voor deelnemers van verschillende 
voorzieningen op campus Diep.
Tot slot neemt de deelnemer afscheid van campus Diep. 

Maatschappelijke opvang en hulpverleningsinstellingen

Als de deelnemer een woonvoorziening verlaat, voert de begeleider altijd een exitgesprek. 
Dit gesprek gaat over de ervaringen van de deelnemer tijdens zijn verblijf. De deelnemer 
krijgt door het gesprek inzicht in zijn eigen ontwikkeling. Wat ging goed, wat ging minder 
tijdens het verblijf? De begeleider krijgt informatie over zijn begeleiding en over de instelling 
als geheel. Voor een organisatie zijn gegevens uit deze gesprekken belangrijk voor het 
meten van tevredenheid van deelnemers.

Afscheid van een woonvoorziening is een speciaal moment voor de deelnemer die uit-
stroomt en voor de deelnemers die nog niet uitstromen. De vertrekkende deelnemer sluit een 
belangrijke fase af. Daarom is aandacht voor dit moment zeer zinvol.

Regionale opleidingscentra (ROC’s)

Wanneer een deelnemer een training, cursus of opleiding goed afrondt, mogelijk met een 
diploma, is het tijd voor een feestje. Ook hier geldt dat een eventuele vervolgopleiding zo 
nauw mogelijk moet aansluiten om gaten in een opleidingstraject te voorkomen.

Uitkeringsinstantie

Voor consulenten is afronding van een traject vooral een administratief gebeuren. Een even-
tueel vervolgtraject is voor de consulent van belang indien financiering door de uitkeringsin-
stantie nodig is. Daarvoor is vooraf toestemming nodig.

Re-integratiebedrijf

Als een deelnemer werk vindt, zijn de werkzaamheden van de begeleider van het re-inte-
gratiebedrijf niet altijd klaar. Soms ontvangt de deelnemer nog enige tijd begeleiding op de 
nieuwe werkplek. Daarvoor maken begeleider en deelnemer nieuwe afspraken.
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De volgende instrumenten zijn beschikbaar in de uitstroomfase:
- Checklist. De meeste begeleiders werken met een checklist van uitstroomactiviteiten.  
 Dit biedt ondersteuning voor begeleider en deelnemer, vooral wanneer veel praktische  
 zaken moeten worden geregeld.
- Exitgesprek. In woonvoorzieningen voeren begeleiders een exitgesprek met vertrekkende 
 deelnemers. Dit doen zij aan de hand van een formulier. De vragen gaan over de  
 geboden begeleiding, de plus- en minpunten. In sommige projecten ontvangen deel-
 nemers een formulier dat zij schriftelijk invullen. Ook als deelnemers onverwacht een  
 voorziening verlaten, is dit een mogelijkheid.
 

Overige punten
Beloning bij goed doorlopen traject

Deelnemers die het traject op campus Diep goed doorlopen, komen in aanmerking voor 
een proefwoning op naam van Stichting Huis. Zij ontvangen in deze periode nog één uur 
ambulante woonbegeleiding. Indien ook de bewoning van dit pand goed verloopt, komt de 
woning op eigen naam van de deelnemer.
In het begeleidingsplan staat vermeld waaraan een traject moet voldoen om in aanmerking 
te komen voor een proefwoning. 

Deelnemersvolgsysteem

Elke organisatie gebruikt een eigen deelnemersvolgsysteem. De organisaties onderzoeken 
nog of en op welke wijze een gezamenlijk volgsysteem ontwikkeld wordt. Dan bekijkt de 
stuurgroep ook of het mogelijk is een volgsysteem te maken dat ook door deelnemers te 
gebruiken is. 

Documenten/formulieren

Ook documenten en formulieren verschillen per organisatie. Het komende jaar onderzoeken 
de partners welke formulieren en documenten gezamenlijk gebruikt kunnen worden.



44

Be
ge

le
id

 w
on

en
 S

ta
ds

ka
na

al

Be
ge

le
id

 w
on

en
 T

er
 A

pe
l

Gr
on

ing
en

Ho
en

di
ep

hu
is

Bi
ba

bo
n

Ka
m

er
s 

m
et

 K
an

se
n 

Da
m

st
er

di
ep

Ka
m

er
s 

m
et

 K
an

se
n 

No
or

de
rp

la
nt

so
en

Am
bu

la
nt

e 
w

oo
nb

eg
el

ei
di

ng

Va
st

 &
 V

er
de

r
Ni

eu
w

e 
pe

rs
pe

ct
ie

ve
n

Jo
ng

er
en

pr
oj

ec
t N

eo
n

Be
ge

le
id

 w
on

en
 S

ta
ds

ka
na

al
Be

ge
le

id
 w

on
en

 T
er

 A
pe

l

w
oo

n-
 le

er
 e

n 
w

er
k 

pr
oj

ec
te

n 
in

 s
ta

d 
en

 p
ro

vi
nc

ie
 G

ro
ni

ng
en



45

Hoofdstuk 6: Voorzieningen van campus Diep 

Hoendiephuis (Heemskerckstraat)
Bibabon voor allen (overal in de stad)
Kamers met Kansen in woonstudio’s (Damsterdiep)
Kamers met Kansen in Huis voor jonge vrouwen (Noorderplantsoen)
Ambulante woonbegeleiding (overal in de stad)

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de voorzieningen die binnen campus Diep vallen. In de 
aparte projectenwijzer staan de voorzieningen ook vermeld aangevuld met relevante infor-
matie zoals indicaties voor deelname aan projecten, het begeleidingsaanbod, de doelgroep 
en adressen.

Hoendiephuis

In een grote villa in de stad Groningen wonen twintig jongvolwassenen in de voorziening  
“Het Hoendiephuis”. Het Hoendiephuis is onderdeel van Stichting Huis. De deelnemers van 
deze voorziening zijn tussen de 18 en 30 jaar en wonen er voor de duur van maximaal één 
jaar. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Er is 24 uur woonbegeleiding aanwezig en de 
deelnemers eten samen. De deelnemers helpen met koken en schoonmaken.

De deelnemers van het Hoendiephuis hadden in de periode daarvoor geen vaste huisves-
ting. Zij willen hun leven aanpakken en staan open voor begeleiding. De meeste deelne-
mers hebben problemen op diverse leefgebieden. Zij werken aan het op orde krijgen van 
hun eigen leven. Zij hebben behoefte aan structuur en aan praktische en vaak ook psycho-
sociale begeleiding.

