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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze 

methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee een goed beeld kunt vormen van wat deze 

methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

 
1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van de methode Individuele Begeleiding van jongeren is om moeilijk bereikbare 

(multiprobleem) jongeren tussen de 14 en 25 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun 

participatie in de maatschappij. 

 

Daarnaast is er de variant Overenthousiast met als doel het voorkomen van stadionverboden en 

het voorkomen van probleemgedrag (overlast, agressieve sfeer of persoonlijke problematiek) bij 

supporters. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit jongeren (jongens en meiden) van 14-25 jaar met langdurige, 

complexe en meervoudige problematiek. De variant Overenthousiast kent een specifieke 

doelgroep, namelijk supportersgroepen. 

 

Aanpak 

Individuele Begeleiding van jongeren verloopt in de volgende stappen. 

1. Contact leggen met de jongere. Het contact met een jongere komt vrijwillig tot stand (dat wil 

zeggen via de jongere zelf, via de jongerenwerker of via het netwerk van (één van) beiden), 

of verplicht via een doorverwijzing of via de commissie stadionverboden. 

2. Gegevens verzamelen en vastleggen. De jongerenwerker verzamelt en checkt persoonlijke 

gegevens, contacten van de jongere met instanties en contactpersonen en andere bronnen. 

Deze informatie legt de jongerenwerker vast in een dossier.  

3. Doelen bepalen. Doelen en resultaten worden zo concreet mogelijk beschreven.  

Jongerenwerker en jongere spreken af waarop resultaat geboekt wordt en op welke termijn. 

De jongerenwerker communiceert de doelstellingen met de netwerkpartners en stemt af wie 

welke rol hierin speelt. 

4. Plan van aanpak. In het plan van aanpak worden met de jongere stappen besproken en 

afspraken gemaakt. De vervangingsmethode (Van Strijen, in: Bakker, 2011), waarbij 

negatief ervaren gedrag door positief gewenst gedrag wordt vervangen, kan hierbij een 

hulpmiddel zijn. 

5. Resultaten en evalueren. De jongerenwerker beschrijft de inspanningen en resultaten en 

bespreekt of de jongere behoefte heeft aan een vervolgcontact . Een afronding, een 

beëindiging en een doorverwijzing na een traject worden altijd geregistreerd. Zo wordt 

duidelijk dat Individuele Begeleiding een belangrijke schakel is in de keten van begeleiding 

en hulpverlening. 
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Materiaal  

Individuele begeleiding van jongeren. Uitgangspunten en handvatten voor de praktijk, 

geschreven door Pieter Paul Bakker, in 2011 uitgegeven door Tandem Welzijnsorganisatie in 

Nijmegen. 

 

Uitvoerende organisaties 

Individuele Begeleiding van jongeren – en ook de variant Overenthousiast - kan toegepast 

worden door welzijnsorganisaties die zich richten op het jongerenwerk. 

 

Ontwikkelaar 

Tandem Welzijnsorganisatie 

Bea de Ruijter (contactpersoon) 

024 365 01 49 

b.de.ruijter@tandemwelzijn.nl 

www.tandemwelzijn.nl  

 

 

2. Onderbouwing  
 

Voor de onderbouwing van de doelen en de aanpak van de methode verwijst de ontwikkelaar 

naar de uitgangspunten van Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Individuele Begeleiding van jongeren 

hanteert dezelfde uitgangspunten als Jongerenwerk Nieuwe Stijl (De Ruijter, 2010). Centraal 

staat de professionalisering van het jongerenwerk, enerzijds door jongeren uit de groepscontext 

individueel te begeleiden en anderzijds door samenwerking met ketenpartners. 

 

Daarnaast is de aanpak van Frank van Strijen een belangrijke methodische basis voor 

Individuele Begeleiding van jongeren (2009 in: Bakker, 2011). Individuele Begeleiding is erop 

gericht de kloof tussen de straatcultuur waar jongeren deel van uitmaken en de burgercultuur, 

de hoofdstroom van de maatschappij, te overbruggen. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Over de variant Overenthousiast bestaan vier rapportages (Friessen & Brukx, 2007; Tandem 

Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008; de Ruijter, 2009; Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 

2010). Daaruit blijkt dat in de periode dat Overenthousiast liep, er minder en minder heftige 

incidenten zijn geweest bij voetbalwedstrijden. Dit is deels te herleiden tot de inzet van het 

project. Overenthousiast had een bereik van 250 jongeren per voetbalseizoen. Met dertig jonge 

supporters was wekelijks contact en bij vijftien was er sprake van directe interventie. Tien jonge 

supporters kregen succesvolle trajecten aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld invulling 

vrije tijd, alcohol- en drugsgebruik, inzicht in gedrag, gedrag op school en financiën. Door 

individueel te werken met aanspreekpunten in de groep is negatief groepsgedrag doorbroken.   

 

 

 

http://www.tandemwelzijn.nl/
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4. Effectonderzoek  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van deze of soortgelijke 

methoden, noch in Nederland, noch in het buitenland. Dergelijk onderzoek is evenmin 

gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch.  

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

 Door kennis van de wijk is de (problematiek en hulpvraag van de) jongere in beeld en is 

bekend in welke groepen de jongere zich beweegt. 

 Door de betekenisrelatie tussen jongerenwerker en jongere kan de jongerenwerker 

jongeren stimuleren tot positieve gedragsverandering en het versterken van hun (verborgen) 

talenten en kwaliteiten. 

 Door aansluiting te zoeken bij de eigen motivatie van jongeren wordt de eigen 

verantwoordelijkheid van de jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen versterkt.  

 Door begeleiding bij het realiseren van praktische en concrete resultaten ontstaat 

vertrouwen in de begeleiding.  

 De jongerenwerker slaat een brug tussen straatcultuur en burgercultuur, ofwel tussen 

school, thuis en buurt (straat). 

 Het stimuleren van een actieve en coöperatieve houding van de jongere leidt ertoe dat 

jongeren coproducent worden. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek. 

 

Individuele begeleiding van jongeren. Uitgangspunten en handvatten voor de praktijk, 

geschreven door P.P. Bakker, uitgegeven in 2011 door Tandem Welzijnsorganisatie in 

Nijmegen. 

 

Als er voor specifieke onderdelen in de beschrijving aanvullende informatiebronnen van de 

ontwikkelaar worden gebruikt, dan worden verwijzingen opgenomen in de tekst.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Het handboek verwijst voor de probleemomschrijving naar de notitie Naar vernieuwing van het 

jongerenwerk in Nijmegen (Hagenaars, 2009). Deze notitie schetst de problemen van de 

jongeren waar het jongerenwerk mee te maken heeft.  

