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Dit document betreft het eindproduct van Jongeren maken de Stad. Het eindproduct 

bestaat uit drie delen: een video, een infographic en dit document. Het project is 

gefinancierd door het Kansfonds en het ministerie van VWS, en richt zich op twee 

actielijnen uit het actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren: persoonlijke 

ontwikkeling en schulden/armoede. Het document is als volgt opgebouwd: 

 

1. Een introductie op Jongeren maken de Stad 

2. Wat betekent Jongeren maken de Stad voor jou? 

3. Wat doen we bij Jongeren maken de Stad? 

4. Wat werkt in Lelystad? 

5. Leren en reflecteren 

 

Bij elk onderdeel staat een korte toelichting op de aanpak. 

 

In de bijlage staat tot slot het reflectiekader Jongeren maken de Stad. Het 

reflectiekader is een overzicht van de wetenschappelijke elementen op zeven thema’s 

uit de praktijk.  
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Introductie: wat is Jongeren maken de Stad? 
Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar jongeren 

ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen en zelf actief een 

bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf, anderen én de stad zouden dromen. Onder 

die vlag van ontstaan veel initiatieven die gericht zijn op talentontwikkeling bij 

jongeren. En tegelijkertijd heeft die vlag nog een ander doel. Door uit te gaan van wat 

een jongere aan goeds in zich heeft, waar de talenten en kansen liggen en waar hij of 

zij van betekenis wil zijn, komen jongeren in beeld die elders – meestal in 

hulpverlening – afhaken of niet bereikt worden. Er is een veelkleurige en diverse groep 

jongeren betrokken, mede doordat de jongerenbeweging niet geassocieerd wordt met 

hulpverlening en er geen focus ligt op hun problematiek.  
 

 

  
Jongeren over Jongeren maken de Stad 
 

Jongeren maken de stad is… een plek waar iedereen anders is en waar iedereen 

gelijk is. Op een zachte en veilige manier. Jongeren maken de stad is zoals een 

groot raam. Je kunt een kijkje nemen. En je denkt ‘er gebeurt hier iets’. Het maakt 

nieuwsgierig. Het geeft een gevoel van ‘het mag hier zijn’.  

 

Een plek… waar je je thuis voelt, waar je niet beoordeeld wordt, waar je je talent 

kan ontdekken, samenbrengen talent/ideeën van andere jongeren, samen 

brainstormen over wat jij graag ziet in de stad, bouwen, niet op straat hoeven 

hangen, leuke dingen doen, waar je jezelf mag zijn, waar je elkaar hogerop kan 

brengen, leren hoe je jezelf op de kaart kunt zetten als rapartiest, in contact komen 

met de juiste personen die je verder kunnen brengen, waar gepraat kan worden 

over dingen waar je mee zit, een plek waar je wordt gezien om wie je bent en je 

talenten, een plek waar respect is voor elkaar, waar je je ervaringen kan delen over 

gevoelige onderwerpen, waar we elkaar dingen laten horen en zien, waar je je eigen 

persoonlijkheid kan uiten en verder ontwikkelen, waar eigenheid mag zijn en dat 

komt door kunst, waar kunst en creativiteit de ruimte krijgt, jezelf via kunst uiten, 

waar je geprikkeld wordt, evenementen plaatsvinden, hechte groep waar je bij mag 

horen om wie je echt zelf bent, waar minder conflict is tussen groepjes, een plek 

waar je je sociaal kunt ontwikkelen, waar je je eigen doelen kunt stellen, waar je je 

passie kunt uiten, waar je zelf dingen mag en kunt ondernemen 

(ondernemerschap), waar je kunt leren jezelf te zijn, waar je met elkaar kan 

praten… 

 



Wie maken Jongeren maken de Stad mogelijk? 

• De fysieke plek URBN village, waar jongeren hun maakproces en agency kunnen 

uitvoeren                                        

Wat betekent Jongeren maken de Stad voor jou? 

 

 

 

 

 ‘Ik voelde me een buitenstaander bij Jongeren maken de Stad. 

Het was ongemakkelijk om er niet bij te horen. Ik stond dan echt 

gewoon bij de deur en durfde niet goed naar binnen. Toen 

besefte ik me dat het een laagdrempelige plek is. Het is een 

goede plek dacht ik toen.’ 

 

 

 

 

‘Ik had een muur om me heen in het benaderen van mensen of als  

mensen mij iets zeiden. Maar die muur is lager of minder dik geworden.’ 

 

 

 

 

 

‘De omgeving maakt mij creatief. Ik krijg zin om iets te gaan doen, door 

anderen  tezien tekenen ga ik zelf ook tekenen.’ 

• Drie praktijkwerkers met outreachende, kunstzinnige en ervaringsdeskundige 

kwaliteiten 

• De jongeren die zich aansluiten bij Jongeren maken de Stad 

• De directeur van Stichting IDO 

• Twee medewerkers van Movisie van het programmateam Aanpak 16-27 

• Stagiaires social work, audiovisueel, ervaringsdeskundige opleiding 



 

 

 

‘Ik heb nu een vast patroon. Opstaan om iets te gaan doen. Hier is een toffe 

energie. Ik had gehoopt op zo’n plek. Je kunt hier gewoon binnenstappen, en 

je kunt leren van elkaars ervaringen.’  

 

 

 

     

 

‘Ik was altijd al bezig met schrijven, maar ik maakte nooit 

een tekst af. Nu het project kwam leek het wel of ik een reden had, 

ook buiten mezelf, het helpt dat het niet alleen vanuit mezelf 

kwam maar ook extern. En toen zat ik thuis en kwam er ineens 

een nummer.’ 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Zicht op impact 
Een onderdeel van het project is impactmeting. De onderzoeker van Movisie is 

aanwezig geweest bij groepsbijeenkomsten, houdt individuele gesprekken met de 

jongeren en de praktijkwerkers van Jongeren maken de stad brengen betekenis 

gevende uitspraken van jongeren in. Gezamenlijk is er een vragenlijst ontwikkeld, 

een focusgroep-aanpak opgezet en de betrokken stagiaires hebben een logboek 

bijgehouden. 



Wat doen we bij Jongeren maken de Stad 
De bedoeling is dat er een (creatief) veranderproces bij jongeren op gang komt en dat 

zij zich daar eigenaar van voelen.  

 

Bereiken en ontmoeten 
Het begint bij het bereiken en ontmoeten. In onderstaande woordwolk staan 

voorbeelden van hoe er outreachend contact wordt gelegd met jongeren. De 

praktijkwerkers gingen met een caravan de straat op, om op ludieke wijze in gesprek 

te komen met allerlei jongeren, en de bedoeling was óók de specifieke doelgroep 

(dreigende) dak- en thuisloze jongeren te ontmoeten. Dit bleek in de praktijk alleen 

minder makkelijk. Jongeren vielen óf niet in de doelgroep, óf het was lastig om de 

juiste toon te raken om open in gesprek te gaan over  hun situatie. Een andere manier 

van zoeken en werven was de wekelijkse straatronde met een ervaringsdeskundige 

praktijkwerker die ook rapper is. Deze manier werkte wel. Het verschilde vooral in dat 

jongeren hem eerlijk vertelden hoe hun leven echt was op dat moment. De rauwe 

realiteit kwam naar voren en contact leggen werd bereiken.  

 

 

Een maakproces ingaan 
Het is geen gemakkelijke opgave om een creatief veranderproces op gang te brengen. 

Vanuit het bereiken en ontmoeten groeide het vertrouwen van jongeren, maar hoe 

kunnen we jongeren stimuleren hun eigen creatieve proces aan te gaan? En hen 

tegelijkertijd onderdeel laten worden van een groep? 

 

Sommige jongeren wisten bijvoorbeeld totaal nog niet ze wilden gaan doen en 

moesten dusdanig op weg geholpen worden. Anderen hadden talenten en wilden daar 



graag wat mee doen, maar vonden het lastig om hun creativiteit om te zetten naar 

doelen. Het bieden van structuur was één van de inzichten om jongeren tot meer 

openheid en eigenaarschap te bewegen. Dit deden we bijvoorbeeld met URBN talks, 

individuele gesprekken en creatieve groepssessies.  

 

Wat is een maakproces eigenlijk?  

Jongeren leggen het uit: 

  

‘Alles heeft een verhaal, het begint bij jezelf.’ 

 

‘Ik dacht altijd dat er een plan nodig was om iets te maken, en te weten wat je wil 

vertellen. Maar dat is niet nodig’ 

 

‘Ik maakte al wel dingen, maar hier nog meer. Want er zijn makers om me heen, die 

doen van alles.’ 

 

‘Alles wat ik maak is voor mezelf. Ik heb geen haast, ik hoef het niet te delen. Als ik 

het zelf tof vind dan is het goed. Natuurlijk is het mooi als mensen het waarderen.’ 

 

Twee belangrijke aspecten voor dat maakproces zijn: de creatieve vrijplaats en de 

URBN talks.  

 

De creatieve vrijplaats 
Wat komt er op gang vanuit een creatieve vrijplaats? Hieronder staan ideeën van 

jongeren: 

 
 



Vervolgens doen jongeren creatieve ervaring op. 

 

‘Ik ben qua creativiteit meer durven te gaan doen. Van dansen bijvoorbeeld had ik 

nooit gedacht te kunnen zeggen dat ik het enigszins kan. Ik vind het vooral heel 

leuk, zonder dat ik er perse goed in ben. Dat komt omdat je het alsmaar om je heen 

ziet, al die creativiteit.’ 

 

‘Daardoor werd ik minder perfectionistisch, ik ging minder letten op wat anderen 

dachten. Nu is het vooral belangrijk dat ik er plezier uithaal, ook al ben ik er niet 

super goed in.’ 

 

URBN talks 
De URBN talks zijn groepsmomenten waar één thema centraal staat, zoals 

eenzaamheid, corona vaccinaties of mentale gezondheid. Hoe ervaren jongeren de 

URBN talks? 

 

‘Je gaat langer luisteren naar jongeren, je leert niet in twee zinnen je mening klaar 

te hebben. Je gaat mee in iemands verhaal en leert je eigen invulling uit te stellen.’ 

 

‘Door de URBN talks ben ik minder bang om mezelf open te stellen. Je merkt 

gewoon dat iedereen heel erg open is en er geen punt van maakt om te vertellen wat 

er afspeelt in je hoofd.’ 

 

‘URBN is een inspiratieplek voor mij. Om met mensen te praten die hier zijn. Gewoon 

een persoon tegen wie je kunt praten, zodat je zelf ook kunt kletsen. 

 

Waarom zijn die groepsmomenten belangrijk in de ontwikkeling van een maakproces 

naar agency? 

Praktijkwerker: ‘In die groepsmomenten komen jongeren anderen tegen en merken 

ze dat iemand, waarvan ze het niet verwachten, iets creatiefs doet. Dan gaan ze bij 

zichzelf na of ze dat ook zouden kunnen of proberen. Ze horen voorbeelden van hoe 

anderen bezig zijn met muziek producen. Als praktijkwerker bied ik dan aan om ze 

aan iemand te koppelen; we nemen die jongere dan mee naar een middag waar 

anderen muziek opnemen. Daarna laten we het ze zelf uitvogelen hoe ze ermee aan 

de slag kunnen en ontdekken ze ook hoe anderen dit gedaan hebben.’ De URBN Talks 

laten je beseffen dat iedereen zijn of haar issues heeft, we zijn gelijk en kunnen 

allemaal van elkaar leren. Iedereen kan wat betekenen voor een ander. Tijdens de 

talks leert iedereen kwetsbaar te zijn en samen ontdek je gemeenschappelijke 

struikelblokken en thema’s waar je gezamenlijk iets in kunt veranderen. 

 

Agency 
Vanuit een eigen maakproces groeien jongeren toe naar creative change agents. 

Agency is een begrip dat verwijst naar eigenaarschap, empowerment en creatiekracht. 