Het begeleidingsaanbod richt zich op het bieden van structuur, rust en overzicht. Begelei-
ders van Stichting Huis en jeugdhulpverleners van de MJD begeleiden en ondersteunen 
de deelnemers in het op orde brengen van hun eigen leven en het maken van keuzes voor 
studie of werk. Ook ondersteunen zij bij het oplossen van schulden en het vinden van 
vervolghuisvesting. 
Doel van de begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid en het vergroten van 
toekomstperspectief. Daarbij staat voorop het deelnemen aan het maatschappelijke leven in 
de meest brede zin, zoals het volgen van een studie, werk vinden, vrienden hebben en vrije 
tijd zinvol invullen. 

Bibabon voor allen

In drie woonhuizen in de stad Groningen, wonen ieder drie jongvolwassenen in het project 
“BiBabon voor allen”, een onderdeel van Stichting Huis. De deelnemers van deze voorzie-
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ning zijn tussen de 18 en 27 jaar en nemen voor de duur van maximaal twee jaar deel aan 
dit project, inclusief het nazorgtraject. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Er is zeven 
dagen per week woonbegeleiding aanwezig voor de duur van vier uur per dag. De deelne-
mers en begeleiders voeren samen de huishouding en eten samen. 

De deelnemers hebben slechte woon- en levensomstandigheden met risicofactoren waar-
door het vinden van vast werk niet lukt. Er zijn problemen op meerdere leefgebieden.  
De deelnemers zijn WWB- of ANW-gerechtigd en hebben grote afstand tot de arbeids-
markt. Ze willen hun leven aanpakken en staan open voor begeleiding.

Begeleiders investeren fors in het opbouwen van een band met de deelnemers. Er is aan-
dacht voor communicatie en gedragsproblemen van deelnemers. Begeleiders begeleiden 
en ondersteunen de deelnemers in het op orde brengen van hun eigen leven en het maken 
van keuzes voor studie of werk. Ook ondersteunen zij bij het oplossen van schulden en het 
vinden van vervolghuisvesting. 

Kamers met Kansen in woonstudio’s (Damsterdiep)

In elf woonstudio’s aan het Damsterdiep in de stad Groningen wonen elf jongvolwassenen 
in de voorziening “Kamers met Kansen locatie Damsterdiep”. Deze voorziening is onderdeel 
van Stichting Huis. 
De deelnemers van deze voorziening zijn tussen de 18 en 27 jaar en wonen er voor de 
duur van gemiddeld anderhalf jaar. Iedere bewoner heeft de beschikking over een woonstu-
dio. Er is per deelnemer vier uur per week woonbegeleiding beschikbaar. 

De deelnemers van dit project volgen - of volgden tot voor kort - een opleiding en hebben 
een instabiele en onhoudbare thuissituatie. Zij dreigen voortijdig het onderwijs te verlaten 
zonder een startkwalificatie. De deelnemers willen hun school succesvol afronden en staan 
open voor begeleiding. Een aantal deelnemers heeft problemen op meerdere leefgebieden. 
De deelnemers zijn bekend bij de loopbaanadviseurs van hun school en doorliepen al een 
hulpverleningstraject binnen hun school.
Het begeleidingsaanbod richt zich op het halen van een startkwalificatie en het voeren van 
een eigen huishouding. Ook bieden de woonbegeleiders hulp bij schuldenproblematiek.  
Zo nodig bieden de begeleiders zelf hulpverlening of organiseren zij externe hulp.
Bij het goed doorlopen van het traject krijgen de deelnemers een eigen woning aangebo-
den in de stad Groningen.

Kamers met Kansen in Huis voor jonge vrouwen (Noorderplantsoen)

In een pand aan het Noorderplantsoen in de stad Groningen wonen vier jonge vrouwen in 
de voorziening “Kamers met Kansen locatie Noorderplantsoen”. 
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Deze voorziening is onderdeel van Stichting Huis. De deelneemsters van deze voorziening 
zijn tussen de 18 en 27 jaar en wonen samen in één pand. De deelneemsters wonen gemid-
deld anderhalf jaar in de voorziening. Iedere bewoonster heeft de beschikking over een 
eigen kamer. De bewoonsters delen het sanitair, een keuken, een woonkamer en een tuin. 
Op de begane grond woont een studente sociaal psychologische hulpverlening die beschik-
baar is als gastvrouw. Er is per deelnemer vier uur per week ambulante woonbegeleiding 
beschikbaar. 

De deelneemsters van dit project volgen - of volgden tot voor kort - een opleiding en hebben 
een onveilige en onhoudbare thuissituatie. Daarbij kun je denken aan bedreigingen door 
familieleden, fysieke of seksuele bedreigingen. Een aantal deelneemsters heeft een culturele 
achtergrond waar het niet gewenst is dat de deelneemster zich zelfstandig ontwikkelt. Door 
deze thuissituaties dreigen zij voortijdig het onderwijs te verlaten zonder een startkwalifica-
tie. De deelneemsters hebben een veilige omgeving nodig en zij willen hun school succesvol 
afronden. Zij staan open voor begeleiding. Een aantal deelneemsters heeft problemen op 
meerdere leefgebieden. De deelneemsters zijn bekend bij de loopbaanadviseurs van hun 
school en doorliepen al een hulpverleningstraject binnen hun school.

Het begeleidingsaanbod richt zich op het bieden van veiligheid, ondersteuning bij het halen 
van een startkwalificatie en begeleiding bij het voeren van een eigen huishouding. Ook bie-
den woonbegeleiders hulp bij schuldenproblematiek. Zo nodig bieden de begeleiders zelf 
hulpverlening of organiseren zij externe hulp. De begeleiding organiseert groepsactiviteiten 
en heeft aandacht voor het groepsproces. Bij het goed doorlopen van het traject, krijgen de 
deelneemsters een eigen woning aangeboden in de stad Groningen.

Ambulante woonbegeleiding (overal in de stad)

Op verschillende plaatsen in de stad wonen deelnemers van campus Diep in een proef- 
woning op naam van Stichting Huis of in een woning op eigen naam. Zij ontvangen  
begeleiding van de afdeling Ambulante Woonbegeleiding van Stichting Huis. Deze deel- 
nemers woonden eerst in een andere voorziening van campus Diep. Het aantal uren bege-
leiding verschilt per deelnemer. 
Bij het op proef wonen, krijgt de deelnemer één uur begeleiding per week gedurende een 
jaar. Indien het op proef wonen goed verloopt, komt de woning op naam van de deelnemer.
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Yasmina is 21 jaar en wil niet langer thuis wonen.
“ Ik voel me thuis niet meer op mijn plek. Het is erg ongezellig bij ons. 

Daarom ga ik veel met vrienden om en kom dan soms laat thuis. Mijn moeder 
is veel weg. Ze houdt ook niet van schoonmaken en ook niet van koken. 
Vaak doe ik boodschappen en kook ik voor mijn broertjes, voor ik uitga. 