 

Risicofactoren bij probleemjongeren 

Landelijk wordt het aandeel jongeren zonder problemen geschat op circa 80% van alle 

jongeren, maar in stedelijke buurten met veel achterstandsproblematiek is dit maar 50%. 

Jongeren in deze buurten groeien op in omstandigheden met veel risicofactoren. Ze hebben 

grote kans op problemen thuis, op school, met de politie en in de vrije tijd. Mogelijke gevolgen 

zijn: sociale uitsluiting, uitval van school, antisociaal gedrag en het plegen van strafbare feiten. 

Meisjes uit deze categorie lopen een verhoogd risico op maatschappelijk isolement, 

psychosomatische problemen of ontwikkelen zich als vrouwelijke herrieschopper op straat en 

op school. Een belangrijke opgave voor het jongerenwerk bij deze groep jongeren is om erger 

te voorkomen, met als doel schade voor de jongeren en hun omgeving zo klein mogelijk te 

houden (landelijke schatting: circa 15% van alle jongeren).  

 

Kenmerken probleemjongeren 

Enkele kenmerken van probleemjongeren zijn dat ze over het algemeen al in het (lichte) 

criminele circuit zijn beland, overmatig drugs en alcohol gebruiken en/of psychische problemen 

hebben. De jongeren komen vaak uit multiprobleemgezinnen en er zijn beginnende 

uitvalverschijnselen: ze gaan niet naar school en werken niet (circa 4% van alle jongeren). Voor 

een deel zorgt dit voor incidenten als inbraken en geweldsdelicten. Tot slot zijn er nog jongeren 

die niet of onvoldoende in hun eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien. Het gaat om 

zwerfjongeren, drugsverslaafden, jongeren die zware delicten hebben gepleegd en jongeren 

met ernstige psychiatrische problematiek. De taak van de jongerenwerker is dan vooral om 

jongeren door te verwijzen naar de juiste instanties (circa. 1% van alle jongeren). (Zie ook 2. 

Onderbouwing) 
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Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.cbs.nl of www.scp.nl. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Het doel van de methode is om moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren tussen de 14 en 

25 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij. De methode 

wordt uitgevoerd binnen het wijkgerichte jongerenwerk en binnen supportersgroepen (variant 

Overenthousiast). 

 

Er zijn voor deze methode doelen op verschillende niveaus te benoemen. De doelstellingen op 

individueel niveau worden per begeleidingstraject specifiek en concreet gemaakt en hebben 

een streefdatum. De andere doelen hebben betrekking op het geheel aan trajecten van 

Individuele Begeleiding. Deze doelen (en de tijd waarbinnen deze bereikt moeten worden) 

worden op organisatieniveau met de opdrachtgever en ketenpartners bepaald en geëvalueerd. 

 

Doelen op het niveau van individuele jongeren 

 De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun 

gedrag. 

 Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door 

hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, 

scholing en opleiding en met officiële instanties). 

 Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen 

om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en 

familie en op het gebied van school, opleiding en werk). 

 Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (wat kan ik goed, wat wil ik 

graag?). 

 Jongeren eigen keuzes leren maken. 

 Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, in de 

peergroup, op school/werk). 

 Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij 

te leveren. 

 

Doelen op niveau van de groep (doelstellingen voor begeleiders) 

 Grip en invloed krijgen op groepsgedrag door een doorgaand contact te houden met de 

groep, jongeren te bereiken en te steunen met individuele hulp- en ondersteuningsvragen. 

 Door individuele contacten en ondersteuning van jongeren het groepsgedrag op een 

positieve wijze beïnvloeden. 

 

Strategische doelen (voor begeleiders en organisatie) 

 Het beeld van de jongeren bij keten- en samenwerkingspartners positief beïnvloeden. Laten 

http://www.cbs.nl/
http://www.scp.nl/
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zien dat de jongeren ook graag wat willen bereiken en bereikbaar en aanspreekbaar zijn en 

dat een groep uit apart te benaderen individuen bestaat. 

 

Maatschappelijke doelen (voor organisatie) 

 Voorkomen en bestrijden van groepsoverlast. 

 Voor Over Enthousiast geldt: het voorkomen van stadionverboden en het voorkomen van 

probleemgedrag (overlast, agressieve sfeer of persoonlijke problematiek bij supporters) (Uit 

voetbalvandalisme voorkomen -  Een voorzet voor veilig voetbal, CCV april 2010 in: Bakker, 

2011). 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Individuele Begeleiding richt zich op jongeren (jongens en meiden) met één of meer van de 

volgende kenmerken: 

 Leeftijd van 14-25 jaar uit het werkgebied van de jongerenwerker. Dit impliceert dat de 

jongerenwerker de jongere in beeld heeft en weet in welke groep(en) deze jongere zich 

beweegt. Het maakt niet uit van welke culturele achtergrond een jongere komt. 

 Jongeren met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. Vaak zijn zij al eerder in 

aanraking geweest met hulpverlening, leerplichtambtenaar of politie. Meestal zijn deze 

contacten niet vruchtbaar afgesloten vanwege miscommunicatie. Deze jongeren voelen zich 

vaak niet op hun gemak in min of meer formele hulpverleningstrajecten en -omgevingen. 

 Psychiatrische, psychische problematiek of beperkte verstandelijke vermogens zijn geen 

contra-indicatie voor deelname aan Individuele Begeleiding. Ook middelengebruik is geen 

reden het contact niet aan te gaan. 

 

Overenthousiast 

De doelgroep van Overenthousiast is heterogeen: supporters met opvallend of risicovol gedrag, 

maar zonder duidelijke gemeenschappelijke sociale achtergrondkenmerken. Er wordt 

onderscheid gemaakt in jongeren onder de 23 jaar (randgroepjongeren, scholieren, studenten) 

en personen van 23 jaar en ouder.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-indicatiecriteria 

gegeven. 
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1.5 Aanpak 

 

Individuele Begeleiding is een methode om vanuit een (bestaande) betekenisrelatie jongeren 

individueel te stimuleren tot positieve gedragsverandering en hun (verborgen) talenten en 

kwaliteiten te versterken en benutten. In een betekenisrelatie maakt het contact met de 

begeleider  het verschil in het leven van de jongere. Het kan hierbij gaan om het realiseren van 

praktische en concrete resultaten zoals scholing, opleiding, schuldsanering en versterking van 

het sociale netwerk. Daardoor ontstaat vertrouwen in de begeleiding. 