Agency heeft ook een collectief element: samen staan we sterk. Als agent produceren 



jongeren zelf kunst en inspireren en coachen anderen. Om dat agentschap te 

versterken zijn product presentatiemomenten opgenomen. Praktijkwerker: ‘Aan het 

begin van je maakproces presenteer je je plan of doel, daarna volgt een tussenmoment 

en een eindmoment. In de creatieve sessies gaat iedereen aan de slag met zijn of haar 

eigen product, maar het is ook een samenwerkdag waarbij je elkaar verder kunt helpen 

met de producties. De koppeling van de coaches (stagiaires) aan de jongeren zorgt 

ook voor een extra commitment, het creëert een lage drempel om je over lastige 

punten (zowel persoonlijk als in het creatieve proces) heen te helpen. Doordat zij zich 

nu meer bewust zijn van het project en weten wat en wanneer het precies is, kunnen 

ze het ook beter aan anderen vertellen. Dit zorgt ervoor dat een deel van hen een soort 

ambassadeurschap voelt en uitdraagt.’ 

 

Wat produceren jongeren?  

Hieronder staan voorbeelden. En in de video ‘Jongeren maken de Stad’ is het 

productieproces van enkele jongeren in beeld gebracht. 

 

 
 

Wat leren jongeren door zelf te gaan produceren? 

 

‘Ik heb geleerd hoe je een documentaire maakt. Ik kon van dichtbij en veraf mensen 

bekijken. Uit verschillende hoeken zie je andere dingen. Ik heb de beelden ook 

geëdit.’ 

 

‘Heel fijn om anderen een fijn gevoel te geven en creativiteit te zien. En dat ze ook 

aangespoord worden om iets te gaan doen.’ 

 

 

https://www.movisie.nl/creativechange


Wat is de rol van de praktijkwerker?  

 

Praktijkwerker: ‘We brengen jongeren bij elkaar. We leggen de verbinding tussen 

mensen, tijd, ruimte en eigen initiatieven zodat er productie en uitvoering op gang 

komt. We zorgen ervoor dat ze de middelen tot hun beschikking krijgen. Dus als een 

jongere wil leren drummen kopen we een drumstel.’  

 

‘Als ik de verbinding heb gelegd ben ik er de eerste keer bij en daarna gaan ze hun 

eigen proces in. Ik koppel een ‘maker’ aan een ‘agent’; dan komt er een andere energie 

en reflectie op het proces van jezelf en een ander. Want je relateert jezelf aan het 

maakproces van een ander. Als praktijkwerker spiegel ik hun ervaringen en eigen 

weerstanden. We realiseren dat we het samen doen. Namelijk dat je je eigen ervaring 

met jouw maakproces kan overbrengen aan anderen. Dat gebeurt in tussentijdse 

gesprekjes en in het maken zelf. Door elkaar te spiegelen en je te realiseren dat je van 

betekenis bent voor anderen. Wat vaak naar boven komt zijn overtuigingen, over jezelf 

en anderen. Die toetsen we.’  

 

Groeien naar hulp 
Na bijna een jaar is er een groep ontstaan die goed draait, die weet waar ze mee bezig 

zijn en die enthousiast zijn over het project. Het is geen grote groep, maar bij de 

jongeren die zijn bereikt zijn groeiprocessen ontstaan. Vanuit deze basis is het werven 

van jongeren buiten beeld op straat weer opgepakt. Om hen weer te verbinden aan de 

huidige groep, of weer een nieuwe groep hiernaast te laten ontstaan. Het lukt het 

beste om deze jongeren te bereiken door jongeren, die in hetzelfde schuitje zitten, 

mee de straat op te nemen of door ze mee te nemen naar scholen. 

  

De jongeren die bij Jongeren maken de Stad in beeld zijn, hebben problemen op 

allerlei leefgebieden. Zij komen in de wirwar van hulpverlening en wachtlijsten en 

vinden bij ons project even rust en ervaren een gevoel van thuiskomen. Ze kunnen hun 

verhaal delen, zowel één op één, als bij de URBN Talks en de praktijkwerkers. Hoewel 

dit van betekenis is, kampen ze met veel stress en gedoe. De één kan niet rondkomen, 

de ander wordt geterroriseerd door zijn buren, weer een ander heeft het werkbedrijf 

in haar nek hijgen en kan daardoor van de stress niet meer in slaap komen. Een ander 

speelt met ernstige psychische problemen, maar de wachtlijst voor de GGZ is te lang 

en weer een ander woont bij een huisjesmelker en zal binnenkort op straat belanden. 

Voor sommige van deze problemen zijn concrete praktische oplossingen te vinden, al 

moet een jongere dan wel geholpen willen worden, voor andere problemen kunnen we 

wellicht samen oplossingen bedenken. Want als één jongere binnen het project 

hiermee kampt is de kans groot dat meer jongeren hiermee kampen. 

 

Praktijkwerker: ‘Veel jongeren hebben schulden; één van de jongeren is dakloos 

geweest en woont nu bij een huisjesmelker waar het overgrote deel van zijn uitkering 

naartoe gaat. Daardoor is het lastig om rond te komen aan het einde van de maand. 

Hij heeft informele schulden bij zijn ouders en zus. Graag komt hij zelfstandig rond 

aan het einde van de maand, daarom deed hij – nadat hij de praktijkwerkers  voldoende 



was gaan vertrouwen – een beroep op het project en vroeg of we konden helpen bij 

een aanvraag voor de voedselbank. Een dappere stap! We zijn met hem mee gegaan 

naar het inloopspreekuur van het IDO. Helaas hanteert de voedselbank strikte 

voorwaarden en hij bleek te veel inkomen te hebben om in aanmerking te komen voor 

de voedselbank. Voor ons een eyeopener, want blijkbaar gaat een redelijk deel van zijn 

geld op aan drugs, iets waar wij en de hulpverlening ons vaak niet bewust van zijn. Hij 

is die week geholpen met een noodpakket. Huisvesting is door dit voorbeeld bij 

iedereen prominenter op de agenda gekomen. Vanuit deze casus is hij ambassadeur 

in het project Iedere jongere een thuis geworden. En bij ons is drugs een belangrijker 

thema geworden, waar we alert op zijn en wat we proberen te tackelen door de 

drugstalks en bewustwording bij hulpverleners. Uiteindelijk is de jongere hierin niet 

concreet geholpen, maar is hij is zich wel een stuk bewuster geworden van zijn 

bestedingspatroon en sindsdien is hij opener en kwetsbaarder. Hij weet dat we hem 

niet zomaar zullen laten vallen.’ 

 

 

 

 

  



Wat werkt in Lelystad 
 

Jongeren maken de Stad is een beweging. Hieronder staat visueel weergegeven hoe 

Jongeren maken de Stad werkt. Klik ook op deze link om de infographic in het groot 

te zien.  

 

 

 
 

 

https://www.movisie.nl/creativechange


Interventieontwikkeling 

Tijdens het project hebben we ervaring opgedaan met de aanpak van jongeren 

maken de stad. Daarin zijn vier ontwikkelfasen te onderscheiden: 

1. Contact en bereiken 

2. Een maakproces 

3. Creative agency 

4. Groeien naar hulp 

 

Samengevat: de praktijkwerkers leggen contact met jongeren binnen en buiten in 

Lelystad. Stagiaires, ervaringsdeskundigen en jongeren werken mee aan dat contact 

leggen. Uit de verbindingen die ontstaan wordt gebouwd aan de onderlinge relaties. 

Dat gebeurt ook met de professionele hulpverlening en mensen die ervaring hebben 

met kunst zoals theater, muziek en productie.  

 

Vertrouwen en motivatie groeit door groepsgesprekken, persoonlijke gesprekken, 

coachgesprekken, scholing in the job sessies en door anderen creatief bezig te zien. 

Het tempo bepalen zij zelf. Doordat een ‘maakproces’ op gang komt durven jongeren 

zichzelf steeds meer te laten zien via een creatieve vorm. Die vorm kiezen zij zelf: 

muziek, dans, theater, koken, schrijven, ervaringen delen, etc.  

 

Dat creatieve maakproces, en ook de kunstproductie zelf, geeft de ervaring iets te 

kunnen. Dat geeft betekenis aan het leven, niet alleen voor jezelf maar ook voor 

anderen. 

 

Hoe werkt het: leren en reflecteren 
Reflective approach 

Eens per maand komen praktijkwerkers, Movisie bij elkaar voor een scholing on the 

job. Hier zijn afwisselend stagiaires, agents en samenwerkingspartners bij aanwezig. 

Afhankelijk van welke groep mee kan leren op een bepaald thema. Movisie haalt op 

basis van praktijkvragen wetenschappelijke kennis uit landelijke Wat werkt dossiers. 

Die wetenschappelijke elementen worden ingebracht in de scholing on the job. Als er 

geen Wat werkt dossier is gemaakt van een bepaald thema, doet Movisie 

(internationaal) desktop research. Die volgende thema’s zijn uit de praktijk (en ook in 

deze volgorde) naar voren gekomen:  

 

• Jongeren bereiken buiten beeld  

• Relationeel werken 

• Identificeren van dreigende dak en thuisloosheid 

• Creative change agency  

• Kunst in het sociaal domein  

• Armoede/schulden en ervaringsdeskundigheid  

 

De belangrijkste Wat werkt-principes op deze thema’s zijn samengevat in een 

reflectiekader. Dat reflectiekader staat in de bijlage. 



 

In de praktijk van Jongeren maken de stad spelen allerlei situaties die spanning geven. 

In de scholing on the job sessies reflecteren we op die spanningsvelden op basis van 

een reflectiekaderthema, zoals relationeel werken. Hieronder staat voorbeelden van 

die spanningsvelden. We laten aan de hand van het spanningsveld 

vertrouwen/wantrouwen zien hoe we die reflectieve approach in de praktijk brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld uit de scholing on the job 
Over vertrouwen en wantrouwen 

We merkten al enige tijd dat het stroef liep in de relatie en samenwerking met 

reguliere hulpverlening. We hadden het idee dat concurrentiegevoelens in de weg 

stonden. Hoog tijd om daar eens in rust een scholing on the job aan te wijden. Eén van 

de hulpverleners, die de afgelopen tijd betrokken was bij een jongere, nodigden we 

daarvoor ook uit.  

 

De hulpverlener vertelde dat het een grote eyeopener was om te zien dat de jongeren 

bij ons rustiger waren en zich meer lieten zien. Eén jongen vertelde haar toen hoeveel 

belemmeringen hij voelde om hulp te vragen, hoeveel spanning en stress een gesprek 

meebracht en waarom hij zoveel wantrouwen ervaarde. Ze zei: ‘Dit heb ik eigenlijk 

nooit zo beseft als ik jongeren tegenover me heb. Ik wist eigenlijk niet dat de drempel 

zo hoog was.’ In de scholing on the job beseften we ook onze eigen blinde vlek. We 

denken vaak over ‘de hulpverlening’, maar in zo’n gesprek wordt duidelijk dat het vaak 
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mensen zijn met eenzelfde drive. Mensen die ook zoeken naar manieren om verbinding 

te krijgen met jongeren en geïnteresseerd zijn in dezelfde vragen als die wij hebben. 

Ze zijn er niet alleen om het systeem te dienen. Dat klinkt wel logisch, maar onbewust 

vergeet je dat soms in de praktijk.  

 

Op het einde van de sessie hebben we afgesproken nog eens samen te zitten, in een 

wat grotere kring, met wat meer jongeren erbij om verder te praten over vertrouwen 

en hoe we daaraan kunnen werken. Ons vertrouwen was in ieder geval gegroeid.   