Maar ik kom op deze manier ook niet aan mijn schoolwerk toe.  
Ik zit op het Alfa-college. Ik ben zo stom geweest schulden te maken; ik heb 
geleend van een vriend, maar kan het niet terug betalen. Maar mijn moeder 

moet dat niet horen! Zij heeft ook schulden en vindt dat heel erg.
Omdat mijn cijfers zo slecht zijn heeft mijn mentor mij naar de loopbaan- 

consulent gestuurd. Als het zo doorgaat, moet ik van school af.  
Volgens mijn mentor kan ik misschien aan het Damsterdiep gaan wonen,  

in een Kamers met Kansenproject”.
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Hoofdstuk 7: Woon-leer-werkprojecten buiten campus Diep 
 
In de stad:
Vast en verder (Leger des Heils) 
Nieuwe perspectieven (Base Groep)
Munsterheerd (Accare en GGZ-Jonx)

In de provincie:
Jongerenproject, Van hangplek naar woon-werkplek (Neon)
Begeleid wonen in Stadskanaal (Stichting Welzijn en Base Groep)
Begeleid wonen in Ter Apel (Stichting Welzijn Vlagtwedde)

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de woon-leer-werkvoorzieningen die niet tot campus 
Diep behoren. In het aparte projectenklappertje staan de voorzieningen eveneens vermeld, 
aangevuld met relevante informatie zoals indicaties voor deelname aan projecten, het bege-
leidingsaanbod, de doelgroep en de adressen.

Vast en Verder (Leger des Heils) 

In een appartementencomplex aan het Damsterdiep in de stad Groningen wonen jongeren 
en volwassenen in de voorziening Vast en Verder. Deze voorziening is onderdeel van het 
Leger des Heils. De deelnemers, allen mannen, van deze voorziening zijn tussen de 17 en 
65 jaar en hebben een delinquentenachtergrond. Zij wonen in het project voor de duur van 
maximaal één jaar. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Er is 24 uur woonbegeleiding 
aanwezig. Een deel van de deelnemers is verplicht geplaatst door justitie.
 
De deelnemers zijn door uiteenlopende en veelal complexe problemen dak- en thuisloos 
geworden. Zij willen hun leven aanpakken en uit de criminaliteit blijven. De meeste deelne-
mers hebben problemen op meerdere leefgebieden. Zij hebben behoefte aan structuur en 
praktische begeleiding op alle leefgebieden. 

Het begeleidingsaanbod richt zich op het bieden van structuur, rust en overzicht. Hoofd-
doelstelling van de begeleiding is het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
zelfrespect.
Begeleiders van het Leger des Heils en Hulpverleners van de Ambulante Forensische 
Psychiatrie Noord Nederland, de MJD, Reclassering en de VNN begeleiden en ondersteu-
nen de deelnemers in het op orde brengen van hun eigen leven en het maken van keuzes 
voor studie of werk. Ook ondersteunen zij bij het oplossen van schulden en het vinden van 
vervolghuisvesting. 
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Nieuwe perspectieven (Base Groep)

Begeleiders van Nieuwe Perspectieven bieden deelnemers korte, intensieve en ambulante 
begeleiding aan deelnemers van 12 tot 23 jaar. De deelnemers wonen thuis of zelfstandig. 
De deelnemers dreigen af te glijden naar een crimineel bestaan. 
Deze voorziening is onderdeel van de Base Groep.

De deelnemers hebben vaardigheidstekorten, een gebrekkig sociaal netwerk en geringe 
toegang tot maatschappelijke voorzieningen. De meeste deelnemers hebben problemen op 
meerdere leefgebieden. Zij hebben behoefte aan structuur en praktische begeleiding op 
alle leefgebieden. 

Het begeleidingsaanbod richt zich op het samen met de deelnemer in kaart brengen van 
situatie en omgeving van de deelnemer en het stellen van verbeterdoelen. Belangrijk in de 
begeleiding is het samen activiteiten ondernemen. Begeleiders bezoeken de deelnemer in 
zijn eigen leefomgeving.
De begeleiding is intensief (gemiddeld drie maal per week contact) en duurt 10 tot 12 
weken.

Bij afsluiting van het traject maken begeleiders en deelnemer afspraken met sleutelfiguren uit 
het netwerk van de deelnemer over vervolgondersteuning. De begeleider houdt ook na het 
aflopen van de korte trajectduur, contact met de deelnemer en zo nodig start een hernieuwd 
begeleidingstraject.

Munsterheerd (Accare en GGZ-Jonx) 

In een woonblok met twaalf appartementen in de wijk Beijum in de stad Groningen wonen 
23 jongvolwassen in een beschermde woonvorm. Het project is onderdeel van Lentis/Jonx. 
De deelnemers van deze voorziening zijn tussen de 14 en 23 jaar en hebben een psychia-
trische aandoening waarvoor ze extern behandeld worden. Zij wonen voor langere tijd in 
deze voorziening. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en deelt een appartement met een 
andere bewoner. Er is 24 uur toezicht en woonbegeleiding aanwezig. De deelnemers en 
begeleiders voeren samen de huishouding en eten samen. 

Het merendeel van de deelnemers van dit project heeft een autistische of aanverwante stoor-
nis. Alle deelnemers ontvangen externe hulpverlening. Zij konden niet meer thuis wonen 
door gedragsproblemen. In de Munsterheerd onderzoeken zij samen met de begeleiding 
welke vaardigheden zij hebben. Ook kijken ze of en op welke wijze zij in staat zijn om in 
de toekomst zelfstandig te wonen. Ook zijn ze bezig met het vinden van dagbesteding, nu 
en in de toekomst. Het hele traject is gericht op de uitstroom na het 23-ste jaar. 
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Begeleiders zoeken met deelnemers altijd naar vervolghuisvesting.
Begeleiders hebben de rol van opvoeder. Er is veel aandacht voor het wonen, dat centraal 
staat. Begeleiders begeleiden en ondersteunen de deelnemers bij het vinden van dagbeste-
ding en bij keuzes voor studie of werk. Ook ondersteunen zij bij het vinden van vervolghuis-
vesting. Begeleiders hebben veel contact met de school, het werk, behandelaars en overige 
instanties.