 

Twee varianten 

Individuele Begeleiding van jongeren kent in de praktijk twee varianten. Bij de ene staat de wijk 

als vindplaats centraal. De andere variant is specifiek gericht op supporters(groepen) onder de 

noemer ‘Overenthousiast’. De methode verloopt in beide varianten volgens de volgende 

stappen. 

 

1. Contact leggen met de jongere 

 

Het contact met een jongere komt op verschillende manieren tot stand. Het contact komt 

vrijwillig tot stand via: 

 de jongere zelf die contact legt en met een hulpvraag komt 

 een jongerenwerker die al contact heeft met de groepen uit de wijk of de supportersgroepen  

 iemand uit het persoonlijke netwerk van de jongere: vrienden broers, ouders, buren 

 collega’s van de eigen organisatie (jongerenwerkers, opbouwwerkers, supporter-

begeleiders) of van andere (hulpverlenings)organisaties, school, politie (wijkagent). 

 

Het contact komt via een verplicht kader tot stand via: 

 een doorverwijzing, bijvoorbeeld een justitiële maatregel of de kans daarop, de politie, een 

HALT-medewerker of via het Veiligheidshuis. 

 de Commissie Stadionverboden bij een (dreigend) stadionverbod. Een jongere kan dan 

aangemeld worden bij Overenthousiast. 

 

Afhankelijk van de aanleiding en de motivatie van de jongere bepaalt de jongerenwerker de 

strategie om contact te leggen. Niet alleen de timing maar ook de plek (juist wel of niet in de 

groep) zijn belangrijke onderdelen in de strategie om de jongere zelf te laten verwoorden 

waarmee hij/ zij geholpen wil worden. Belangrijk is verder dat de jongerenwerker helder en 

transparant is over de aard en bedoeling van het contact. 

 

2. Gegevens verzamelen en vastleggen 

Om de strategie van de begeleiding beter te kunnen bepalen, verzamelt en checkt de 

jongerenwerker een aantal gegevens, die gaandeweg het traject verder aangevuld en gecheckt 

worden. 

 

Persoonlijke gegevens 

Naast de eigen indruk en ideeën van de jongerenwerker zijn er persoonlijke gegevens nodig 

van de jongere. Hierbij is de jongerenwerker helder en transparant naar de jongere, ook omdat 
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er van de jongere zelf ook openheid gevraagd wordt. Zo wordt het meer een gezamenlijk traject 

van de jongere met de begeleider. Naast gegevens als naam, adres, leeftijd, opleiding, gsm-

nummer, gaat het ook om informatie over relatie/familie/vrienden, woonomstandigheid, 

motivatie van de jongere, gedrag en middelengebruik, gezondheid en medicijngebruik. 

 

Instanties en contactpersonen 

Met een overzicht van de instanties en contactpersonen waarmee de jongere al contact heeft, is 

in te schatten of de jongere shopgedrag (of draaideurgedrag) vertoont binnen de hulpverlening. 

Een officiële intake kan kunstmatig en bedreigend overkomen en kan de jongere(n) afschrikken. 

Intake of gegevensverzameling hoeft geen formeel en geïsoleerd moment te zijn, maar kan 

bestaan uit verschillende momenten. De jongerenwerker moet wel belangrijke zaken noteren, 

zodat er later op teruggegrepen kan worden. 

 

Bronnen 

Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande en nieuwe bronnen. In eerste instantie maakt 

de jongerenwerker gebruik van de informatie die hij/zij zelf al werkende in de wijk en met de 

groep en individuen heeft verzameld. 

 

De jongere zelf is natuurlijk de belangrijkste bron. Van belang zijn daarnaast bronnen als het 

sociale netwerk van de jongere, collega’s van de jongerenwerker, leerkrachten, politie, 

jeugdreclassering, ketenpartners, jeugdhulpverlening en de VIR (VerwijsIndexRisicojongeren). 

 

Dossier 

Om greep te houden op alle informatie worden de gegevens vastgelegd. Bij ernstige 

problematiek moet een jongere aangemeld worden in de VerwijsIndexRisicojongeren. Bij 

gegevensverzameling en dossiervorming moet de jongerenwerker een afweging maken. Als 

een jongerenwerker veel weet en vastlegt, krijgt deze een goed beeld van de situatie en kan hij 

doelgericht werken aan de ontwikkeling van de jongere. Door niet alles te vragen en vast te 

leggen, is hij minder bevooroordeeld en dat kan soms juist vertrouwen wekken bij de jongere. 

Dit dilemma moet de jongerenwerker samen met collega’s en leidinggevende oplossen. Omdat 

trajecten overdraagbaar moeten zijn, is dossiervorming nodig. 

 

Beslismoment 

Als de situatie van de jongere goed in beeld is, ontstaat er een idee waaraan gewerkt gaat 

worden en of dat enigszins haalbaar en realistisch is. Bij twijfel aan de haalbaarheid van het 

traject, is het goed om een collega, een leidinggevende of een contactpersoon van een andere 

organisatie te raadplegen. Bij twijfel aan de motivatie van de jongere, moet dat bij de jongere 

gecheckt worden. 

  

De jongerenwerker moet in ieder geval de criteria van de VIR (waarin de risicosignalen van 

hulpverleners over jongeren zijn geregistreerd) langslopen en checken of de jongere al bekend 

is bij andere instanties.  

 

3. Doelen bepalen 

Samen met de jongere wordt bepaald waaraan gewerkt wordt. Het gaat om: 
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 doelen en de resultaten zo concreet mogelijk beschrijven 

 doelen in positieve zin formuleren, dus in termen van gewenst gedrag, niet in termen van 

ongewenst gedrag 

 ook (in eerste instantie) praktische en snel realiseerbare doelen benoemen 

 een termijn vaststellen samen met de jongere waarop resultaat geboekt moet worden; 

 wanneer er een externe opdrachtgever betrokken is: afspreken op welk resultaat en op 

welke inspanningen verantwoording afgelegd moet worden 

 doelstellingen met netwerkpartners communiceren en afstemmen wie welke rol speelt in het 

realiseren ervan 

 duidelijk afspreken op welk niveau doelen bereikt moeten worden (individueel en/of 

groepsniveau). 

 

4. Plan van aanpak 

Als doelen op praktisch niveau zijn gesteld, moet er samen met de jongere een aantal stappen 

besproken worden en moeten er afspraken gemaakt worden. Wat wordt er verwacht van de 

jongere zelf en wat van de jongerenwerker en anderen? Wat kan de jongere zelf al en wat moet 

hij/zij nog leren? Het klinkt voor de hand liggend, maar het is juist belangrijk om deze stappen 

in de begeleiding bewust te zetten en vast te leggen. De Vervangingsmethode (Van Strijen, in: 

Bakker, 2011) kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het gaat over het vervangen van negatief ervaren 

gedrag door positief gewenst gedrag in vier fases: contact leggen, positief alternatief gedrag 

ontdekken, nieuw gedrag implementeren, oud gedrag uitdoven. 