 

 

 

 

 

  



Bijlage: reflectiekader Jongeren maken de Stad 
 

In dit document zijn de belangrijkste werkzame principes of werkzame factoren op de 

kernthema’s van Jongeren maken de stad verzameld. De volgorde van de thema’s 

komt voort uit de praktijk van Jongeren maken de stad; wat de praktijkwerkers bij de 

jongeren signaleren, de fase van het project en kennisbehoefte t.b.v. 

interventieontwikkeling van Jongeren maken de stad. Voor het verzamelen van deze 

Wat werkt-kennis is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recente Nederlandse 

overzichtsstudies of Wat Werkt dossiers van kennisinstituten en enkele internationale 

studies. De opbrengst is wisselend; op het ene thema is er meer gedegen onderzoek 

gedaan dan op het andere. Omdat de (sub)thema’s elkaar deels overlappen zullen 

werkzame elementen ook op diverse plaatsen terugkomen. Dit overzicht bevat de 

belangrijkste elementen die er toe doen om meer grip te krijgen op de effectiviteit van 

interventies. 

   

Wat werkt thema’s: 

 

1. Het vinden en bereiken van jongeren buiten beeld 

2. Relationeel werken 

3. Het identificeren van (dreigende) dak- en thuisloosheid 

4. Creative change 

5. Kunst in het sociaal domein  

6. Armoede en schulden 

7. Ervaringsdeskundigheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Het vinden en bereiken van jongeren buiten 

beeld 
#vinden #bereiken  

__________________________________________________________________________________ 

#vinden  

 
1. Sociaal netwerk. Ook om jongeren te bereiken die niet in beeld zijn, is het 

handig om gebruik te maken van het netwerk van deze jongeren. Het contact 

maken via andere, reeds in beeld zijnde, jongeren is hiervoor een slimme zet.  

2. Leefwereld van de jongeren. De kans is groot dat je dak- en thuisloze jongeren 

treft op plekken die een betekenis en/of functie hebben in de leefwereld van de 

jongeren. Denk hierbij aan fysieke plekken, maar ook online omgevingen. Denk 

hierbij aan scholen, maar ook plekken waar jongeren in hun vrije tijd 

samenkomen.  

3. Outreachende aanpak. Een outreachende aanpak is hard nodig, omdat de 

doelgroep door verschillende redenen niet instroomt in de hulpverlening. De 

jongeren hebben vaak geen behoefte aan hulp, zijn van mening dat ze toch niet 

te helpen zijn of dat er anderen rondlopen die de hulp veel harder nodig hebben 

dan zij. Daarnaast wordt de opvang door jongeren soms als onveilig ervaren en 

kiezen ze er voor om er geen gebruik van te maken. Hoewel het actief werken 

aan het vertrouwen en het outreachend werken door verschillende nationale en 

internationale onderzoeken wordt onderschreven, is er ook een tegengeluid: 

‘Juist doordat ze iedere keer aan het pushen zijn, kom ik gewoon niet’. Dit pleit 

ervoor om weliswaar aanwezig te zijn en betrokkenheid te tonen, maar de 

jongere leidend te laten zijn in het proces1 .  

De professional reikt steeds uit naar de jongere; checken hoe het gaat en 

vragen of ze iets kunnen betekenen. Voorkom ‘pushgedrag’, door 

betrokkenheid en presentie, en het centraal stellen van de behoeftes van de 

jongere.  

 

#bereiken 
 

1. Investeren in (wederzijds) vertrouwen. (Dreigende) dak- en thuisloze jongeren 

hebben vaak een hulpverleningsgeschiedenis van verschillende opvangsituaties 

en begeleidingstrajecten. Bijvoorbeeld vanuit verslavingszorg, maatschappelijk 

werk, jeugdzorg of de GGZ of vanuit een combinatie aan hulporganisaties. Deze 

hulp voldoet  vaak niet aan de verwachtingen. De jongeren voelen zich niet 

serieus genomen en zijn teleurgesteld in de hulpverlening, waardoor deze 

jongeren ‘zorgmoe’ zijn. Dat wil zeggen dat zij het vertrouwen in de 

hulpverlening zijn verloren of dat dit ernstig is beschadigd. Om dak- en 

thuisloze jongeren te kunnen bereiken en helpen, is het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie, hoe lastig en complex dit mogelijk is, een noodzakelijke 

eerste stap. De hulpverleners hebben vaak de nodige ervaring met cliënten met 



weinig motivatie. Dat maakt het van hun kant soms lastig om vertrouwen te 

hebben in mensen. Maak persoonlijk en face-to-face contact met de jongere 

(zeker het eerste contact) en communiceer over het doel van het ‘traject’. Heb 

hierbij oog voor de omstandigheden van het individu. 

 

2. Langdurige één-op-één begeleiding. Waarbij de jongere positief wordt benaderd 

en er geen negatieve ervaringen uit het verleden worden opgerakeld. Het is van 

belang dat er een (idealiter slechts één) contactpersoon is. Ook wanneer de 

jongere een time-out nodig heeft of een tweede (instap) kans, geven we deze. 

Op deze manier voorkomen we dat de jongere aan zijn lot wordt overgelaten. 

 

3. Geduld en vasthoudendheid. De begrippen geduld en vasthoudendheid komen 

veelvuldig terug in de literatuur. Vooral in relatie tot de wisselende motivatie 

van jongeren en het terugvallen in gedrag of tijdelijk afkeren van de 

hulpverlening. Geduld is nodig vanaf het eerste contact met de jongere. Veel 

jongeren geven in eerste instantie aan geen behoefte te hebben aan hulp. In 

dat geval is het belangrijk om als professional te laten zien dat je er bent voor 

de jongere en dat de deur open staat. Ook tijdens het hulpverleningstraject is 

het belangrijk om de deur open te houden. De motivatie van jongeren kan per 

week verschillen. Jongeren zeggen soms sessies af of komen niet opdagen. In 

dat geval moeten dossiers niet te snel gesloten worden en moet de professional 

er juist achteraan gaan. Geduld is ook nodig wanneer jongeren uitvallen of de 

(tijdelijke) keuze maken om terug te keren naar de straat. Ook al staat de 

hulpverlener er niet achter, het is essentieel om bereikbaar te blijven en geduld 

te hebben. Het is in ieder geval een mogelijkheid om in te zetten op 

schadereductie. Door (samen met de jongere) te kijken naar wat nodig is om 

de jongere relatief veilig op straat te laten leven. Bijvoorbeeld door een mobiele 

telefoon te regelen waarmee de jongere de hulpverlener kan bellen als hij of zij 

iemand nodig heeft. 

 

4. Niet-veroordelende houding. Persoonlijke aandacht is soms belangrijker dan 

het aanbod zelf. Jongeren worden graag gewoon als mens behandeld door 

iemand die bereid is ze een volgende kans te geven als het een keer mis gaat. 

De nadruk leggen op het negatieve werkt niet voor de jongeren. Het werken 

met deze doelgroep vraagt om handelen vanuit een aantal basiswaarden: 

emancipatie van dak- en thuislozen, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en 

uitgaan van kracht. Dit wordt ook onderschreven door onderzoek onder 

jongeren zelf. Zij vragen meer persoonlijke betrokkenheid van professionals die 

hen respectvol, empathisch, eerlijk en bekrachtigend ondersteunen, en hun 

autonomie niet uit het oog verliezen.  

 

 

 

 



Thema: Relationeel werken 
#presentiebenadering #werkende alliantie #collectieve verbindingen 

 

#presentiebenadering 

 
De theorie van presentie 

• De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele 

afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede 

zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, 

en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling 

zijn daarin centrale begrippen. Presentie richt de zorg in via relationeel 

programmeren: vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is voor deze cliënt(en) 

op dit moment. De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie stuurt hoe die 

kennis wordt aangewend. De presentie neemt radicaal het perspectief van de 

ander in als leidraad voor de zorg, in plaats van de logica van de methodiek. 

Het druist in tegen het maakbaarheidsdenken: presentie is primair gericht op 

het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven, ook als dat 

leven vastzit. (Baart, 2019 www.presentie.nl).   

• De presentiebeoefening houdt in: ‘Begrijpen’, in het kader van interventies. Dat 

gaat over dingen, gebeurtenissen, verhalen en mensen heen. De kern van 

presentie is aandacht, dat betekent niet over maar aan mensen denken, nabij 

zijn, hen beroeren. De professional voegt zich in taal, tijd, ritme aan de ander. 

Pas in echte verbondenheid toont zich wat er gedaan of gelaten moet worden 

en treedt er een samenhandelen op. 

• De methodische kenmerken van presentiebenadering zijn:  

 
Kenmerken   Betekenis  

1. beweging, plaats en 

tijd  

De beroepskracht volgt de ander 

(in plaats van het omgekeerde)  

2. ruimte en begrenzing  
Uit één stuk werken / integralisme 

(in plaats van fragmentatie en specialisering)  

3. aansluiting  

Bij het geleefde leven zijn 

(in plaats van bij de bureaucratische schematisering 

ervan)  

4. zich afstemmen  
Het goed van de ander centraal zetten 

(in plaats van de eigen - goede – bedoelingen)  

5. betekenis  
De ander is minstens bij één in tel 

(erkenning en relatie wegen het zwaarst)  

 

 

 

http://www.presentie.nl/


#Werkende alliantie 
 

Een toelichting op begrippen 

• Een continue relatie is een belangrijk werkzaam aspect van vrijwel elke 

professionele interventie. Het opbouwen van een duurzame relatie is één 

van de non-specifieke factoren of ‘common factors’ die sociale professionals 

zélf als heel wezenlijk zien voor de effectiviteit van hun werk. Een belangrijk 

onderdeel van de continue relatie is de werkalliantie tussen professional en 

inwoner. Een goede werkalliantie is niet per definitie langdurig. Er is 

groeiend empirisch bewijs dat werkzame relaties ook in korte 

interventietrajecten gerealiseerd kunnen worden. De werkrelatie is een 

belangrijk gegeven voor het ervaren van continuïteit, het ondersteunen bij 

overgangssituaties in het leven van jongeren; 

• De werkende alliantie hangt samen met het begrip professionele nabijheid: 

Het houdt een relationele grondhouding en concrete doelgerichtheid in. Aan 

alleen een relationele grondhouding kleven risico’s: vermijden van 

confrontaties (niet oordelend discrepanties, cirkelredeneringen etc. 

opsporen), verliezen van zicht op zingeving en levensbeschouwing, 

overschrijden van grenzen (er is emotionele betrokkenheid van de 

zorgverlener nodig, opdat de cliënt zich veilig en vertrouwd weet). 

Tegelijkertijd creëert een adequate afstand ruimte voor de eigen 

verantwoordelijkheid en authentieke ontwikkeling van de cliënt. Het is een 

opvallende ontwikkeling dat meerdere disciplines professionele distantie 

niet meer wensen. Er is behoefte aan een meer menselijke benadering in de 

zorg, waarbij een grotere emotionele betrokkenheid op de cliënt van belang 

is. Bij professionele nabijheid is er sprake van een relatie waarin de 

begeleider met aandacht en empathie betrokken is bij de cliënt. In deze 

relatie wordt de autonomie van de cliënt her- en erkend en er is ruimte voor 

de cliënt om zich te manifesteren. Begeleider en cliënt stellen samen vast 

wat kernvragen zijn en op basis daarvan wat de doelen zijn waaraan in de 

begeleiding gewerkt wordt. 

• Van alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan en blijven bestaan van 

het interpersoonlijk gedrag van begeleiders - die met probleemgedrag bij 

hun cliënten geconfronteerd worden - zijn emoties de belangrijkste. Emoties 

treden uiteraard niet geïsoleerd op, maar hangen samen met het beeld dat 

begeleiders van hun cliënten hebben. Met de verwachtingen die ze van hun 

cliënten hebben, met hun eigen zelfverzekerdheid, zelfreflectie en 

emotieregulatie. Arno’s onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat negatieve en 

positieve emoties in hoge mate het gedrag van begeleiders beïnvloeden. 