Jongerenproject Neon, “Van hangplek naar woon-werkplek”

In acht huizen in Pekela en Beerta wonen acht jongvolwassenen in het Jongerenproject  
”Van hangplek naar woon-werkplek”. Het project is onderdeel van Neon, een project voor 
randgroepjongerenwerk in Pekela en Reiderland. De woonplekken zijn gelegen rondom een 
kantoorruimte.
De deelnemers van deze voorziening zijn tussen de 18 en 25 jaar en nemen voor de duur 
van maximaal twee jaar deel. Iedere bewoner heeft een eigen huis. Er is gemiddeld vijf 
à zes uur per week woonbegeleiding aanwezig. Na goed doorlopen van het eerste jaar 
krijgen de deelnemers in het tweede jaar een woning op eigen naam. Ook in het tweede 
jaar ontvangen de deelnemers begeleiding. 

De deelnemers komen voornamelijk uit de gemeenten Pekela en Reiderland. Zij hebben 
vaak geen startkwalificatie en het lukt ook niet om deze te halen zonder begeleiding.  
De deelnemers hebben een instabiele thuissituatie of geen woonplek. Zij zijn WWB- of 
Wajong gerechtigd en hebben grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers willen hun 
positie verbeteren op meerdere leefgebieden. Zij willen zelfstandig wonen, een start- 
kwalificatie halen en (vast) werk vinden. De deelnemers staan open voor begeleiding.  
Dit is ook een voorwaarde voor deelname.

Begeleiders bieden woon-leer-werkbegeleiding. Ook begeleiden zij de inkomsten en uitga-
ven van de deelnemers. Begeleiders begeleiden en ondersteunen de deelnemers in het op 
orde brengen van hun eigen leven en het maken van keuzes voor studie of werk.  
Er is aandacht voor communicatie- en gedragsproblemen van deelnemers.

Begeleid wonen in Stadskanaal

In twee huizen in Stadskanaal wonen ieder twee jongvolwassenen in het jongerenproject  
”Begeleid wonen in Stadskanaal”. Het project is onderdeel van Stichting Welzijn, het rand-
groepjongerenwerk in Stadskanaal. De begeleiders van deze voorziening zijn in dienst van 
de Base Groep.
De deelnemers zijn tussen de 18 en 23 jaar en nemen voor de duur van maximaal één 
jaar deel aan dit project. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en deelt een huis met een 
andere deelnemer. Er is gemiddeld vier uur per week woonbegeleiding aanwezig. 
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De deelnemers van dit project komen uit de gemeente Stadskanaal. Bij aanvang van het pro-
ject hebben zij geen dagbesteding. Ook hebben ze geen startkwalificatie. Ze komen allen 
uit een intramurale opvanginstelling en hebben begeleiding nodig bij de stap naar zelfstan-
dig wonen. De deelnemers hebben problemen op meerdere leefgebieden en dreigen af 
te glijden door een instabiele thuissituatie. Ze zijn op zoek naar dagbesteding en wensen 
begeleiding bij hun herintegratie. Als bijzondere afspraak bij dit project geldt dat de bege-
leidende intramurale instellingen de verplichting hebben de deelnemers zo nodig weer op te 
nemen in hun instelling. Wanneer deelnemers het traject goed doorlopen is er de garantie 
van eigen huisvesting. 

Begeleiders bieden woon-leer-werkbegeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. 
Begeleiders regelen een uitkering voor de deelnemers. Ook stellen zij een deelnemerprofiel 
op met ondersteuningsbehoeften, specifieke vaardigheden en specifieke scholingsbehoeften 
van de deelnemer. Zij begeleiden en ondersteunen de deelnemers in het op orde brengen 
van hun eigen leven en het vinden van dagbesteding.
Er is aandacht voor communicatie- en gedragsproblemen van deelnemers.

Begeleid wonen in Ter Apel

In het centrum van Ter Apel zijn twee eengezinswoningen verbouwd tot zes appartementen 
voor zes deelnemers. Elk appartement heeft eigen sanitair. Er is een gezamenlijke keuken. 
Het project ”Begeleid wonen in Ter Apel” is onderdeel van Stichting Welzijn van de ge-
meente Vlagtwedde. De deelnemers van deze voorziening zijn tussen de 18 en 24 jaar en 
nemen voor de duur van gemiddeld één jaar deel aan dit project. Er is gemiddeld vier uur 
per week woonbegeleiding aanwezig. 

De deelnemers van dit project komen uit de gemeente Vlagtwedde. Zij kunnen niet meer 
thuis wonen en zijn nog (net) niet in staat volledig zelfstandig te wonen. De deelnemers 
hebben vaak nog behoefte aan praktische ondersteuning en ervaren problemen op een 
aantal leefgebieden. Over het algemeen hebben de jongeren een periode van extra steun 
en begeleiding nodig zodat zij na ca. een jaar door kunnen stromen naar de reguliere 
woningmarkt.

Begeleiders bieden woon-leer-werkbegeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.  
Zij begeleiden en ondersteunen de deelnemers in het op orde brengen van hun eigen leven 
en het vinden van dagbesteding. Ook coachen zij de deelnemers zodat deze inzicht krijgen 
in zichzelf en hun rol naar anderen.
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Hoofdstuk 8: Welke projecten missen en toekomstmuziek

Algemeen
Intensiveren
Uitbreiden
Aanvullen
Tot slot

Algemeen

Een aantal organisaties heeft begin 2009 campus Diep opgezet met als doel één samen-
hangend aanbod voor begeleiding, ondersteuning en hulpverlening aan 18- tot 27-jarigen. 
Zoveel begeleiding als nodig is, zo weinig als kan.

Vier voorzieningen zijn inmiddels operationeel binnen campus Diep: Het Hoendiephuis,  
Kamers met Kansen op twee locaties, “Bibabon voor allen” en Ambulante Woonbegelei-
ding. Een stuurgroep bestuurt campus Diep en werkgroepen bewaken de voortgang per 
voorziening. Er staat een team van begeleiders met een begeleidingsplan klaar om de 
individuele deelnemer te ondersteunen. En tot slot is er dit handboek als eerste stap in de 
ontwikkeling van een campus Diep methodiek. 
Maar natuurlijk is er nog veel te doen en valt er nog veel te wensen. Daarover gaat dit 
hoofdstuk.

Intensiveren

De grootste meerwaarde van campus Diep is het samenhangende aanbod van de deelne-
mende organisaties. Dit is tegelijkertijd een grote uitdaging, want het is niet eenvoudig te 
realiseren. De organisaties willen de samenwerking verder verbeteren en intensiveren.  
Dat doen zij in de dagelijkse praktijk door samen te handelen, te evalueren en aan te pas-
sen. De komende tijd zal de nadruk vooral liggen op het uitbreiden en versterken van die sa-
menwerking. Zo zal bij een aantal voorzieningen meer aandacht komen voor werktrajecten 
naast leertrajecten. 
De deelnemende organisaties binnen de campus gaan onderzoeken of een gezamenlijke in-
take zinvol is. Ook zullen zij de verschillende documenten en registratiewijzen naast elkaar 
leggen en op elkaar afstemmen.