 

5. Resultaten en evalueren 

Wanneer is het traject geslaagd? Omdat er vanuit concreet geformuleerde doelen gewerkt 

wordt, kunnen de resultaten van de ontwikkeling van een jongere benoemd en met de jongere 

besproken worden. Jongeren kunnen expliciet beloond worden voor dat wat er bereikt is. 

 

Beschrijven van resultaten. 

In deze fase beschrijft de jongerenwerker de geleverde inspanningen, de resultaten en de 

relatie met de vooraf gestelde doelen. Doordat alle jongerenwerkers hun begeleidingstrajecten 

beschrijven, kan vervolgens op organisatieniveau geëvalueerd worden. 

 

Afronding 

Als de vastgestelde doelen bereikt zijn, en de jongerenwerker heeft dat gecheckt bij de jongere, 

netwerkpartners en eventueel de opdrachtgever, wordt de ondersteuning afgerond. De 

jongerenwerker kondigt de afronding tijdig aan en bespreekt of de jongere behoefte heeft aan 

een vervolgcontact, bijvoorbeeld met een instantie voor arbeidstoeleiding. Ook voor de eigen 

organisatie is het belangrijk om te weten of een traject is afgerond, al dan niet succesvol. 

Een afronding of beëindiging van een traject moet dan ook altijd worden geregistreerd. Dat geldt 

ook voor doorverwijzingen. Op deze manier wordt duidelijk dat Individuele Begeleiding een 

belangrijke schakel is in de keten van begeleiding en hulpverlening. 

 

Tijdsinvestering 

De tijdsinvestering kan per traject en per jongerenwerker verschillen evenals het aantal 

trajecten per jongerenwerker. Gemiddeld zal een Individueel Begeleidingstraject uitgevoerd 
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kunnen worden in twee tot vijf uur per week per jongere. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Individuele begeleiding van jongeren. Uitgangspunten en handvatten voor de praktijk, 

geschreven door P.P. Bakker en uitgegeven in 2011 door Tandem Welzijnsorganisatie in 

Nijmegen. Deze publicatie is te downloaden via www.tandemwelzijn.nl. 

 

In deze beschrijving worden de doelgroep, doelstellingen en uitgangspunten van de methode 

beschreven. Daarnaast zijn de opeenvolgende stappen in het begeleidingsproces in kaart 

gebracht: contact leggen, dossiervorming, doelen bepalen, plan van aanpak en evaluatie. Ook 

de competenties van de jongerenwerker en de organisatorische randvoorwaarden komen aan 

de orde. Door enkele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoe Individuele Begeleiding er in de 

praktijk uitziet. 

 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

Individuele Begeleiding van jongeren – en ook de variant Overenthousiast –  kan toegepast 

worden door welzijnsorganisaties die zich richten op het jongerenwerk. 

 

Actuele toepassing 

Binnen Tandem Welzijnsorganisatie Jongerenwerk wordt de methode ongeveer drie jaar 

gebruikt met de wijk als vindplaats en ongeveer tien jaar in het project Overenthousiast, 

specifiek gericht op supporters(groepen).  

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  
 
Algemene competenties 

 Kennis: kennis van de wijk en inzicht in sociale en professionele netwerken. 

 Houding: een rolmodel zijn, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. 

 Vaardigheden: 

• Creativiteit en flexibiliteit 

• Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid 

• Jongeren kunnen stimuleren tot een actieve houding 

• Directief en sturend zijn 

• Kunnen confronteren en spiegelen 

http://www.tandemwelzijn.nl/uploads/media/Boekje_IB2011_v1.0.pdf
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• Netwerkpartners kunnen motiveren en inzetten 

• Eigen onmacht en grenzen in de begeleiding aan kunnen en durven geven 

• Professionele afstand kunnen houden en een brug kunnen slaan naar burgercultuur 

• Kunnen werken met persoonlijkheid en emoties. 

 

Competentie Contact leggen en houden 

 Houding: inleven in de straatcultuur én in de positie van de jongere daarbinnen. 

 Vaardigheden: 

• Snel en concreet kunnen inspelen op hulpvraag van jongere 

• Goede relatie met individu binnen een groep kunnen opbouwen 

• De vraag achter de vraag durven stellen 

• Bij doorverwijzing en bij verplicht kader de intrinsieke motivatie van de jongeren kunnen 

aanspreken; tijd hebben en nemen om een vertrouwensband op te bouwen 

• Bij jongeren tot 16 jaar de ouders kunnen betrekken bij en informeren over de begeleiding 

• Bij jongeren ouder dan 16 jaar kunnen afwegen of en hoe ouders betrokken worden bij 

het traject. 

 

Competentie Doelgericht werken en resultaten bereiken 

 Kennis: SMART-doelstellingen kunnen formuleren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdgebonden. 

 Houding: geduld hebben, kleine en grote successen zien en benoemen. 

 Vaardigheden: 

• Doelen realistisch, haalbaar en concreet kunnen benoemen (SMART) 

• Doel- en resultaatgericht kunnen werken 

• Om kunnen gaan met de spanning tussen inleven, begrip tonen en grenzen stellen 

• Systeemgericht kunnen denken en handelen, dat wil zeggen inclusief het eigen sociale 

netwerk van de jongere 

• Een doelgerichte begeleiding kunnen beëindigen na behaald resultaat. 

 

Training 

Er is geen specifieke training gericht op Individuele Begeleiding van jongeren. Tandem 

Welzijnsorganisatie traint haar eigen jongerenwerkers jaarlijks op diverse thema's, zoals 

‘omgaan met straatcultuur’ (door Frank van Strijen, Jeugdenzo.),  ‘contactleggen met ouders’, 

en ‘systeemgericht werken’ (door het NIM maatschappelijk werk). 

 

De visie van Van Strijen op ‘omgaan met straatcultuur’ is een belangrijke methodische basis 

voor Individuele Begeleiding van jongeren (zie 2.2). Contactgegevens voor deze training: 

 

Frank van Strijen 

Jeugdenzo.  

Koweitstraat 13 

3193 EG Hoogvliet  

06 47 04 72 43 

info@jeugdenzo.nl 

 

mailto:info@jeugdenzo.nl
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Ook coaching door een senior is vruchtbaar gebleken in de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van een jongerenwerker.  