‘Critical Expressed Emotion’ is een uiting van negatieve emoties en 

geassocieerd met vijandig en weinig vriendelijk gedrag, terwijl positieve 

emoties leiden tot vriendelijk interpersoonlijk gedrag bij begeleiders. 



• Naast flexibiliteit in bereikbaarheid en beschikbaarheid is het ook belangrijk 

flexibel te zijn en aan te sluiten bij de behoeften van de jongere. Uit 

onderzoek van Korf (2004; in Jeeninga, 2010) blijkt dat jongeren anderen 

prioriteiten stellen dan betrokken professionals. Dit komt deels door onder- 

of overschatting van de eigen problemen (door jongeren), maar ook doordat 

betrokkenen minder goed in beeld hebben wat jongeren nodig hebben. 

Barendregt en collega’s (2011) doen een jaar lang onderzoek bij 55 

Rotterdamse jongeren. Naast dat de ernst van de problematiek niet altijd 

aansluit bij de hulp die wordt geboden, formuleren de jongeren ook andere 

behoeften. Zo willen zij bijvoorbeeld meer ondersteuning bij werk en 

inkomen in plaats van psychische steun, waar nu vaak de focus op ligt. 

• Specifiek voor dak- en thuisloze jongeren met een cognitieve beperking 

geven Burra, Stergiopoulos en Rourke (2009) het advies om visuele en 

verbale reminders in te zetten. Bij deze doelgroep is regelmatig contact met 

de hulpverlening van belang. Zo kan er (deels) gecompenseerd worden voor 

eventueel aandachts- en geheugenproblemen.1 

• Altena en collega’s (2017) doen onderzoek onder 102 dakloze 

jongvolwassenen en 32 sociaal werkers. Zij ontdekken dat wanneer de 

jongvolwassene het gevoel heeft een sterke werkalliantie te hebben met de 

professional, deze van positieve invloed is op hun zelf-determinatie. Dit is 

ongeacht of de professional dat ook zo ervaart. Een evaluatie van de 

kwaliteit van zorg van Altena, Beijersbergen en Wolf (2014) laat zien dat de 

relatie met de professional het meest positief wordt beoordeeld door de 

jongeren. 

 

  



#Collectieve verbindingen 
Een toelichting op de begrippen Bonding, bridging en linking 

 

Professionals zijn experts in verbinding, in het leggen van relevante contacten voor 

personen die geïsoleerd zijn geraakt. Door ze te koppelen aan personen waaraan ze 

steun kunnen ontlenen en door ze te verbinden met organisaties waar ze hun voordeel 

mee kunnen doen. Zo wordt hun sociaal kapitaal versterkt. De Amerikaanse socioloog 

Robert Putnam spreekt van ‘bonding’, ‘bridging’ en ‘linking’. ‘Bonding’ gaat het om 

het samenbinden van mensen die zich in elkaar herkennen: meestal mensen met 

gelijke sociaaleconomische achtergrond, migratieachtergrond, leefstijl, religie 

enzovoort. Steeds belangrijker in een (super)diverse samenleving is de tweede vorm 

van sociaal kapitaal: ‘bridging’, dat wil zeggen het realiseren van overbruggende 

contacten met juist andere groepen. ‘Bridging’ is vaak ingewikkelder dan ‘bonding’. In 

het geval van ‘bonding’ versterk je of vergroot je de bindingen met de eigen groep, bij 

‘bridging’ slaag je er in contact te maken met personen buiten je eigen groep. Te 

sterke en verplichtende onderlinge contacten maakt ‘bridging’ lastiger, maar een 

stevige ‘bonding’ binnen de eigen groep wordt wel weer als voorwaarde voor ‘bridging’ 

gezien. Toch: ‘bridging’ is vaak essentieel om sociaal te stijgen. In de woorden van 

Putnam:  

 

• ‘bonding’ is nodig om te overleven (‘going through’) 

• ‘bridging’ om vooruit te komen (‘going up’).  

• ’Linking’ tenslotte betreft de vaardigheid om je weg te vinden binnen 

instituties van lokale overheid, zorg, welzijn, volkshuisvesting et cetera.  

 

‘Linking’ geeft je de mogelijkheid de wereld een beetje naar jouw hand te zetten. Je 

bent in staat instituties te benutten voor jouw behoeften en ambities. Juist kwetsbare 

personen hebben daar last van. Mogelijk worden noodzakelijke contacten met de 

systeemwereld weer hersteld en voor hen productief gemaakt.  



Thema: Identificeren van (dreigende) dak- en 

thuisloosheid  
#Relationele factoren #Structurele factoren #invloed van systemen en organisaties 

__________________________________________________________________________________ 

 

Om te identificeren welke jongeren in potentie dak- en thuisloos kunnen raken, lees 

je hieronder een lijst van risicofactoren die bij kunnen dragen aan het ontstaan en in 

stand houden van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Deze zijn onderverdeeld in: 

 

1. Relationele en individuele factoren 

2. Structurele factoren 

3. Invloed van systemen en organisaties.  

   

#Relationele factoren  
 

Het gaat hier om familiebanden en interpersoonlijke relaties die bijdragen aan de dak- 

en thuisloosheid van een jongere. Het gaat dan vaak om geweld in huis, conflicten 

binnen het gezin of relaties die worden verbroken. Jongeren worden dakloos door deze 

factoren omdat zij er zelf voor kiezen niet meer thuis te willen wonen (hetzij bij familie, 

hetzij met een partner) of omdat ze niet meer welkom zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om: 

  

Mishandeling en/of verwaarlozing. Er is sprake van fysieke of emotionele 

mishandeling of verwaarlozing thuis en/of sprake van seksueel misbruik waardoor de 

jongere zich niet meer veilig voelt thuis en er voor kiest te vertrekken (of dit als enige 

uitweg ervaart). Het geweld kan door (één van de) ouders worden gepleegd, maar ook 

door een partner. 

  

Conflicten. Veel conflicten met (één van) de ouders of met andere huisgenoten, 

waardoor de jongere niet meer thuis kan of wil wonen. 86 procent van de dak- en 

thuisloze jongeren ervaren problemen in het gezin van herkomst. Jongeren raken 

dakloos, hetzij vrijwillig, hetzij omdat ouders, verzorgers of huisgenoten de jongere 

vragen om te vertrekken. Issues die vaak voor een conflict zorgen, of hieraan 

bijdragen, zijn: geen werk hebben en/of niet naar school gaan, verslaving van de 

jongere of de ouders/huisgenoten, psychische klachten van de jongere of de 

ouders/huisgenoten.   

 

Scheiding ouders. Ouders scheiden waardoor de jongere bij geen van beide terecht 

kan (of wil). Soms krijgt de ouder waar de jongere bij woont, of wil verblijven, een 

nieuwe partner. De conflicten tussen de nieuwe stiefouder en de jongere zorgen er 

uiteindelijk voor dat een jongere dakloos raakt.   

  

Beëindiging samenwonen partner. De jongere verliest zijn woonruimte omdat de 

relatie met zijn of haar partner ophoudt. Sommige jongeren wonen samen; voor een 

aantal jongeren is dit een oplossing omdat ze niet meer thuis kunnen of willen wonen. 



Op het moment dat de relatie stopt, komen ze op straat te staan en kunnen ze nergens 

meer terecht.   

 

Overlijden familielid. Overlijden van een familielid waarbij de jongere verblijft. Soms is 

dit de enige persoon waar ze terecht kunnen en komen ze na het overlijden op straat 

te staan.   

 

LHBTI. LHBT jongeren zijn mogelijk kwetsbaarder om dak- of thuisloos te raken. 

Afwijzing of non-acceptatie van ouders of andere familieleden spelen hierin een rol.   

 

Gering sociaal netwerk. Eenmaal uit huis zijn er relationele factoren die kunnen 

bijdragen aan het in stand houden, of zelfs verergeren, van de situatie: soms hebben 

kinderen op jongere leeftijd al niet de kans gekregen om een sterk sociaal netwerk op 

te bouwen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende geld is om mee te doen met sociale 

activiteiten, er veel verhuisd wordt of andere kinderen niet welkom zijn thuis waardoor 

het lastig is om een sociaal netwerk op te bouwen. Wanneer een jongere dan op latere 

leeftijd op straat komt te staan, is er onvoldoende netwerk om op terug te vallen..   

  

Individuele factoren   
  

Problematisch middelengebruik. De overgrote meerderheid (70% tot 90%) van de 

dakloze jongeren gebruikt. De redenen voor middelengebruik zijn uiteenlopend: ter 

kalmering om de stressvolle situaties het hoofd te bieden en/of om met (dreigende) 

dak- en thuisloosheid om te kunnen gaan of als vorm van zelfmedicatie om 

symptomen van psychisch problemen, waaronder traumatische ervaringen, ADHD of 

een eetstoornis, te onderdrukken.   

 

Schulden. Jongeren hebben moeite met het beheren van hun inkomen (zie ook 

(toegang tot) inkomen). Zij verliezen het overzicht van hun uitgaven, waardoor vaak 

hoge schulden ontstaan. Huurschulden leiden bij sommige jongeren tot huisuitzetting. 

Andere oorzaken van schulden zijn: boven hun stand leven, geen notie van geld 

hebben, rekeningen niet betalen, geen idee hebben van het regelen van financiën en 

drugsgebruik. Driekwart van de dak- en thuisloze jongeren heeft schulden. De 

gemiddelde schuld is 5.000 euro, met een range van 40 tot 70.000 euro. Gedurende 

de dak- en thuisloosheid wordt de schuld vaak nog groter.   

 

Somatische en psychische problemen. Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak last 

van somatische en psychische problemen, zoals depressie, angststoornissen en PTSS. 

77% heeft psychosociale klachten en 54% heeft te kampen met psychiatrische 

problematiek. Mede door deze problematiek worden jongeren soms dakloos. Maar de 

dak- en thuisloosheid draagt vaak ook bij aan het ontstaan en in stand houden van 

deze problemen: er ontstaat een vicieuze cirkel. ADHD, autisme en een licht 

verstandelijke beperking (25%) komen relatief veel voor onder dak- en thuisloze 

jongeren.   

  



Bovenstaande factoren dragen bij aan het dakloos worden, maar zijn ook factoren die 

de dakloze situatie in stand houden of zelfs verslechteren. Met name de situatie waarin 

een conflict ontstaat met ouders of huisgenoten, draagt er aan bij dat een jongere 

dak- en thuisloos wordt en blijft. Een verslaving, schulden of psychische problemen 

kunnen daarin een rol spelen. Ook wanneer een jongere de gevolgen van verleidingen 

niet overziet of daar niet in ondersteund wordt, kan dat in deze fase van het leven 

risico’s en problemen opleveren.  

  

#structurele factoren  
Dit zijn factoren die rechtstreeks bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van 

dak- en thuisloosheid van jongeren, maar die buiten de invloed van jongeren zelf 

liggen. Structurele factoren zijn: (toegang tot de) arbeidsmarkt, inkomen en 

woonruimte.   

  

(Toegang tot de) arbeidsmarkt. Voor veel jongeren is het lastig om een baan te vinden 

en/of te houden, die voldoende betaalt om rond te komen. Soms hebben de jongeren 

wel werk, maar leidt het verlies hiervan tot het niet kunnen betalen van rekeningen, 

wat dak- en thuisloosheid tot gevolg kan hebben. Er zijn een aantal factoren die 

bijdragen aan de beperkte toegang tot de arbeidsmarkt:   

 

• Een gebrek aan opleiding en vaardigheden 

• Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten komen veelvuldig voor onder 

jongeren die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Hierdoor is de kans 

dat deze jongeren een beroepsopleiding volgen of afronden erg klein.  

• Het opleidingsniveau van dak- en thuisloze jongeren is beduidend lager dan 

dat van niet-dak- en thuisloze jongeren. Voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking is het krijgen en behouden van werk 

problematisch.   

• Een gebrek aan geschikte arbeidsplaatsen.  