Veel deelnemers van campus Diep hebben schulden. Soms erg grote schulden. Er is be-
hoefte aan een goed instrument dat helpt schulden te saneren en daarna te voorkomen.  
De organisaties doen nu ieder voor zich al van alles op dit gebied maar gaan onderzoeken 
wat zij hierin samen kunnen doen.
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De afdeling Rehabilitatie van de Hanzehogeschool zal de komende vier jaar onderzoek 
doen op campus Diep. Dit onderzoek wordt betaald door het ministerie van VWS. Het vindt 
plaats in het kader van de ontwikkeling van WMO werkplaatsen. Een onderzoeker zal de 
methodiek van campus Diep gaan beschrijven, volgen en evalueren. De Hanzehogeschool 
ontwikkelt daarna, aan de hand van uitkomsten van dit onderzoek, trainingen en cursussen 
voor werkers op campus Diep. Met deze cursussen kunnen werkers competenties trainen die 
zij nodig hebben voor hun werk op campus Diep.

Uitbreiden
De stuurgroep campus Diep gaat onderzoeken of zij kan samen werken met de andere 
woon-leer-werkvoorzieningen in stad en provincie. Door de vele vragen en de grote deel-
name aan de symposia over woon-leer-werkprojecten, is het duidelijk dat er veel behoefte is 
aan samenwerking en kennisuitwisseling bij werkers. 

Ook is er behoefte aan meer projecten, goed gespreid over de provincie. De stuurgroep 
van campus Diep wil samen met provinciebestuurders nadenken over de wijze waarop 
campus Diep hierin kan ondersteunen. 

Verder is er goede, actuele en makkelijk toegankelijke informatie nodig zodat deelnemers 
zich goed kunnen oriënteren op het beschikbare begeleidingsaanbod. Zo kunnen deel-
nemers de regie voeren over hun eigen ontwikkeling en zelfstandig contact opnemen met 
werkers in projecten.
Daarnaast moet er informatie beschikbaar zijn voor docenten en werkers in projecten, 
zodat zij kennis en ervaring kunnen opdoen en uitwisselen met collega’s van andere projec-
ten. Een centraal informatiepunt met een website kan hierin voorzien. Deelnemers zijn de 
ervaringsdeskundigen van campus Diep. Van hun ervaring wil campus Diep gebruik maken 
door deelnemers in te schakelen bij het opzetten van een informatiepunt en door hun een 
vaste plek te bieden binnen dit informatiepunt.
Voor het vergroten van kennis over de woon-leer-werkvoorzieningen wil campus Diep pos-
ters, ansichtkaarten en brochures verspreiden binnen ROC’s en andere relevante jongeren- 
organisaties. 
Tenslotte wil campus Diep aansluiten bij de landelijke organisatie Kamers met Kansen en 
zorgdragen voor verspreiding van de landelijke kennis en ervaring binnen stad en provincie 
Groningen.

Samen met bestuurders van provincie en gemeenten wil campus Diep bespreken op welke 
wijze de financiering van de begeleiding van deelnemers in woon-leer-werkvoorzieningen 
gerealiseerd kan worden. Financiering van de huidige projecten is tot stand gekomen met 
veel kunst- en vliegwerk, incidentele- en projectfinanciering, en tijdelijke geldstromen. Het is 
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nodig dat er nieuwe en structurele financieringsstromen komen voor deze projecten waarbij 
de schotten tussen de verschillende budgetten de financiering niet in de weg staan. 
Projecten moeten daar komen, waar deelnemers zijn en waar behoefte is aan het woon-
leer-werkbegeleidingsaanbod.

Aanvullen

Campus Diep wil open staan voor alle jongvolwassenen met behoefte aan woon-leer-
werkbegeleiding. Helaas is dit nu nog niet mogelijk. Vooral twee groepen van deelnemers 
kunnen nu niet terecht op de campus en helaas ook niet elders:
- Jongvolwassenen die al lange tijd op straat leven, met een verslaving en/of een  
 psychiatrische stoornis. Zij verblijven nu in de nachtopvang van volwassen daklozen. 
 Een deel van deze jongvolwassenen heeft geringe of zeer wisselende motivatie voor 
 deelname aan een traject. Zij kunnen alleen in een kleinschalige voorziening met veel  
 intensieve en gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning tot hun recht komen. Dit is 
 in het noorden van Nederland nu niet beschikbaar. Campus Diep vindt dit ongewenst. 
 Zij wil graag met bestuurders nadenken over het opzetten van een geschikte voorziening
 voor deze doelgroep. 
- Jonge deelnemers van 16 jaar tot 20 jaar. Zij vallen nu soms in het gat tussen de  
 jeugdhulpverlening en de maatschappelijke opvang. Een aantal van deze jongeren  
 komt in de maatschappelijke opvang terecht nadat ze enkele jaren hebben rond 
 gedwarreld, grote schulden hebben gemaakt en zijn vastgelopen in hun leven. 
 Campus Diep wil onderzoeken of het mogelijk is een voorziening op te zetten die dit 
 voorkomt: een voorziening die zorgt voor een warme overdracht van jeugdhulpverle-
 ning naar maatschappelijke opvang. Het uiteindelijke doel voor deze groep blijft natuur- 
 lijk zelfstandigheid met een startkwalificatie, een eigen huis en (vast) werk.

Tot slot

Voor de meeste deelnemers van woon-leer-werkvoorzieningen bestaat het leven uit vallen en 
opstaan. Zonder het enthousiasme en doorzettingsvermogen van alle werkers en begeleiders 
van projecten binnen en buiten campus Diep zouden de voorzieningen niet bestaan en dit 
handboek niet zijn geschreven. Aan al deze begeleiders willen wij dit boek opdragen.