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Individuele begeleiding en groepswerk /ambulant werk 

Omdat het welslagen van Individuele Begeleiding samenhangt met de kennis van de 

jongeren(groepen), de wijk, professionele netwerken (ketenpartners), kan Individuele 

Begeleiding pas goed uitgevoerd worden als een jongerenwerker al een bepaalde basis van 

contact en bekendheid heeft binnen de wijk. Door het opbouwen van een goed netwerk binnen 

de sociale context kan de jongerenwerker het sociale netwerk van de jongere ook betrekken bij 

het oplossen van de hulpvraag. 

 

Collegiale overleggen/Intervisie 

Hoewel Individuele Begeleiding door jongerenwerkers als autonome professionals wordt 

uitgevoerd, zijn overdraagbaarheid, duurzaamheid en overeenkomsten in werkwijze en 

uitgangspunten wel belangrijk. Jongerenwerkers met Individuele Begeleiding in hun pakket 

moeten regelmatig zaken met elkaar bespreken en afstemmen, ook in verband met vervanging 

als een collega afwezig is. 

 

Diversiteit en variëteit in caseload 

Om als persoon en professional het werk met energie en perspectief te kunnen doen, is het 

belangrijk dat gekeken wordt naar de omvang en samenstelling van de caseload. Deze moet 

niet alleen langdurige zware/complexe trajecten bevatten, maar om motivatie en balans in het 

werk te houden moet er een gewogen afwisseling zijn met wat lichtere, kortere en kansrijke 

trajecten.  

 

Format en richtlijnen voor dossiervorming / verantwoording 

Het gaat hierbij om een door de organisatie vastgesteld sjabloon dat iedere jongerenwerker 

gebruikt. Er hoort een toelichting bij op het gebruik van het dossier. Hoe moet ik het invullen en 

bijhouden en waar kan ik het veilig opslaan (digitaal) en bewaren (archief)? 

 

Calamiteitenpot en beschikbaarheid financiële middelen 

Jongeren in een traject Individuele Begeleiding die noodzakelijke kosten hebben die ze niet 

kunnen betalen, kunnen in natura worden ondersteund zodat het traject niet stagneert. 

 

Kosten van de interventie 

Per traject wordt uitgegaan van een minimum van twee en een maximum van vijf uur.  

Bij Tandem Welzijnsorganisatie heeft een jongerenwerker met Individuele Begeleiding in het 

pakket gemiddeld 350 uur per jaar (acht uur per week) te besteden. In combinatie met de 

ambulante uren is meer of minder te besteden, afhankelijk van de situatie in de wijk.  
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1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

JIT Jongeren Interventie Team 

Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van 

jongeren te voorkomen of te repareren. De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar 

met problemen op meerdere leefterreinen. De methode wordt uitgevoerd door een team van 

Individuele Jongerenbegeleiders (IJB-ers), een gedragsdeskundige en een professionele 

casemanager. De coördinator is een IJB-er. JIT werkt met een front office (IJB-ers in direct 

contact met de cliënten) en een back office (overige begeleiding).  

 

Het belangrijkste verschil is dat bij JIT vooral gewerkt wordt vanuit een team en met een front 

office en back office, terwijl bij Individuele Begeleiding van jongeren de nadruk ligt bij de 

jongerenwerker en op de relatie van de jongere met de jongerenwerker. 

 

JPP Jeugd Preventie Programma 

De JPP-methode richt zich op jongens en meisjes van 0-18 jaar en hun ouders. De jeugdigen 

zijn vanwege probleemgedrag of (licht) delictgedrag in aanraking gekomen met de politie of ze 

dreigen daarmee in aanraking te komen. De hulpverlening vanuit het JPP richt zich niet 

alleen op de jeugdige zelf maar meestal, en zeker bij de ’12-minners’, op de ouders of gezinnen 

waarvan de jeugdige deel uitmaakt. De JPP-methode kenmerkt zich door een vrijwillig, actief en 

intensief ambulant hulpverleningsaanbod aan jeugdigen en ouders.  

 

De doelgroep van JPP heeft wel enige overlap met de doelgroep van Individuele Begeleiding 

van jongeren maar verschilt in de aanpak. JPP richt zich meer op de thuissituatie terwijl 

Individuele Begeleiding van jongeren zich richt op de straatcultuur. 

  

De hierboven beschreven interventies verschillen te zeer met de aanpak van Individuele 

Begeleiding van jongeren om onderzoek ernaar mee te nemen als indirect bewijs. 

 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Tandem Welzijnsorganisatie 

Castella 

De Ruyterstraat 244 

Postbus 1547 

6501 BM Nijmegen 

info@tandemwelzijn.nl 

024 365 01 11 / 024 360 01 20 

www.tandemwelzijn.nl  

 

mailto:nfo@tandemwelzijn.nl
http://www.tandemwelzijn.nl/
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Contactpersoon  

Bea de Ruijter  

024 365 01 49 

b.de.ruijter@tandemwelzijn.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 
Overenthousiast 

In 2002 ging het project Overenthousiast bij voetbalclub NEC van start met als doel dat 

voetballiefhebbers in Nijmegen onbezorgd naar het betaalde voetbal kunnen en dat repressief 

ingrijpen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Centraal staat de verbinding van risicosupporters 

met NEC, zodat ongewenst gedrag wordt voorkomen. Het supportersproject werkt aan 

sfeerverbetering, gedragsverandering, een constructieve houding en het vermijden van agressie 

en maakt daarbij gebruik van individuele begeleiding. Deze aanpak bleek zo goed te werken dat 

besloten is deze methode vanaf 2008 ook in de wijk toe te passen onder de naam Individuele 

Begeleiding van jongeren. In juli 2012 is Tandem gestopt met het supportersproject, omdat de 

gemeente de financiering stopte. Voetbalclub NEC is verdergegaan met een eigen 

supportersproject. Tandem heeft een deel van de budgetovereenkomst met de gemeente 

Nijmegen ingezet op Individuele Begeleiding van jongeren. 

 

Jongerenwerk Nieuwe Stijl 

Individuele Begeleiding is onderdeel van het jongerenwerk van Tandem. In 2009 namen 

Hagenaars en De Ruijter in opdracht van Tandem het jongerenwerk onder de loep en gaven er 

een nieuwe richting aan. Ze noemden het ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl (JNS)’ (Hagenaars, 

2009). Professionalisering van het jongerenwerk is daarbij een belangrijke leidraad. Tandem wil 

het jongerenwerk niet alleen inzetten en positioneren bij risicovolle probleemgroepen, maar ook 

intensief samenwerken met ketenpartners om vanuit de groepscontext individuele jongeren te 

begeleiden. Dit gebeurt onder de naam Individuele Begeleiding (IB). Om uitvoering te geven 

aan JNS heeft Tandem een implementatienotitie geschreven (De Ruijter, 2010). Het Nederlands 

Jeugd Instituut kreeg opdracht de methodiek van Individuele Begeleiding van jongeren te 

beschrijven met als doel de aanpak succesvol voort zetten, de professionaliteit van de 

jongerenwerkers te versterken en uiteindelijk beter en meer jongeren te bereiken (Bakker, 

2011).  