 

Voor jongvolwassenen is het lastig om een fulltime baan te vinden waar geen opleiding 

voor nodig is en wel voldoende betaalt om zelfstandig van rond te komen. Vaak is het 

minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar te laag om in het levensonderhoud te 

voorzien.   

 

Beschikbare, betaalbare woonruimte. Een terugkerend probleem, zowel in Nederland 

als internationaal, is het vinden van beschikbare en betaalbare woonruimte voor 

jongeren. Nederland heeft een woningtekort. Dat geldt vooral voor de woningen die 

betaalbaar zijn voor jongeren (en andere lage inkomens). Voor jongeren die dak- en 

thuisloos zijn of dreigen te worden, zijn meerdere factoren relevant:   

 

• Er is een algeheel tekort aan betaalbare woonruimte. Met name in de steden 

moet iemand jaren ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een 

sociale huurwoning. Sociale huur is echter de enige optie voor deze jongeren 

omdat particuliere verhuur meestal te duur is.   



• Toegang tot betaalbare woonruimte. Eventuele studentenkamers, of kamers 

voor werkenden, zijn vaak niet beschikbaar/toegankelijk voor dak- en thuisloze 

jongeren. De vereiste is namelijk dat je studeert en/of werkt.   

  

Toegang tot inkom(st)en. Het gebrek aan geld voor woonruimte of leefkosten kan 

worden opgelost als de jongere voldoende inkomsten heeft. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat slechts één op de vijf dak- en thuisloze jongeren inkomsten 

heeft uit werk. Tussen de 13% en 34% ontvangt een uitkering en tussen de 14% en 

26% heeft inkomen uit illegale activiteiten.   

  

Het merendeel van de jongeren genereert inkomsten uit een uitkering en/of 

studiefinanciering. De wijze waarop jongeren aan inkomsten komen en de hoogte van 

het inkomen, wordt door een aantal dingen belemmerd:  

  

Het minimum(jeugd)loon. Tot en met 20 jaar hebben jongeren een wettelijk 

minimumloon dat lager ligt dan dat voor mensen van 21 jaar en ouder. Hoewel een 

jongere minder inkomen krijgt, heeft de jongere niet per se minder kosten. Het 

rondkomen van het eigen loon is dus sowieso lastig. Daarnaast zijn de banen die 

beschikbaar zijn voor (dak- en thuisloze) jongeren, vaak slecht betaalde banen (omdat 

er geen opleiding voor nodig is) en/of parttime banen, waardoor het onmogelijk wordt 

om überhaupt het minimum te verdienen.   

  

Hoogte en beschikbaarheid uitkeringen. vanaf 18 jaar maken jongeren aanspraak op 

een bijstandsuitkering (of een WW-uitkering onder bepaalde voorwaarden). Voor 

jongeren van 18 t/m 21 jaar wordt de hoogte van het bedrag afgeleid van het wettelijk 

minimumloon (recht op 75% van het minimum). Naast het feit dat dit bedrag dus nog 

lager is, en het daarmee lastig is om alle kosten te dekken, hebben jongeren tussen 

18 en 27 jaar hier ook pas recht op nadat zij vier weken actief naar werk zoeken. Zij 

moeten dus op de één of andere manier die eerste vier weken overbruggen (zie ook 

Participatiewet).   

 

Toegang tot uitkering. het aanvragen van een uitkering is alleen mogelijk wanneer 

iemand een woon- of postadres heeft en dat is bij dak- en thuisloze jongeren 

vanzelfsprekend een bottleneck.   

  

De problemen op het niveau van arbeid, woonruimte en inkomen creëren gezamenlijk 

een vicieuze cirkel. Het één is nodig om in aanmerking te komen voor het ander, maar 

het ander is niet te krijgen als je het één niet hebt. Kortom, jongeren zitten vast in een 

uitzichtloze situatie tenzij iemand een uitzondering maakt op bestaande regels.   

  

#invloed van systemen en organisaties    
Hierbij gaat het om de hulpverlening rondom een (dak- en thuisloze) jongere en het 

beleid. Factoren die bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van het probleem 

zijn:   

  



Moeizame toegang tot passende hulpverlening. Verschillende vormen van hulp zijn bij 

verschillende organisaties belegd. Doordat deze niet altijd goed samenwerken, worden 

jongeren vaak doorgestuurd. Zij krijgen te maken met veel verschillende gezichten en 

hoge wachttijden.   

  

Gebrekkige ondersteuning bij transitie uit jeugdzorg of (jeugd)detentie. Naar 

schatting 75% tot 80% van de dak- en thuisloze jongeren heeft een geschiedenis in de 

jeugdzorg. Tot hun achttiende jaar hebben ze daardoor een relatief stabiele 

verblijfssituatie, maar daarna is hun situatie onzeker omdat de jeugdzorg stopt. In 

sommige gevallen kan een verlenging van jeugdzorg worden aangevraagd, maar 

vooralsnog wordt van de jongeren verwacht dat zij versneld zelfstandig worden. 

Sommige jongeren komen onvoldoende voorbereid op zichzelf te staan.   

 

Afwijzen van hulp. Naast het gegeven dat niet alle jongeren ‘gereed’ zijn voor een 

zelfstandig leven, zijn er ook jongeren die, door de jarenlange bemoeienis van 

instanties op hun achttiende niets meer met deze organisaties te maken willen 

hebben. Zij kiezen er bewust voor om eventuele doorlopende hulp niet te accepteren. 

Vaak heeft dit tot gevolg dat zij op een later moment alsnog terecht komen in de 

opvang (of in sommige gevallen, afhankelijk van de verstreken tijd) terugkeren naar 

de jeugdzorg.   

  

Gebrek aan consistente, betrouwbare relaties met organisaties. Voor een succesvolle 

transitie naar volwassenheid is het voor jongeren belangrijk om in ieder geval één 

significante relatie te hebben met een volwassene. Iemand die hen ondersteunt op 

een positieve wijze. Voor jongeren die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, is zo’n 

persoon vaak afwezig. Daarnaast zorgen de volgende factoren voor een belemmering 

van het bouwen aan een betrouwbare relatie:   

  

Het proces wordt bemoeilijkt door het aantal professionals dat de jongeren ziet en aan 

wie ze hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen.  De ervaring van sommige 

jongeren dat de professional tegenover hen te professioneel is: te veel gericht op het 

werk/de taak en minder op de jongere als persoon.  Jongeren hebben angst voor wat 

professionals gaan doen met de informatie die zij geven. Delen zij dit met hun ouders 

of met de politie?  Jongeren hebben angst dat de professional ‘iets anders’ benoemt 

als het echte probleem dan dat zij het zelf zien.   

 

  



Thema: Creative Change 
#grass roots #creative change movement #changemakers/change agency 

__________________________________________________________________________________ 

#Grassroots 
Grassroots ("graswortels") is een Engelse term voor politieke processen die aan de 

basis worden ontwikkeld. Inwoners ontwikkelen initiatieven en nemen, en niet de 

bestuurders/beleidsmakers. Ook activisme vanuit gemeenschappen valt onder het 

begrip grassroots. Grassroots is een beweging die past bij de universele rechten van 

de mens en de zeventien sustainable development goals van de UN. De principes van 

grassroots verandering zijn vaak bedreigend voor mensen en instituties die baat 

hebben bij de status quo van ongelijkheid: het genereert macht en veiligheid. Voor 

veel mensen is die verandering juist broodnodig, omdat hun bestaansrecht en 

bestaanszekerheid wordt bedreigd. Grassroots kent men veelal uit 

ontwikkelingssamenwerking projecten in niet westerse landen. Echter westerse landen 

zoals Nederland kennen ook ongelijkheid. 

 

De centrale vraag voor iedereen is: kiezen we om bystander (omstander) te zijn, of 

kiezen we ervoor om actieve change agents in de wereld te zijn?  

 

Grassroots-projecten beogen veranderprocessen in gang te zetten, via de stemmen 

van changemakers. Enkele principes die we tegenkomen in die processen van 

verandering: 

 

• Verandering is mogelijk 

• Iedereen kan changemaker zijn, ongeacht rol of positie 

• Iedereen heeft invloed, hoe klein of groot ook 

• Verandering gaat over jezelf en over het beïnvloeden van anderen 

• Beweging groter maken door inzet van sleutelfiguren/rolmodellen (individueel 

niveau) en betrokkenheid van coalitiepartners (organisatieniveau) en deze 

interacties te faciliteren (ongeacht inhoud) 

 

#Creative change movement 
Hoe geven creatieve programma’s of aanpakken vorm aan die grass roots beweging?  

Towards a framework for action  

• Een manier is het erkennen en waarderen van informele vormen van leren. De 

creatieve, innovatie en informele wijze van leren is nodig om context en netwerk 

te verbreden. Veel jongeren hebben geen goede aansluiting van onderwijs naar 

de arbeidsmarkt. Het verbreden geeft kansen om jongeren ondernemer te laten 

worden van hun eigen leven. Bij het vormgeven van dat leven gaat het daarbij 

ook om het nemen van risico’s, omdat het bewandelen van de ‘gewone’ paden 

voor hen niet vanzelfsprekend is. Een baan voor het leven is niet meer aan de 

orde in de 21e eeuw. Het gaat om bouwen aan zichtbaarheid van verworven 

vaardigheden buiten formele leersystemen om. En die informele en formele 

vormen van leren vervolgens complementair proberen te krijgen met het oog 



op het creëren van gelijke kansen. Deze benadering gaat uit van de creatieve 

potenties van jongeren zoals schrijven, filosoferen, kunstenaar zijn, 

ondernemer- en vakmanschap. Informele manieren van leren en ontwikkelen 

zijn nodig om de context te verbreden van jongeren die via formele routes 

weinig kans maken op de arbeidsmarkt. De categorieën voor het ontwikkelen 

van competenties die relevant zijn voor de arbeidsmarkt en via informele 

manieren bereikt kunnen worden zijn: 

 

• Persoonlijk (bijvoorbeeld vertrouwen en eigenwaarde) 

• Interpersoonlijk (sociale vaardigheden, assertiviteit, samenwerking) 

• Zelf effectiviteit zoals betrouwbaarheid 

• Competenties zoals initiatief nemen en iets voor elkaar krijgen zoals een 

planning, probleem oplossen, prioriteren 

 

Practice cultural agency 

Er zijn allerlei voorbeelden om authentieke activiteiten te creëren gebaseerd op het 

verhaal van jongeren. Het gaat dan om een verhaal dat relevant is in hun leven en hun 

community. Dit ‘playmaking process’ start bij het ontdekken, bekritiseren en 

experimenteren van hun eigen houding, overtuigingen en manier van doen en dat van 

anderen. Ze identificeren hun eigen doelen en proberen die tot realiteit te maken 

(agency). Het proces van verandering om dit te bereiken heet empowerment: het 

vergroten van persoonlijke kracht en maatschappelijke positie. Het activeren van dat 

agency gebeurt via eigen symboliek, verhaal, traditie, rituelen, waarden en kunst 

uitingen. Door het in de praktijk brengen van kunst ontwikkelen jongeren een beeld 

van zichzelf, een cultureel geladen beeld bedoeld als betekenis, waardevolle bijdrage 

en vorming van nieuwe normen, symbolen en verbeeldingen.  

 

In een community gaat het erom om die ontdekte authentieke activiteiten samen te 

brengen. Sociale rollen en steeds veranderende diversiteit komen aan het licht: dat is 

het gevolg van individuele en sociale groei, in plaats van feiten. De principes van 

cultural agency: 

 

• We krijgen meer gevoel bij de zin van ons bestaan en meer bestaansrecht in 

onze omgeving 

• We zoeken naar manieren om behoeften en wensen te verbeelden en dit te 

delen met elkaar 

• We kijken de uitdagingen in de ogen die op ons pad komen 

 

‘Walk the talk, write the right, sing the….. , act the….., dance the….: direct’. Creative 

change agency skills zijn: communicatie, integriteit, kennis en helderheid over wat het 

kost als je niks doet. Creative keys: synergie, brainstormen, partijdig zijn, negativiteit 

omvormen tot positiviteit, onuitvoerbare ideeën genereren.  