Groningen, juni 2009
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Hoofdstuk 9: Informatie
Websites
Literatuur

Websites

www.campusdiep.nl
www.kamersmetkansen.nl
www.waarkanikheen.nl
www.stichtinghuis.nl
www.base-groep.nl
www.mjd.nl
www.werkpro.nl
www.alfa-college.nl
www.noorderpoort.nl
www.nijestee.nl
www.cmogroningen.nl

Gebruikte literatuur

Aanbod aan de gemeente Groningen; woon-leer-werkvoorzieningen  
voor jongvolwassenen, 2008
Bibabon voor Allen, Stichting Huis, 2008
Hoendiephuis boekje, Stichting Huis, 2008
Het 8-fasen model, Movisie, 2004
Vertrouwen in school, over de uitval van overbelaste jongeren. WRR, 2009
Onderzoek Pilotprojecten, campussen, Intraval, 2008
Evaluatie Kamers met Kansen, SEV 2006
Ontwikkeling en toetsing van cliëntprofielen ter bevordering van doorstroom in  
de maatschappelijke opvang, IVO,2007
Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking, Vilans, 2008
Vangnet voor jongeren tussen wal en schip, SEV Realisatie, 2008
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Jonathan (21 jaar) is 3 maanden geleden vertrokken van huis en gestopt met zijn  
opleiding. “Ik had heftige ruzies met de nieuwe vriend van mijn moeder. Hij heeft mij 
uit huis gezet, maar anders was ik ook wel weggegaan. Ik heb een poos bij vrienden 
gelogeerd maar woon nu bij mijn tante, maar ik kan daar niet heel lang meer blijven.  
Zij heeft drie dochtertjes en woont heel klein. Ik moest wel geld lenen toen ik uit huis 

ging om rond te komen en ik had al wat geleend en nu heb ik opeens een enorme schuld. 
Het Noorderpoort-college wil dat ik me bij school meld anders schrijven ze me uit. Als ik 

mijn school niet af maak, dreig ik ook nog eens een schuld bij de IBG te hebben. 
Door alle problemen ben ik veel gaan blowen. Daar word ik rustiger van.  

Maar dat kost ook weer geld. Ik werkte tot voor kort op de zaterdag bij de Spar, maar 
dat kon ik niet meer volhouden. Mijn tante hoorde vorige week via een buurvrouw over 

het Hoendiephuis. Ik heb gebeld en ik ga er nu morgen kijken. 
Misschien kan ik daar wonen en kunnen ze me helpen bij mijn schulden”.
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Bijlage 1: 

Huidig begeleidingsaanbod en zorgstructuur 
van het Alfa-college

Ondersteunende trainingen en trajecten voor deelnemers 

Voor deelnemers met problemen hebben we verschillende opties. Na een intakegesprek wordt bepaald waar 
de deelnemer het best mee geholpen is: persoonlijke begeleiding door een loopbaan expert of orthopedagoog, 
doorverwijzing of een specifiek trainingsprogramma. Een loopbaanexpert (in dit geval de ‘doorstartcoach’) kan 
gereedschappen aanreiken zodat de deelnemer zijn loopbaan weer kan vervolgen. Hierbij gaat het dan niet om de 
specifieke beroeps- en opleidingskeuze, maar om problemen op het gebied van faalangst, afspraken niet nakomen, 
pestverleden, assertiviteit, sociale vaardigheid, onvoldoende basisberoepshouding, absentie, te laat komen op school 
of BPV-adres, agressie, contact met justitie, huisvesting, relatie, geld, verslaving, loverboys, etc. De begeleiding 
bestaat uit individuele of groepstrainingen naast het gewone onderwijsprogramma. Vaak gaat het om maatwerk 
programma’s. 

Een ander voorbeeld is de Power-groep op de Kluiverboom. Voor deelnemers die net niet de power hebben om hun 
kwaliteiten op een positieve manier in te zetten en daardoor dreigen vast te lopen in de opleiding. Ze leren op een 
creatieve positieve manier wat hun sterke kanten zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Er wordt gewerkt met 
lichaamswerk en creatieve middelen.

Deelnemers met een beperking

Op het Alfa-college treffen we deelnemers aan met aangeboren of verworven handicaps, beperkingen of stoornissen. 
Onder het motto ‘Normaal als het kan en speciaal als het moet’, wordt op het Alfa-college en tijdens de BPV gezocht 
naar mogelijkheden voor deze deelnemers. De DLE onderscheidt hierbij de volgende werkwijzen:

ACTING

ACTING staat voor Alfa-college Toont Initiatief naar Gehandicapten. Op het Alfa-college noemen we deelnemers met 
een handicap, beperking of (functie-)stoornis Acting-deelnemers. Denk hierbij aan dyslexie, ADHD, een chronische 
ziekte, autisme of slechthorendheid. Deelnemers, die bij hun aanmelding voor een opleiding aangeven dat er sprake 
is van een handicap o.i.d., krijgen een speciale intake bij de DLE. Er worden daarbij (begeleidings-) afspraken 
gemaakt en de orthopedagoog staat het opleidingsteam indien nodig bij tijdens het opleiden van deze deelnemer. 
Wanneer gedurende de opleiding een beperking of stoornis naar voren komt die een goede studievoortgang in 
de weg staat, dan is aanmelding bij de DLE gewenst. De orthopedagoog heeft deskundigheid op het gebied van 
onderzoek, begeleiding, maatregelen en hulpmiddelen en heeft contact met gespecialiseerde externe instanties.  
Hermi Jansen zit namens de ROC’s/AOC’s in de drie noordelijke provincies in de landelijke kerngroep gehandicapten 
van de MBO-Raad (voorheen de BVE-Raad). 
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Leerlingen Gebonden Financiering

Sinds 1 januari 2006 bestaat de landelijke regeling Leerling Gebonden Financiering in het mbo. Wanneer een 
deelnemer op grond van een medische of psychologische diagnose in aanmerking komt voor LGF, ook wel ‘rugzakje’ 
genoemd, komt er een vast bedrag voor begeleiding naar het REC (Regionaal Expertise Centrum) en naar de 
opleiding van het Alfa-college. Het REC zorgt voor ambulante dienstverlening. Dit betekent meestal dat Ambulante 
Begeleiders regelmatig bij ons op school komen om zowel de deelnemer als de docenten gericht te ondersteunen. 
Op het Alfa-college krijgt de mentor of een andere docent extra begeleidingstijd.
Voordat een rugzakje wordt toegekend dienen er diverse documenten te worden geschreven en verzameld. Nadat 
het rugzakje is toegekend dient er een handelingsplan te worden beperkingen op sociaal/psychisch vlak. Zo krijgt 
een jobcoach vaak te maken met personen met ADHD, PDD-NOS, gedragsproblemen, maar ook bijvoorbeeld met 
mensen met psychische problemen.

De werkwijze van een jobcoach/intensieve praktijkbegeleider is vooral heel praktisch.
Allereerst richt hij zich op het afstemmen tussen de werkgever en de deelnemer alvorens de stage daadwerkelijk 
begint. De werkgever moet op de hoogte zijn van de aandachtspunten van de deelnemer voordat deze begint met 
zijn/haar stage. Op deze manier kan de werkgever een realistische inschatting kan maken van wat hij van de 
deelnemer kan/mag verwachten. Het doel is dat de werkgever ‘de handleiding’ van de deelnemer kent voordat deze 
stage komt lopen. De intensieve praktijkbegeleider helpt om deze ‘handleiding’ inzichtelijk te krijgen. Wanneer er 
uiteindelijk geschreven waarin staat wat het Alfa-college en het REC ‘extra’ gaan doen voor deze deelnemer. Hier-
mee verantwoorden wij ook de besteding van het ontvangen budget. De orthopedagoog op locatie heeft de regie en 
verzorgt de inhoudelijke invulling van het een en ander. Petra Elzes ondersteunt bij de voorgeschreven procedures en 
coördineert de LGF-zaken op het Alfa-college.