 

De structuur 

Van 2000 tot 2010 fungeerde in Nijmegen de zorgstructuur BOOG. In acht delen van de stad 

waren Boognetwerken actief waarin vertegenwoordigers van politie, Raad voor de 

Kinderbescherming, Bureau Leerplicht en Tandem maandelijks bijeenkwamen. Hun doel was 

de overlast in de wijken terug te dringen en de individuele positie van de besproken jongeren te 

verbeteren. Na opheffing van de Boognetwerken is er een vangnet in het leven geroepen 

waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Zorgadviesteams (ZAT), het Veiligheidshuis en 

het jongerenwerk vertegenwoordigd zijn. In elke wijk is een knooppunt dat signalen verzamelt 

van jongeren waarvoor extra zorg nodig is en dat voorlegt aan de ketenpartners. Het is de 

bedoeling dat alle jongerenwerkers de structuur en procedure van het knooppunt kennen en 

toepassen binnen de trajecten van Individuele Begeleiding. 
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Doorontwikkeling 

In het kader van Regionale Effectieve Interventies Samenwerkingsverband (REIS) Gelderland 

hebben Gelderse welzijnsinstellingen in samenwerking met de MOgroep en 

MOVISIE deze methode uitgekozen om te beschrijven en binnen andere organisaties in de 

sociale sector te implementeren en te evalueren. De komende jaren moet blijken of Individuele 

Begeleiding van jongeren ook voor andere doelgroepen en organisaties een geschikte methode 

is. 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 
 

Individuele Begeleiding van jongeren is onderdeel van Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Deze visie 

op jongerenwerk werkt door in Individuele Begeleiding waarin dezelfde uitgangspunten 

gehanteerd worden (De Ruijter, 2010). Daarnaast is de aanpak van Frank van Strijen een 

belangrijke methodische basis voor Individuele Begeleiding  (Van Strijen, 2009 in: Bakker, 

2011). 

 

Jongerenwerk Nieuwe Stijl 

In het implementatieplan schetst De Ruijter (2010) de hoofdlijnen van Jongerenwerk Nieuwe 

Stijl (JNS) als volgt.  

 Differentiatie bij het jongerenwerk 

De jongerenwerker is zowel preventief als responsief en in complexe situaties 

specialistisch. 

 Signaleren en analyseren  

Jongerenwerk Nieuwe Stijl werkt mee aan het tot stand komen van de Shortlist 

Groepscriminaliteit van gemeente en politie. Hiermee worden hinderlijke, overlastgevende 

en criminele groepen in kaart gebracht. Jongerenwerk Nieuwe Stijl heeft echter ook een 

preventiefunctie. Het signaleren van problemen van individuele jongeren, het delen van de 

informatie en het maken van afspraken met andere professionals en ketenpartners is 

eveneens een taak van het jongerenwerk. 

 Buurtpedagoog 

Het jongerenwerk is een buurtpedagoog die de jongeren in de wijk, hun ouders en de 

school kent en zij kennen hem. Hij heeft dan ook een opvoedkundige taak, naast die van 

ouders en school.  De jongerenwerker slaat de brug tussen thuis, buurt en school. 

 Jongerenparticipatie   

In JNS wordt de jongere (mede)producent; activiteiten worden niet aangeboden, maar 

komen tot stand in co-creatie. Omdat jongeren zelf invloed hebben op hun eigen 

activiteiten, neemt de overlast af. 

 Talentontwikkeling 

Zelfwerkzaamheid en sociale weerbaarheid van de jongeren staan centraal bij het uitvoeren 

van recreatieve en educatieve activiteiten, cursussen, dienstverlening, informatie en advies. 

De jongerenwerker geeft individuele en groepen jongeren inzicht in hun situatie en spreekt 

hen aan op hun persoonlijke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Via vrijetijdsactiviteiten 

maken jongeren zich sociale competenties eigen. 
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 Straatcultuur en samenwerken 

De jongerenwerker geeft ruimte aan jongeren door grenzen te stellen. Jongerenwerkers 

laten jongeren experimenteren met gedrag, maar geven daarbij wel kaders aan. Daarvoor is 

een vertrouwensband met de jongeren nodig. Daarnaast zijn de jongerenwerkers expert in 

straatcultuur. Ze leggen partners uit hoe straatcultuur werkt en wat er voor nodig is om 

communicatie met jongeren open en mogelijk te houden. Jongerenwerkers werken samen 

met partners als politie en gemeente.  

 

Brug tussen straatcultuur en burgercultuur 

Een belangrijke methodische basis voor Individuele Begeleiding van jongeren is de aanpak van 

Frank van Strijen (2009 in: Bakker, 2011). In deze publicatie toont Van Strijen aan dat 

Individuele Begeleiding sterk samenhangt met het veranderen van en grip krijgen op 

groepsprocessen van jongeren. Van Strijen constateert dat de meeste jongeren deel uitmaken 

van een straatcultuur, een subcultuuroverstijgende jongerencultuur, die letterlijk op straat is 

ontstaan. Deze straatcultuur is niet gebonden aan sociale milieus, maar wordt omarmd door 

jongeren uit alle geledingen van de maatschappij. Straatcultuur is niet het zelfde als subcultuur, 

waarbij een thema of muziekkeuze bindend is en die sterker verbonden is met sociaal milieu. 

Als tegenhanger van de straatcultuur benoemt Van Strijen de burgercultuur, niet te verwarren 

overigens met burgerlijkheid. Van Strijen definieert dat als: de hoofdstroom van de 

maatschappij. Die zich conformeert aan gezag, respect heeft voor de medemens en ervan 

overtuigd is dat het gezag en instanties het beste voor hebben met de burgers. 

 

Er zit een spanning tussen de straatcultuur, waarmee de jongeren zich identificeren, en de 

burgercultuur. Jongeren hebben het gevoel dat zij niet begrepen, en sterker nog, niet gewenst 

worden door de burgercultuur. Individuele Begeleiding is er onder andere op gericht 

om deze kloof te overbruggen. De Vervangingsmethode is daarbij een belangrijk uitgangspunt: 

negatief gedrag bij jongeren wordt vervangen door ander gedrag wat niet schadelijk is, maar 

wel dezelfde behoefte bevredigt als het oude gedrag. 