 

 

 



Creative youth development 

Een holistisch model dat uitgaat van kunst educatie om jongeren te laten ontwikkelen 

tot stabiele (re) volwassenen. Dat gebeurt middels kunst instructie en kunst maken 

gecombineerd met levensvaardigheden (life skills) zoals leiderschap, positief 

zelfbeeld, communicatie, samenwerking en respect voor diversiteit. De aanpak spreidt 

zich over domeinen school, thuis en jongerenwerk; het erkent en speelt in op het feit 

dat de betrokken jongeren onderliggende behoeften (en tekorten) hebben. Dat kan 

een stabiele thuissituatie, mentale gezondheid, welzijn zijn en primaire 

levensbehoeften zoals eten. Daarvoor wordt (samen) gewerkt met jeugdhulp en 

welzijnsvoorzieningen. De benadering ziet jongeren als bron van waarde in lokale 

netwerken en partner in het leren, in plaats van het oplossen van hun problematiek. 

De principes zijn: 

• De begeleiding wordt geboden door professionele kunstenaars, die kunst 

weten te waarderen en zich zelf daarin willen blijven ontwikkelen 

• De jongeren worden gecoacht door mentoren en andere peers vanuit 

acceptatie, jongeren dragen actief bij aan het vormgeven van overstijgende 

kunstprogramma’s 

• Het draait om ‘hands- on’ stimuleren van vaardigheden met behulp van 

beschikbaar materiaal, support en techniek   

• Er is een cultuur van hoge verwachtingen, d.w.z. respect voor de 

kunstambities en kunstuitingen van jongeren 

• Kunst educatie vindt plaats op een emotioneel en fysiek veilige plek voor 

jongeren; 

• Directeuren zijn gecommitteerd aan het kunstprogramma en zetten zich in 

om partijen te binden aan het kunstnetwerk     

 

#Changemaker/Change agency 
 

Wat is een change agent/changemaker? 

Het is een individu die zichzelf en anderen aanzet tot beweging/verandering. Deze 

individuen maken deel uit van iets groters ‘most significant change’, echter de acties 

zijn klein. De bijpassende leus is: think global, act local. 

 

Een change agent benut creativiteit, macht en autoriteit om mensen bij te staan en te 

bekrachtigen in het aangaan van de harde realiteit. Iedereen kan change agent zijn. 

Je hoeft geen macht te hebben, het gaat om leiderschap als activiteit, niet vanuit een 

positie of rol. Je stimuleert een proces om met anderen belangrijke issues, waarden 

en gedrag aan te pakken. Deze manier van leren en ‘probleem’ betrokkenheid kan 

moeilijk en pijnlijk en risicovol zijn. Maar deze veranderwijze is cruciaal om een groep, 

organisatie, community of land in beweging te krijgen. Hoe meer change agents hoe 

beter: het gaat om het maken van massa om zo de invloed te vergroten.  

 

De werkwijze van changemakers/change agents is meestal gericht op 

gedragsverandering bij zichzelf en anderen. De manier om gedragsverandering en 



verandering te ontlokken kent een aantal ingrediënten. Deze ingrediënten hebben 

geen volgorde, sterker nog, ze vinden meestal geïntegreerd plaats: 

 

1. Bewustwording. Dat kan in de vorm van (peer)educatie – informatieoverdracht 

en attitude verandering. Jongeren leren dingen op informele wijze: via feiten, 

discussie, ervaringen en voorbeelden. Hierbij vullen de professionele 

uitvoerders en de peers elkaar aan. 

2. Activering. Jongeren vertalen wat zij belangrijk vinden (onder begeleiding van 

professionals/kunstenaars) naar acties die zij zelf kunnen uitvoeren en 

uitdragen. Ze kiezen hun eigen woorden en vormen, maken gebruik van hun 

eigen talenten en netwerk en leren hoe ze leeftijdsgenoten aan het denken 

kunnen zetten met deze acties.  

3. Mobilisatie. Jongeren nemen initiatief en in contact met anderen dragen zij uit 

wat zij anders zouden willen zien en doen. De jongeren treden naar buiten toe 

en staan echt ergens voor, ze betrekken andere jongeren bij hun acties of 

leggen contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Kunst in het sociaal domein 
#Kunstvormen #Wat werkt bij kunst #inzet van Kunstenaars #100% talent 

__________________________________________________________________________________ 

In het sociaal domein worden kunstvormen gebruikt om verandering te 

bewerkstelligen rondom maatschappelijke vraagstukken bij inwoners, in wijken en in 

de samenleving. In het dossier ‘Wat werkt bij culturele interventies’ worden culturele 

interventies beschreven als kunst- en cultuuractiviteiten die een bijdrage beogen of 

leveren aan de positieve gezondheid. 

In dat dossier wordt specifiek ingegaan op het concept van Positieve Gezondheid met 

de zes dimensies:  

1. Kwaliteit van leven 

2. Zingeving 

3. Mentaal welbevinden 

4. Meedoen 

5. Dagelijks functioneren  

6. Lichaamsfuncties 

Ook in het werkboek KR8! voor jongeren wordt bij een aantal levensgebieden het 

belang van kunst benadrukt, zoals bijvoorbeeld het belang om jezelf te uiten als vorm 

van identiteitsvorming, en het belang van creatief bezig zijn of doelen als een 

instrument leren spelen. In de uitwerking van dit thema in het reflectiekader leggen 

wij ook de link van culturele en kunst interventies met de 100% talent methodiek. 

Omdat die insteek, vergelijkbaar met die van Positieve Gezondheid, het uitgangspunt 

heeft om jongeren niet alleen te laten ‘overleven’ maar te laten ‘opbloeien’. De 

methodiek van 100% talent is ook specifiek gericht op jongeren, waarbij de specifieke 

insteek is dat iedere jongere een talent heeft (advantaged thinking) dat je verder kunt 

ontwikkelen en dus niet uitgaat van wat mis gaat. Het werken met kunst, kunstvormen 

en kunstenaars sluit daar op aan omdat je andere bronnen aanboort dan wellicht 

normaliter gebeurt. 

In het thema kunst in het sociaal domein en jongerenwerk behandelen we daarom de 

thema’s kunstvormen, wat werkt bij kunst, de rol van kunstenaars en de verbinding 

met de 100% talent methodiek. 

 

 

 

 

 

 

 



#kunstvormen 
Welke kunstvormen zijn er en op welke manier kun je die inzetten? 

 

In onderzoek naar culturele interventies bij 

ouderen werden vooral interventies gevonden 

als podiumkunsten en beeldende kunst. In 

mindere mate kwamen vormen voor als design 

en nieuwe media die bij jongeren wel meer 

zullen aanspreken. Ook zal het verschil maken 

in welke vorm de kunstuiting zich voordoet. 

Muziek wordt door ouderen wellicht anders 

omschreven dan jongeren, denk aan het 

verschil tussen een rapper en een koor. In het 

kader hiernaast zetten we de verschillende 

uitingen op een rij. 

 

In het Wat werkt dossier bij culturele 

interventies wordt onderscheid gemaakt tussen 

het maken van kunst (dus muziek maken) wat actieve kunstparticipatie wordt 

genoemd, en receptieve kunstparticipatie, wat ingaat op het bekijken of beluisteren 

van kunst (luisteren naar muziek). 

 

#Wat werkt bij kunst  
Het is aangetoond dat kunst van waarde kan zijn voor mensen in een kwetsbare 

situatie. In het onderzoek bij ouderen leidde het inzetten van culturele interventies tot 

bevordering van de fysieke en mentale gezondheid (minder vaak naar de dokter, 

minder medicatie, minder angst en depressie), kwaliteit van leven (plezier maken), 

meedoen (sociale contacten opdoen) en zingeving (levenslust bevorderen, uitdaging). 

Ook zorgt de kunstinsteek ervoor dat mensen een handvat hebben om weer mee te 

doen in de samenleving doordat ze iets geleerd hebben of ergens in geactiveerd zijn. 

Redenen voor de effecten hiervoor zouden o.a. zijn: sociale interactie, groepsgevoel, 

versterken van identiteit, ervaren en omgaan emoties, iets leren en ook het trainen 

van de hersenen. En wat zorgt nu voor dat soort positieve effecten en wat kunnen we 

specifiek zeggen over wat werkt bij jongeren? Hieronder beschrijven we een aantal wat 

werkende principes bij het werken met kunst in het sociaal domein. 

 

De interventie en kunstvorm moet passen bij de jongere 

Deelnemers werken graag aan een kunstvorm die bij hen past en waar zij persoonlijk 

interesse in hebben. Het is dan ook belangrijk flexibel te zijn in welke kunstvormen er 

allemaal aangeboden worden en dus niet te beperken tot een of enkele. Ook moet het 

passen bij het niveau. Een professionele rap maken is misschien wel het doel, maar 

eerst een simpele beat maken kan al erg motiverend werken. Het werkt beter om iets 

te produceren dan een groot doel niet behalen. Een bijzondere locatie voor het 

• Podiumkunsten: dans, bewegen, theater, 

muziek, zang, circus, musical, beats, rap 

• Beeldende kunst: schilderen, tekenen, 

beeldhouwen e.d. 

• Film: vloggen, documentaires, video-

editing, korte docu, podcast 

• Fotografie 

• Literatuur / Letteren: schrijven, 

journalistiek, dichtkunst, spoken word 

• Architectuur 

• Design: vormgeving, digitale kunst,  

• Nieuwe media 

 

(van Campen, Rosenboom, van Grinsven, 

Smits, 2017)  



maakproces kan stimulerend werken, net als het toewerken naar een ‘podiummoment’ 

waarin de kunstuiting kan worden laten zien. 

 

Focus op het maakproces 

Eén van de belangrijke voordelen van het werken met kunstuitingen is dat het een 

maakproces is, waarbij het proces de focus is en niet het resultaat. Het resultaat hoeft 

niet mooi of perfect te zijn, je start en gaat vooruit op de energie die ontstaat. Het 

‘maken’ is ook een mooie manier om bezig te zijn met zingeving, het is concreet en je 

kunt er je eigen persoon en energie in kwijt en opent gesprekken over jou en je 

toekomst. Wel is belangrijk om genoeg rust en tijd te nemen voor dit maakproces. Een 

dergelijk proces ontstaat niet in een hippe en creatieve sessie. Het heeft aanlooptijd 

nodig waarin jongeren zelf aan het idee kunnen wennen dat ze ergens aan gaan 

werken en nieuwe ideeën kunnen bedenken.  

 

Andere bronnen en gevoelens  

Kunst boort andere bronnen aan dat de bronnen die we misschien normaliter 

aanboren zoals verbale uitingen. De hectiek van de dag zorgt er voor dat je snel in je 

standaard manier van werken schiet, terwijl een andere kunstzinnige vorm je de rust 

en ruimte laat ervaren. En van daaruit ontstaan bijzondere verhalen. Zoals Milian 

Milder in magazine Kunstzinnig (2013) verwoordde: “Als men eenmaal aan het 

schilderen is, komen er bijzondere verhalen los die op eigenzinnige wijze in de 

schilderijen werden verbeeld. Het gaat vaak over bijzondere details van iemand die 

anders onbesproken blijven, maar zeer waardevol zijn.” Een werkwijze met kunst zorgt 

ook dat onderwerpen die soms gevoelig kunnen liggen bespreekbaarder worden 

omdat de insteek anders is, zoals bijvoorbeeld het onderwerp van schuld en armoede. 