Intensieve Praktijkbegeleiding

Het fenomeen intensieve praktijkbegeleider is nieuw binnen het Alfa-college, maar ook binnen het mbo in het 
algemeen. Een andere naam voor de intensieve praktijkbegeleider is die van jobcoach. Een jobcoach is van oudsher 
iemand die zich voornamelijk bezig houdt met het intensief begeleiden van mensen met een arbeidshandicap naar 
en tijdens werk. Bij een arbeidshandicap moet gedacht worden aan een lichamelijke beperking, maar vooral ook aan 
een stageplek voor de deelnemer is gevonden, werkt de intensieve praktijkbegeleider een aantal dagdelen intensief 
met hem of haar mee. Dit om inzichtelijk te krijgen hoe de sfeer is binnen het bedrijf, waaruit de taken/verantwoor-
delijkheden van de stagiair(-e) bestaan, hoe deze omgaat met prioriteiten, hoe de stagiair(-e) wordt aangestuurd, 
etc. Door het meewerken met de stagiair(-e) wordt tevens een vertrouwensband opgebouwd, waardoor hij of zij 
eerder geneigd is eventuele knelpunten te bespreken. 

Na de intensieve begeleiding in het begin stadium is het zo dat de intensieve praktijk begeleider zich na verloop van 
tijd wat meer terugtrekt. De stagiair(-e) moet immers wel de mogelijkheid krijgen om zelfstandig ervaring op te 
doen in het bedrijf.
Desondanks houdt de jobcoach regelmatige evaluatiegesprekken met werkgever en stagiair(-e) om het groeiproces 
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te bewaken en eventuele knelpunten bespreekbaar te maken. Het uiteindelijke doel van deze intensieve praktijkbe-
geleiding is dat de deelnemer, ondanks een eventuele beperking, op een zo zelfstandig mogelijke wijze zijn/haar 
stage op een succesvolle wijze kan afronden. Het is dan ook de bedoeling dat de hulp van de intensieve praktijkbe-
geleider uiteindelijk overbodig wordt.

Het Zorgteam

In de vergaderingen van het zorgteam worden tussen mensen van de DLE en externe instanties van de locaties 
de problemen besproken die wij op het Alfa-college hebben met onze deelnemers. Bij de vergaderingen zijn de 
volgende externe personen aanwezig:
– een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg,
– de schoolarts van de GGD,
– trajectbegeleiders van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voor vroegtijdige schoolverlaters.
Deze groep wordt soms aangevuld met de wijkagent of de agent jeugdzaken. 

We bespreken wat de beste manier van begeleiden is voor deelnemers waar we zorgen over hebben en we bespre-
ken tevens algemene begeleidingszaken.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een goede samenwerking met de politie. Daarnaast zijn de externe partijen ook 
bereid om de opleidingsteams te adviseren. Onze contactpersonen uit de externe hulpverlening vinden dat wij als 
Alfa-college zeer geduldig zijn in het opvangen en begeleiden van onze deelnemers. Juist in het belang van de 
deelnemer zouden we wel eens eerder onze grenzen mogen stellen.

Zorg- en begeleidingstructuur van het Alfa-college

Dit schema bouwt voort op een ROC-structuur waar in de units de algemene onderwijsactiviteiten plaatsvinden zoals 
lesactiviteiten, toetsing, BPV-begeleiding en coaching of mentoraat, deze staan niet in deze zorg-en begeleidings-
structuur benoemd. Het is essentieel dat in de opleiding op tijd wordt gesignaleerd en verwezen naar de Dienst 
Leerling Expertise, net zoals de DLE de informatie van de units nodig heeft om de deelnemers het juiste advies te 
kunnen geven.

Algemene deelnemerszorg 

is het werkterrein van de onderwijsteams voor alle deelnemers.

Functionaliteiten

de studievoortgang van de deelnemer: ‘wat kan ik’
het welbevinden van de deelnemers: ‘wie ben ik’
Loopbaanbegeleiding: ‘wat wil ik’
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Voorbeelden van activiteiten

Signaleren, interveniëren en coachen.
Begeleiding bij: competentieontwikkeling, leerstijlen en ontwikkelen van  leervaardigheden, portfolio (POP, PAP), 
reflexie op toetsresultaten en andere vorderingen. 
Remediale hulp binnen het team op competenties uit de kwalificatiestructuur.(vergelijk de Pitstraat) 
Mentoraat, zorg voor sfeer in de groep en veiligheid van deelnemers.
Begeleiden van de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Ruimte voor eigen identiteit.
Begeleiding van het keuzeproces, oriëntatie op arbeidsmarkt en opleidings-mogelijkheden ook na het mbo, contac-
ten met bedrijfsleven en beroepsbeoefenaren, portfolio. 
Training sollicitatievaardigheden,
BPV-begeleiding.

Specifieke deelnemerszorg 

is specialistische zorg voor deelnemers met wie het (tijdelijk) niet goed gaat en is het werkterrein van specialisten 
van de DLE.

Functionaliteiten

leer- en gedragsproblemen: ‘wat kan ik’
Sociaal-emotionele problemen: ‘wie ben ik’
Stagnaties in ontwikkeling van loopbaan en competenties: ‘wat wil ik’
Voorbeelden van activiteiten
Indiceren, interveniëren, coachen en trainen
Testen, Faalangstreductietraining. 
Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen. 
Dyslexietest- verklaringen- training. 
Training omgaan met agressie. (trainingsactiviteiten buiten de kwalificatiestructuur)
Job-coach ondersteuning in BPV.
Training sociale vaardigheden. 
Gesprekken met psycholoog.
Pastorale zorg.
Verwijzen naar externe hulpverlening.
Heroriëntatie op studie- en beroepskeuze, o.a. door middel van testen en gesprekken.
Loopbaanoriëntatiecursus van maximaal 6 weken.