 

 

 



 

 

 22  * * *  Methodebeschrijving Individuele Begeleiding van jongeren.     

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional of cliënt/burger met de methode 

is gebaseerd op de volgende publicaties. 

 

1. Kengetallen 2006-2007. Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, Werkgroep 

Overenthousiast. Geschreven door Dorrethe Friessen en Frans Brukx en in 2007 

uitgegeven door Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. 

 

2. Tussenrapportage uitbreiding Overenthousiast juli 2007-juni 2008. Geschreven en in 

2008 uitgegeven door Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. 

 

3. Tweede tussenrapportage uitbreiding Overenthousiast juli 2008 t/m april 2009. 

Geschreven door Bea de Ruijter en in 2009 uitgegeven door Tandem 

Welzijnsorganisatie Nijmegen. 

 

4. Derde rapportage uitbreiding Overenthousiast periode juli 2009 t/m juni 2010. 

Geschreven en in 2010 uitgegeven door Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. 

 

Deze vier rapportages over het project Overenthousiast vormen per periode de 

subsidieverantwoording van Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen naar de gemeente, NEC en 

Oranje Fonds. In de rapportages wordt niet vermeld hoe zij tot stand zijn gekomen. De 

resultaten en conclusies zijn eerst in de werkgroep Overenthousiast besproken waarna ze in de 

rapportage definitief zijn gemaakt. In de werkgroep zaten gemeente, politie, de 

veiligheidscoördinator van NEC en Tandem.  

 

5. Individuele begeleiding van jongeren. Uitgangspunten en handvatten voor de praktijk. 

Geschreven door P.P. Bakker en in 2011 uitgegeven door Tandem Welzijnsorganisatie 

in Nijmegen. 

 

In deze methodiekbeschrijving zijn enkele praktijkvoorbeelden weergegeven naar aanleiding 

van gesprekken met jongerenwerkers. 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Minder en minder heftige incidenten 

In de rapportages wordt geconcludeerd dat er bij voetbalwedstrijden in de periode dat 

Overenthousiast liep minder en minder heftige incidenten zijn geweest, wat deels is te herleiden 

naar de inzet van het project.  
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Bereik 

Het project Overenthousiast had per seizoen een bereik van een derde van de 

stadioncapaciteit. Daaronder zijn minstens 250 jongeren. Met ruim 60 supporters, waarvan 30 

jongeren, was er wekelijks contact: telefonisch, in een traject of rondom de wedstrijden. Bij 30 

supporters, waarvan 15 jongeren, was per week sprake van directe preventie, dat wil zeggen 

preventief handelen en communiceren voor, tijdens en na de wedstrijd, vaak om escalatie te 

voorkomen. 

 

Instellingen verwezen vaker door en er zijn vaker jongeren begeleid in samenwerking met de 

Jeugdreclassering. Er zijn succesvol trajecten aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld 

invulling vrije tijd, alcohol- en drugsgebruik, inzicht in gedrag, gedrag op school en financiën. 

Deze trajecten hebben resultaat gehad. Per seizoen zijn ongeveer 20 supporters, waarvan 10 

jongeren, doorverwezen en er zijn 10-20 (voor)trajecten gestart, waarvan 10 voor jonge 

supporters.  Per jaar kregen 50 supporters, waarvan 20 jongeren, een traject stadionverboden.  

 

Negatief groepsgedrag doorbroken 

Door individueel te werken met aanspreekpunten in de groep is negatief groepsgedrag 

doorbroken. Supporters zelf spreken hun waardering uit en melden zich soms vrijwillig voor het 

project. 

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 

 

Hieronder volgen enkele praktijkvoorbeelden van Individuele Begeleiding van jongeren, verteld 

door jongerenwerkers van Tandem. De namen van de jongeren zijn om privacyredenen 

veranderd (Bakker, 2011).  

 

Karim (21 jaar) 

Ik ken Karim al vanaf zijn vijftiende. Hij trekt al vanaf zijn dertiende op in een straatgroepje en 

blowt veel. Op zijn vijftiende is hij schuldig bevonden aan een zedendelict en sindsdien gaat het 

hard achteruit: veel blowen, inbreken, agressief gedrag en op straat hangen. Bemiddeling naar 

school en werk heeft niets uitgehaald. Karim maakt van de dag een nacht en thuis is er geen 
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structuur. Vader heeft een drugsprobleem en moeder zondert zich af door zich te richten op de 

dochters en het jongste broertje. Door zijn gedrag loopt Karim tegen heel veel bekeuringen op: 

rijden zonder rijbewijs, ongelukken maken met onverzekerde voertuigen, rijden zonder 

bromfietshelm, et cetera. Ook zijn zorgverzekering betaalt hij niet. Afspraken komt hij niet na, 

hulpverleners van diverse instanties vinden hem niet gemotiveerd. Uiteindelijk staat hij ten einde 

raad bij de jongerenontmoetingsplaats (JOP) met een tas met daarin zijn boekhouding. In deze 

tas zit minimaal € 20.000,- aan schulden. Eenmaal op bezoek thuis komt er veel meer aan het 

licht, ook vader legt zijn administratie op tafel en het hele gezin blijkt zwaar in de problemen te 

zitten. Tussen vader en zoon komt het zelfs tot een handgemeen. Een multiproblem gezin dus, 

daarom zoek ik contact met het wijkteam om samen tot een aanpak te komen. Een aantal 

telefoontjes naar schuldeisers brengt voorlopig wat rust in het gezin en moeder schenkt een 

kopje thee in. Ik ben binnen. 

 

Kevin 

Kevin heeft een leerprobleem, maar Kevin is ook een talent als het aankomt op het maken van 

muziek. Ik heb Kevin ontmoet in de jongerenbus, een grote omgebouwde Amerikaanse bus 

waarmee ik samen met chauffeur Veronica door de wijk rijd. Hulpverlenende instanties uiten 

hun zorgen over Kevin en het gezin, Kevin is moeilijk op school en reageert soms agressief. In 

de bus is hij goed aanspreekbaar, wel een druktemaker, maar als hij het te bont maakt, zegt hij 

met een grote glimlach tegen me: “Je bent toch mijn mattie”. 

 

Aan één stuk door rapt hij zijn teksten die gaan over verdriet, meisjes en zijn moeder. Ik vertel 

hem over mijn contacten met de geluidsstudio van Dizzy. “Dat zou dope zijn, ik moet mijn shit 

spitten, weet je?” Vertaling: dat is te gek, want ik wil graag mijn raps opnemen.  