In eerder genoemde magazine wordt tenslotte beschreven dat kunst er voor zorgt dat 

het verhaal van de persoon ‘echt van hem’ is en dat je je ‘gevoel er in kwijt kunt’. Het 

heeft ook het effect van verwerking van emoties en gebeurtenissen volgens een cliënt 

die in het magazine aan het woord komt. Die gevoelens worden dragelijker. 

  

Focus op andere aspecten dan problemen 

Een benadering vanuit kunst gaat niet over het oplossen van problemen of zorgen dat 

je kunt rondkomen, het richt zich wel op ontwikkeling en zingeving en het aanboren 

van energie. Het gaat om passie, interesses en de betekenis die iemand aan zijn leven 

kan geven en het terugvinden van hun eigenwaarde. Zo blijkt ook uit de aanpak van 

schuldproblematiek dat een empowerende methode en het werken aan perspectief en 

ontwikkeling goed werkt voor jongeren. 

 

#inzet van kunstenaars  
Culturele interventies worden doorgaans ontwikkeld en/of begeleid door een 

professionele kunstenaar in samenwerking met andere professionals. Deze 

professionals en kunstenaars zijn beide belangrijk bij de inzet van kunst in het sociaal 

domein. Professionals hebben de rol om jongeren te begeleiden, maar ook om een 

intermediair te zijn tussen jongeren, organisatie en beleid om te zorgen dat er goed 

wordt samengewerkt. Ook de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht wordt specifiek 



aandacht besteed aan het muzisch werken als professional. Van Rosmalen (2016) 

beschrijft op de website en in zijn boek mooi hoe waardevol het werken met kunst kan 

zijn voor professionals en deelnemers: ‘… gedurende de muzische opvoering, vallen 

normale scheidslijnen en restricties weg: van de regelgeving in het protocol tot de 

hokjes waarin afgepast gewerkt wordt, van de hiërarchische machtsverhoudingen tot 

de hitte van de dag. Het muzische breekt daar doorheen als tegenkracht met een 

geheel eigen werking.’ 

 

Inzet van kunstenaars 

Een voordeel van het werken met kunst is ook de begeleiding van en samenwerking 

met kunstenaars. Kunstenaars benaderen de deelnemers vaak op een andere wijze 

benaderen dan zorgprofessionals dat doen en dat de kunstenaars hen ook ‘de ogen 

kunnen openen in het kijken naar mensen’. Deze publicatie gaat wel in op kunstenaars 

en professionals in de ouderenzorg en dus niet op bijvoorbeeld jongerenwerkers, maar 

feit blijft dat de houding van kunstenaars een positief effect hebben op jongeren 

omdat zij gemakkelijk werken vanuit eerder benoemde werkende principes als focus 

op talenten en het voor vol aanzien als mens. Wel is belangrijk dat de kwaliteit van de 

kunstenaar voldoende is, zij moeten een goede opleiding hebben, de juiste 

(kunstzinnige) kennis en dus ook de juist basishouding voor begeleiding van de 

jongeren, zoals geduld, aandacht en sensitiviteit voor de doelgroep. Kunstenaars 

moeten met hun interventies duidelijk een doel nastreven, dat zowel gestructureerd 

als intuïtief benaderd kan worden. In beide genoemde publicaties wordt tenslotte ook 

het belang van werving en opleiding van kunstenaars benoemd als punt waarvoor je 

aandacht moet hebben bij het inzetten van kunstinterventies. 

 

De rol van begeleiders 

Een aantal rollen en houdingsaspecten voor begeleiders van jongeren wordt genoemd 

in verschillende bronnen wanneer er gewerkt wordt met kunstinterventies. Enerzijds 

is het belangrijk om persoonlijke aandacht te hebben en om tijd te nemen. Anderzijds 

is het nodig om reflectief te zijn samen met de jongeren om te leren van de 

kunstuitingen die je maakt of het proces dat je doorgaat. Dus hoe besteed je als 

professional ook aandacht aan het leerproces tijdens of na het maakproces? Naast die 

lerende en reflecterende houding is ook een accepterende en rustige houding nodig 

waarin de jongeren geen tijdsdruk of prestatiedruk voelen maar gestimuleerd worden 

in hun proces. Ook hebben de begeleiders als professional de taak om samen te 

werken de kunstenaar(s) en eventuele andere partijen en over de doelen die je wilt 

bereiken met de interventies. Dus het onderscheid waarborgen tussen het 

eindresultaat op het niveau van de kunstuiting en het resultaat in het leven van de 

jongere. 

 

Van onderop werken 

Zowel voor kunstenaars als begeleiders is de kracht van het werken met kunst en het 

maakproces het werken van onderop. Daarmee wordt bedoeld dat de inbreng van 

deelnemers op het gehele proces van belang is. Dus ook bij de ontwikkeling en het 

plan van de interventie of het project is het al belangrijk om de jongeren te laten 



bepalen. Daarbij is het ook belangrijk om direct ook de diverse professionals te 

betrekken, zodat ook zij zich betrokken en eigenaar voelen.  

De inspraak van deelnemers zorgt voor gedragenheid en het versterkt direct de sociale 

binding met het project en met elkaar als groep. Het geeft ook zelfvertrouwen omdat 

zij zelf iets aan het bouwen zijn. En uiteindelijk kan het ook als effect hebben dat het 

project gedragen wordt zonder tussenkomst of hulp vanuit professionals. 

 

#100% talent 
Eerder in dit thema over kunst in het sociaal domein en het jongerenwerk noemden 

we al de 100% Talent werkwijze die helpend is voor jongerenwerkers om te werken 

aan de ontwikkeling van jongeren. Het Advantaged Thinking gaat uit van de rol als 

ouder/begeleider/professional die in de jongere gelooft en vanuit vertrouwen in het 

talent handelt in plaats van focussen op 

problemen. 

 

Verbinding 100% Talent werkwijze met Kunst 

De vijf gebieden van de 100% Talent werkwijze (zie 

kader) hebben relatie met de eerder beschreven 

aspecten van werken met kunst met jongeren. 

Het eerste gebied werd eerder al genoemd, de plek 

waar jongeren zijn of kunnen komen is belangrijk, 

het moet een inspirerende, veilige en toffe plek zijn 

waar zij gemotiveerd raken door voorbeelden en de 

omgeving. 

Ook de rol van andere mensen om de jongere heen 

wordt benoemd, eerder kwam al de rol van de 

begeleider en van de kunstenaar aan bod. De 100% werkwijze maakt niet per se 

onderscheid in rollen, maar benoemd drie aspecten die mensen om de jongeren heen 

stimulerend maken. Deze aspecten kunnen zowel bij een kunstenaar, als begeleider 

liggen, maar ook bij een vriend, kennis, groepsgenoot of andere betrokkene; 

• Empoweren, coachen en raadgeven 

• Communiceren over en navigeren van de reis die voor de boeg ligt  

• Bouwen een positief netwerk op en jongeren daarmee verbinden 

 

Een onderwerp dat nog minder aan bod is gekomen in dit thema is het gebied van 

kansen en mogelijkheden, het derde gebied van 100% Talent. Voor jongeren is het 

belangrijk dat zij gestimuleerd worden in hun kwaliteiten en dat ze hun potentieel 

ontwikkelen. Het gaat er daarbij ook specifiek om dat het geen tijdverdrijf of vermaak 

is, maar dat er echte ervaring wordt opgedaan en het liefst in combinatie met kansen 

op een vervolg, bijvoorbeeld bij een maatschappelijke organisatie waar het talent 

ingezet kan worden.  

 

Het vierde gebied van 100% Talent is het aangaan van een overeenkomst, waarbij de 

jongere een afspraak maakt met hem en de mensen om hem heen voor het leertraject 

De vijf gebieden van de 100% Talent 

werkwijze: 

- Plaatsen waar de jongeren zijn 

- Mensen die jongeren betrekken 

- Kansen die inzet van jongeren 

mogelijk maken 

- Overeenkomst die van een 

overeenstemming een echte 

verbintenis maakt 

- Campagne die de talenten van de 

jongeren promoot 

 

(Emmen e.a., 2015) 



dat de jongere ingaat. In relatie tot het werken met kunst raakt dit het uitgangspunt 

dat je als groep gezamenlijk in een proces zit waar je je aan committeert en waarin je 

zelf stappen zet maar ook anderen helpt om stappen te zetten. Het laatste gebied van 

100% Talent gaat in op het voeren van campagne, ook dit gebied heeft raakvlakken 

met het thema Creative Change Agengy. Daarin wordt gesproken van activering en 

mobilisatie van andere jongeren. In de 100% Talent methodiek wordt daar bovenop 

nog beschreven dat de mensen om de jongere heen de taak hebben om kwartiermaker 

te zijn om het Advantage Thinking en het bieden van kansen verder te brengen. En 

dan niet alleen richting andere jongeren (mobilisatie), maar ook richting 

beleidskwesties die jongeren wellicht in de weg zitten. Tenslotte beschrijft de 100% 

Talent werkwijze ook een aantal bouwstenen over wat je kunt doen om het ‘100% 

Talent DNA’ eigen te maken: 

 

1. Praten -> positieve taal gebruiken 

2. Begrijpen -> weten met wie je werkt 

3. Werken -> coachen in plaats van ondersteunen\ 

4. Investeren -> geld en tijd in de juiste dingen stoppen 

5. Geloven -> grote ambities met jongeren hebben 

6. Betrekken -> altijd samen werken 

7. Uitdagen -> de 100% Talent-werkwijze promoten 

 

 

 

  



Thema: Armoede en schulden 
#kapitaal #stress sensitiviteit 

__________________________________________________________________________________ 

Om armoede effectief te bestrijden is het essentieel om in te zetten op verschillende 

vormen van ‘kapitaal’. Inzetten op kapitaal betekent namelijk het versterken van het 

zelf-helpend en zelf-organiserend vermogen. In de wetenschappelijke literatuur wordt 

de situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid waar mensen in armoede en 

schaarste zich bevinden in verband gebracht met een tekort of schaarste aan 

hulpbronnen of kapitaalbronnen. De vijf belangrijke kapitaalbronnen:  

 

1. Economisch kapitaal 

2. Sociaal kapitaal 

3. Cultureel kapitaal 

4. Pedagogisch kapitaal 

5. Mentaal kapitaal  

 

Deze vijf kapitaalbronnen zijn in samenhang te begrijpen als het (start)kapitaal met 

behulp waarvan personen vorm aan hun leven proberen te geven. De eerste drie typen 

die we hieronder toelichten staan aan de basis van empowerment; het fundament van 

effectief armoedebeleid. In Vlaanderen zijn er al jaren positieve ervaringen opgedaan 

met het werken vanuit empowerment.  

 

Empowerment is niet het doel of een methodiek, maar een richtinggevend denk- en 

handelingskader om sociale problematiek van maatschappelijk kwetsbare groepen te 

begrijpen en geschikte maatregelen toe te passen. Op individueel niveau gaat het om 

het versterken van het psychologisch kapitaal, op collectief niveau om het vergroten 

van het sociaal kapitaal, en op politiek-maatschappelijk niveau om het stimuleren van 

het maatschappelijke kapitaal. Daarnaast is het versterken van het economisch 

kapitaal (genereren van meer inkomsten) natuurlijk ook van belang. 

 



 
 

#Kapitaal 

 

Psychologisch kapitaal: Bij het psychologische kapitaal draait het om empowerment 

op individueel niveau en om de talenten en competenties die mensen kunnen inzetten 

om hun leven zelf te veranderen. Het veronderstelt dat mensen eigenschappen hebben 

als wilskracht, veerkracht, volharding en creativiteit die van pas kunnen komen in het 

omgaan met moeilijke levensomstandigheden. Mensen zetten in dat geval 

copingstrategieën in om stress en spanningen te verminderen en om problemen op te 

lossen of beheersbaar te houden). Maar in de praktijk beschikt niet iedereen over 

voldoende psychologisch kapitaal. Amerikaans onderzoek constateert bijvoorbeeld dat 

een gebrek aan wilskracht de oorzaak is van diverse maatschappelijke problemen, 

zoals werkloosheid of achterblijvende schoolprestaties. Dit betekent ook dat mensen 

die voor zichzelf weinig kansen zien weggelegd op de arbeidsmarkt minder effectief 

en gemotiveerd zijn om werk te zoeken. Er zijn echter wel mogelijkheden om hier 

verandering in aan te brengen, bijvoorbeeld het uitvoeren van wilskrachtoefeningen. 