Geïndiceerde deelnemerszorg 

of zorg voor deelnemers die nog een zorgindicatie moeten krijgen is specialistische zorg in overleg met de betrokken 
onderwijs- en hulpverleningsinstanties en is het werkterrein van de DLE.
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Functionaliteiten

Gedrags- fysieke en motorische beperkingen. (LGF-indicatie): ‘wat kan ik’
Vastlopen op sociaal- emotioneel en maatschappelijk gebied en gebrek aan sociale vaardigheden: ‘wie ben ik’
Exit Begeleiding: ‘wat wil ik’

Voorbeelden van activiteiten

Coachen, verwijzen, monitoren en terugkoppelen.
Specialistische begeleiding volgens handelingsplan, zoals geboden in samenwerking met de regionale expertise- 
centra (REC) of praktijkscholen in overleg met de specialisten van de DLE.
Afstemmen met externe hulp en zorgverleners. 
Dossieroverdracht.
Voor deelnemers met een Jeugdzorgindicatie zou een vangnet opgezet kunnen worden buiten de kwalificatie-  
structuur, bijvoorbeeld bij Educatie.
VSV-er melden bij lokaal zorgteam en RMC.
Dossieroverdracht.

Bijlage 2: Indeling van begeleidingsfuncties en  
begeleidingsaanbod van het Noorderpoortcollege 

Taken eerste-, tweede- en derdelijnsbegeleiding  
Noorderpoortcollege Groningen

Eerstelijn (docent, klassenleraar, coach, trajectbegeleider, leermeester, 
werkmeester, mentor):

Algemeen: signaleren en uitvoeren van reguliere begeleiding

•	 Introductie	nieuwe	leerlingen
•	 Uitvoeren	van	algemene	begeleiding
  - studiebegeleiding
  - loopbaanoriëntatie/studie- en beroepskeuzebegeleiding
  - begeleiding bij de beroepspraktijkvorming
  - sociaal-emotionele begeleiding
•	 Voeren	van	voortgangsgesprekken
•	 Bijhouden	van	gegevens	in	het	leerlingvolgsysteem
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•	 Signaleren	van	problemen
•	 Doorverwijzen	van	cursisten	met	problemen	naar	de	tweedelijn
•	 Onderhouden	van	contacten	met	ouders	en	toeleverende	instanties

Tweedelijn (decaan, leerlingbegeleider, counselor, doelgroepbegeleider)

Algemeen: analyseren van signalen, diagnosticeren en uitvoeren van  
deskundige begeleiding

•	 Geven	van	voorlichting	aan	toeleverende	instanties	en	aan	individuele	toekomstige	cursisten	(groepen)
•	 Uitvoeren	van	keuzebegeleiding
•	 Uitvoeren	van	de	voortgangsbegeleiding	van	cursisten	met	specifieke	problemen
•	 Diagnosticeren	van	specifieke	problemen
  - leerproblemen
  - keuzeproblemen,
  - problemen bij de BPV 
  - sociaal-emotionele problemen
•	 Opstellen,	uitvoeren	en	evalueren	van	deskundige	begeleiding	m.b.t.	bovenbeschreven	problemen	en	de	 
 terugkoppeling naar de eerstelijnsbegeleider
•	 Onderhouden	van	externe	contacten	bij	specifieke	problemen
•	 Uitvoeren	van	het	uittredegesprek
•	 Plaatsing	in	een	nieuw	traject	binnen	of	buiten	het	Noorderpoortcollege	of	melden	bij	het	RMC
•	 Doorverwijzen	van	cursisten	naar	de	derdelijn	en/of	externe	instanties
•	 Begeleiding	naar	vervolg
•	 Onderhouden	van	contacten	met	uitstromers	naar	arbeidsmarkt	en	vervolgopleidingen
•	 Interpreteren	en	rapporteren	van	relevante	(rendement)gegevens	ten	behoeve	van	sectoren

Derdelijn (bureau cursistendienstverlening: loopbaanadviseurs, psycholo-
gen, remedial teacher, orthopedagogen)

Algemeen: analyseren, diagnosticeren en uitvoeren van specialistische be-
geleiding, begeleiding/advisering van de sectoren m.b.t. het opzetten van 
het systeem van plaatsing en leerwegbegeleiding

•	 Diagnosticeren	van	specialistische	problemen
•	 Opstellen,	uitvoeren	en	evalueren	van	specialistische	begeleiding	en	terugkoppeling	naar	de	tweedelijn
•	 Doorverwijzen	naar	derdelijnsorganisaties
•	 Onderhouden	van	contacten	bij	specialistische	problemen
•	 Plaatsing	van	(potentiële)	voortijdig	schoolverlaters	op	een	nieuw	traject	of	melding	bij	het	RMC
•	 Opstellen	van	procedures	t.b.v.	bovenstaande	taken



64

•	 Ondersteuning	van	de	sectoren
•	 Ontwikkelen	van	cursistendienstverlening	binnen	het	NPC,	bewaken	van	de	voortgang	en	de	kwaliteit,	 
 ondersteunen van de sectoren bij de implementatie van cursistendienstverlening
•	 Ontwikkelen	van	instrumenten	in	het	kader	van	de	begeleiding
•	 Geven	van	richting	aan	nieuw	beleid	op	het	terrein	van	cursistendienstverlening
 

Noorderpoortcollege

Producten & diensten, steunpunten 

Cursistendienstverlening; het interne expertisecentrum van het Noorderpoortcollege. Cursistendienstverlening (Cdv) 
is binnen het Noorderpoortcollege al jaren het expertisecentrum voor school- en loopbaanbegeleiding. Het team Cdv 
bestaat uit specialistische loopbaanadviseurs, psychologen en orthopedagogen met brede kennis van en ervaring 
met leerlingen VO en MBO. Leerlingen worden doorverwezen voor o.a. beroepskeuzebegeleiding, diagnostisch 
onderzoek en advies.
Daarnaast wordt voortdurend signalerend en consulterend samengewerkt met de 2e lijns leerlingbegeleiders en 
het management van de opleidingen, om het systeem van een sluitende aanpak voor leerlingbegeleiding van het 
Noorderpoortcollege te actualiseren en te verbeteren. Door zowel centraal als decentraal op de opleidingslocaties te 
werken kan Cdv direct inspelen op zowel specifieke vragen die zich voordoen in de schoolpraktijk, als op vragen die 
zich in breder verband in de onderwijssectoren voordoen. 

Diensten voor cursisten 

Studie-, beroepskeuze- en/of loopbaanadviesgesprekken / onderzoeken 
Verlengde intake 
Coaching 
Training omgaan met faalangst 
Training sociale en communicatieve vaardigheden 
Groepswerkprogramma loopbaanbegeleiding 
Diagnostisch onderzoek naar schoolloopbaan belemmeringen 
Diagnostisch onderzoek naar dyslexie 
Diagnostisch onderzoek naar specifieke rekenproblemen 
Oriënterend assessment
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