 

Het ging mis op school, ruzie met de leerkracht. Met de schooldirecteur, de reclassering en de 

leerplichtambtenaar, Kevin en zijn moeder zitten we rond de tafel. Kevin staart naar de grond en 

kijkt boos: “Jullie vinden mij dom, ik hoor alleen maar wat ik niet kan. Je zet me voor schut, 

omdat ik de woorden in het Engels niet weet of niet goed kan rekenen”. Maar Kevin, zeg ik, 

inderdaad heb jij moeite met bepaalde vakken, maar jij kunt heel veel dingen wel goed. Jij kunt 

muziek maken en teksten schrijven als de beste. Zo goed dat ik je geholpen heb om je liedjes 

op te nemen in een studio, dat zouden we niet doen als we je dom vinden. Maar je moet wel 

naar je leraar luisteren en je hier aan de regels houden. Ik kan toch niet tegen mijn baas zeggen 

dat ik je studio betaal, terwijl jij er op school een zooitje van maakt? Kevin knikt. “We gaan het 

weer proberen”, besluit de directeur. 

 

Ik kom de studio binnen en Kevin zit in de grote producerstoel. “Hee Mattie, ja man, gaat goed, 

maar ik ben nu even bezig met me shit, ik heb een tekst over mijn moeder weet je, hoe ze voor 

me zorgt en zo, weet je.” Als ik de deur uitloop, hoor ik: “Hey Mattie, ik had trouwens een 7 voor 

Nederlands en een 8 voor me wiskunde”. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

 Door kennis van de wijk, is de (problematiek en hulpvraag van de) jongere in beeld en is 

bekend in welke groepen de jongere zich beweegt (1, 2). 

 Door de betekenisrelatie tussen jongerenwerker en jongere kan de jongerenwerker 

jongeren stimuleren tot positieve gedragsverandering en het versterken van hun (verborgen) 

talenten en kwaliteiten (1, 3). 

 Door aansluiting te zoeken bij de eigen motivatie van jongeren wordt de eigen 

verantwoordelijkheid van de jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen versterkt (1,  

3). 

 Door begeleiding bij het realiseren van praktische en concrete resultaten ontstaat 

vertrouwen in de begeleiding (1, 3). 

 De jongerenwerker slaat een brug tussen straatcultuur en burgercultuur, ofwel tussen 

school, thuis en buurt (straat) (1, 2). 

 Het stimuleren van een actieve en coöperatieve houding van de jongere leidt ertoe dat 

jongeren coproducent worden (1, 2). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van Individuele begeleiding van 

jongeren?  

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: Individuele 

begeleiding van jongeren, individugericht ambulant werk, IBJ, Ambulante begeleiding + 

jongeren. 

 

Zoekstrategieën 

 Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar en aanbieder. 

 Er is gezocht in meerdere databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• PiCarta 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• Google Scholar 

 Internetsearch 

 De referenties van het gevonden materiaal zijn gecheckt.  

 

Selecteren van literatuur 

De literatuur is geselecteerd op basis van relevantie voor de methode Individuele Begeleiding 

van jongeren in Nederland. Het moest bovendien gaan om onderzoek naar praktijkervaringen 

met of effecten van de methode Individuele Begeleiding van jongeren. Zie 6.2 voor 

geselecteerde literatuur.  

 

 

6.2 Literatuur  

  
Bakker, P. P. (2011). Individuele begeleiding van jongeren. Uitgangspunten en handvatten voor 

de praktijk. Nijmegen: Tandem Welzijnsorganisatie.  

Friessen, D. & Brukx, F. (2007). Kengetallen 2006-2007 Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 

Werkgroep Overenthousiast. Nijmegen: Tandem Welzijnsorganisatie.  

Hagenaars, P. (2009). Naar vernieuwing van het Jongerenwerk in Nijmegen. Nijmegen: 
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Tandem Welzijnsorganisatie.  

Ruijter, B. de (2009). Tweede tussenrapportage uitbreiding Overenthousiast juli 2008 t/m april 

2009. Nijmegen: Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen.  

Ruijter, B. de (2010). Implementatieplan Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2010-2011. Nijmegen: 

Tandem Welzijnsorganisatie.  

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. (2008). Tussenrapportage uitbreiding Overenthousiast 

juli 2007-juni 2008. Nijmegen: Tandem Welzijnsorganisatie.  

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. (2010). Derde rapportage uitbreiding Overenthousiast 

Periode juli 2009 t/m juni 2010. Nijmegen: Tandem Welzijnsorganisatie.  
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode die 

in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Gemeten effecten 

In een tabel worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De onderzoeksresultaten 

kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten.  

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 Onderzoek 5 

Titel rapport Kengetallen 2006-

2007 Tandem 

Welzijnsorgani-

satie Nijmegen, 

Werkgroep 

Overenthousiast 

Tussen- 

rapportage 

uitbreiding 

Overenthousiast 

juli 2007-juni 

2008 

Tweede 

tussenrappor-

tage uitbreiding 

Overenthousiast 

juli 2008 t/m 

april 2009 

 

Derde 

rapportage 

uitbreiding Over-

enthousiast 

Periode juli 2009 

t/m juni 2010 

Individuele 

begeleiding 

van jongeren. 

Uitgangs-

punten en 

handvatten 

voor de 

praktijk 

Auteur Dorrethe Friessen 

en Frans Brukx 

Tandem 

Welzijns-

organisatie 

Nijmegen 

Bea de Ruijter Tandem 

Welzijns-

organisatie 

Nijmegen 

P.P. Bakker 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Onderzoeks- 

Vraag 

Wat zijn de 

kengetallen in het 

project 

Overenthousiast? 

In hoeverre is in 

Overenthousiast 

voldaan aan de 

afspraken in het 

veiligheids-

overleg NEC? 

In hoeverre is in 

Overenthousiast 

voldaan aan de 

afspraken in het 

veiligheids-

overleg NEC? 

In hoeverre is in 

Overenthousiast 

voldaan aan de 

afspraken in het 

veiligheids-

overleg NEC? 

Hoe werkt 

Individuele 

begeleiding 

van Jongeren? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Tandem, politie, 

gemeente, 

veiligheids-

coördinator NEC 

Tandem, politie, 

gemeente, 

veiligheids-

coördinator NEC 

Tandem, politie, 

gemeente, 

veiligheids-

coördinator NEC 

Tandem, politie, 

gemeente, 

veiligheids-

coördinator NEC 

Jongeren-

werkers die 

met de 

methode 

werken 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

onbekend onbekend onbekend onbekend 7 jongeren-

werkers 

 