Een ander voorbeeld zijn effectieve interventies gericht op gedragsbeïnvloeding. 

Daarin leren deelnemers onder meer op effectieve wijze werk te vinden. Studies laten 

zien dat motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen (werkwijzen die 

ook uitgaan van psychologisch kapitaal van mensen) positief kunnen bijdragen. Het 

zou namelijk bijdragen aan vergrote gevoelens van eigenwaarde en zelfvertrouwen. 



Met name professionals kunnen hier een centrale rol in spelen, net als in het 

bevorderen van de eigen regie, het aanspreken van eigen kwaliteiten, het ontwikkelen 

van vaardigheden en zelfbewustzijn en tot slot het stimuleren tot maatschappelijke 

participatie. Onderzoek laat wel zien dat motivatie en omgevingsfactoren veel invloed 

hebben op gedrag van mensen en dat gedrag maar voor een klein deel wordt bepaald 

door kennis en vaardigheden. 

 

Sociaal kapitaal. Omdat armoede een maatschappelijke en dus een gedeelde 

verantwoordelijkheid is, is de oplossing dat ook. Om deze reden gaat het collectieve 

niveau van empowerment over het benutten van het sociale kapitaal. Hiermee wordt 

de mate bedoeld waarin mensen over een sociaal netwerk beschikken. Verschillende 

sociale netwerken kunnen helpen bij het bevorderen van zelforganisatie door 

lotgenotencontact en zelfhulpgroepen. Spreken we over sociaal kapitaal, dan gaat het 

om het vermogen om de eigen problemen samen met anderen aan te pakken. Het 

gaat doorgaans om mensen die vergelijkbare problematiek ervaren en elkaar kunnen 

helpen in hun empowermentproces. Door verhalen te delen helpen mensen elkaar om 

beter met het verleden en het heden om te gaan, maar ook om manieren te zoeken 

voor een gezonde toekomst, bijvoorbeeld door kennis en tips te delen. Tevens zijn er - 

door in te zetten op sociaal kapitaal - positieve effecten gevonden ten aanzien van 

zelfvertrouwen, de ervaren sociale en emotionele steun, optimisme, het gevoel van 

zelfregie en wederzijdse hulp. Het vergroten van sociaal kapitaal kan zeer positief 

werken op het welzijn van mensen en het creëren van toegang en kansen (zie theorie 

bonding, bidging en linking). 

 

Maatschappelijk kapitaal. Ook het politiek-maatschappelijk niveau vraagt om 

investering. Die zou erop gericht moeten zijn bij de doelgroep zelf de macht te 

vergroten om veranderingen door te voeren die verder reiken dan hun eigen leven. 

Denk aan het veranderen en beïnvloeden van vooroordelen en processen van 

uitsluiting via lokale campagnes, betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en 

het beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving. In hoeverre dit te realiseren is, is 

afhankelijk van het maatschappelijk kapitaal van een samenleving. Een cultuur die 

zich kenmerkt door een klimaat van wantrouwen, vraagverlegenheid, 

handelingsverlegenheid, intolerantie en weinig solidariteit, zal minder snel vatbaar 

zijn voor maatschappelijke veranderingen. En andersom geldt hetzelfde. Verder zijn 

veranderingen op politiek-maatschappelijk niveau eenvoudiger te realiseren als men 

zich in groepen organiseert. Belangengroepen, cliëntenraden en zelforganisaties 

hebben vanzelfsprekend meer macht dan individuen alleen. Het gaat ook over het 

laagdrempelig maken van de ondersteuningsinfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan 

betaalbare kinderopvang en goed openbaar vervoer (werk-woonverkeer). Daarnaast 

kan arbeidsmarktdiscriminatie bestreden worden door werkgevers te stimuleren om 

mensen met een beperking of met onvoldoende kwalificaties in dienst te nemen. 

Verder kan er streng worden opgetreden tegen discriminerende werkgevers en 

werknemers. Een andere effectieve strategie om bij minderheidsgroepen de kansen 

op een baan te vergroten, is de mogelijkheid van anoniem solliciteren. Kwetsbare 

groepen blijken hierdoor meer kans te maken om uitgenodigd te worden voor een 



gesprek, en tijdens de sollicitatiegesprekken lijken zij evenveel kans te maken op een 

baan als minder kwetsbare kandidaten. 

 

Economisch kapitaal. Het vergroten van economisch kapitaal een belangrijk werkzaam 

element bij de aanpak en preventie van armoede. Dit kan via betaald werk, maar zeker 

ook via een opleiding of studie. Arbeid lijkt de beste manier om uit armoede te 

ontsnappen. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de mensen die in 

armoede leven erin slaagt dankzij werk boven de armoedegrens uit te komen. Een 

bijkomend voordeel is dat werken (en salaris ontvangen) mogelijkheden creëert om 

gebruik te maken van het openbaar vervoer, om cadeaus te kopen en voor andere 

'sociale' uitgaven. Ook draagt werk bij aan een directe uitbreiding van het sociale 

netwerk doordat de betrokkene nieuwe collega’s leert kennen. Het idee dat (alleen) 

werk helpt in de strijd tegen armoede, wordt niet door iedereen gedeeld. Het zou een 

groot misverstand zijn om te veronderstellen dat alleen betaald werk de beste remedie 

is voor het bestrijden van armoede. Beleidsmakers zouden bijvoorbeeld geen rekening 

houden met de kwaliteit van het werk en het feit dat werkenden die vooral aan de 

‘onderkant’ van de arbeidsmarkt actief zijn (relatief) steeds lagere lonen ontvangen. 

Hoewel mensen die werken minder vaak arm zijn, zijn er ook steeds meer ‘werkende 

armen’. De inkomsten die mensen ontvangen uit werk passen niet meer bij de 

(stijgende) kosten van wonen, energiekosten, gezondheidszorg en levensonderhoud 

(bijv. na een echtscheiding). Naarmate de arbeidsmarkt ‘flexibeler’ wordt, draagt 

werken ook minder bij aan het verbeteren van persoonlijke omstandigheden (zoals het 

oplossen van stress, het afbetalen van schulden en gevoelens van voldoening). 

 

Niet werkzame elementen bij schuldhulpverlening 

Uit literatuur blijkt dat er in de ondersteuning van mensen met schulden en/of die in 

armoede leven ook niet-werkzame elementen zijn aan te wijzen. Hieronder lichten we 

toe wat begeleiders beter niet kunnen doen. 

 

Stel geen ‘waarom’-vragen  

Zoals genoemd dienen professionals hun dienstverlening en gesprekstechnieken aan 

te passen aan de context van de cliënt. Een simpel voorbeeld: wanneer een cliënt een 

afspraak mist, gaat de professional daarover in gesprek, bijvoorbeeld door te vragen 

wat de cliënt in het vervolg nodig heeft om op de afspraak te komen. Of door uit te 

leggen wat de risico’s zijn van afspraken vergeten. ‘Waarom’-vragen als ‘Waarom ben 

je de afspraak vergeten?’ of ‘Waarom accepteer je geen schuldhulpverlening?’ zijn 

daarbij niet behulpzaam, omdat ze de cliënt voor een zoveelste keer laten merken dat 

ze iets niet juist gedaan hebben en dat leidt tot stress. Verder is uit de literatuur 

bekend dat mensen die stress ervaren geneigd zijn eerder ‘nee’ te zeggen. Vermijd 

daarom dus deze negatieve benadering. 

 

Vraag niet uit  

Het is duidelijk geworden dat een integrale aanpak van armoedeproblematiek stress 

vermindert, mits dit op een stress-sensitieve manier gebeurt. Zo adviseert Jungmann 

(2019) bijvoorbeeld om cliënten niet uit te vragen over hun situatie op verschillende 



leefgebieden. In plaats daarvan kan de professional beter inzetten op ondersteuning 

en hulp bij het maken van een analyse, waaruit duidelijk wordt waar de cliënt in het 

leven staat en wat zijn of haar doelen zijn.  

 

Leg niet op wat iemand moet doen  

Doorgaans maken professionals een analyse van de (situatie van de) cliënt en geven 

daarna advies. Dat advies bestaat dan bijvoorbeeld uit acties om de gezondheid te 

verbeteren of aan het werk te gaan. Maar wanneer cliënten daarbij veel stress ervaren, 

werkt dit niet of minder goed. Cliënten krijgen het gevoel dat hun wordt opgelegd wat 

zij moeten doen. Samen met cliënten uitzoeken hoe zij weer grip op hun leven kunnen 

krijgen en hen daarnaar te vragen, is wel een werkzame methode.  

 

Focus niet alleen op financiële component  

Geld en betaald werk alleen volstaan meestal niet als structurele oplossing voor 

armoede. De complexe problematiek vraagt om een integrale aanpak.  

 

Stel geen limieten  

Het stellen van limieten of ultimatums voor bijvoorbeeld bijstand of betalingen kan 

averechts werken. Veelal krijgen cliënten hier meer stress en spanning door, waardoor 

ze minder goed keuzes kunnen maken en nog dieper in de put raken. Dit wordt een 

neerwaartse spiraal. Een langetermijn limiet zal bovendien niet het gewenste effect 

hebben, omdat de cliënt alleen de urgentie ziet en voelt van de korte termijn. 
 

#stress-sensitiviteit  
Het oplossen van armoede en schuldenproblematiek is een lange weg, zowel wel voor 

de persoon in kwestie als voor de professional. Het vraagt behoorlijk wat geduld, 

veerkracht, weerstand en doelgerichtheid. Dit zijn juist vermogens die onder druk 

komen te staan in situaties van (financiële) stress. Het betekent dat een professional 

moet inzetten op stress-sensitieve dienstverlening. Dat kan via Mobility mentoring® of 

een afgeleide aanpak daarvan. Deze aanpak maakt vaak duidelijk waar de 

problemengebieden liggen. Via deze methode zijn onder meer subdoelen te 

abstraheren uit hoofddoelen. Er wordt stap-voor-stap van kleine naar grote(re) 

problemen gewerkt. Hierdoor kan er bij onvoorziene situaties veel beter worden 

bijgesteld. Voor een goede borging en inbedding van deze benadering kan niet worden 

volstaan met alleen een training voor professionals. Coaching van uitvoerders is ook 

een vereiste. 

 

• De wetenschappelijke elementen van mobility mentoring: de ongezonde stress 

door schaarste en problemen op allerlei leefgebieden heeft (negatieve) invloed 

op de hersenen, het gedrag en de vaardigheden van mensen. Daardoor zijn zij 

minder goed in staat doelen en prioriteiten te stellen, leven ze met de dag, 

ontwikkelen minder strategieën voor oplossingen en kunnen minder goed 

emoties reguleren. 

 

 



Structurele verbetering van de financiële situatie wordt vergroot door: 

 

• Eigen regie vergroten van mensen om zelf hun leefsituatie te verbeteren 

• Aandacht voor de gevolgen van aanhoudende stress en de problemen op 

allerlei leefgebieden 

• Financiële doelen kunnen soms pas worden behaald als er aan andere doelen 

is gewerkt (integrale benadering) 

• Niet alleen een focus op het vinden van betaald werk maar dit in samenhang 

zien met andere leefgebieden 

 

Aanvullende elementen   

1. Professionals ontvangen hun cliënten in rustgevende ruimten, gebruiken 

overzichtelijke documenten, hanteren een laagdrempelige en toegankelijke toon.  

2. Zet in op steunende interactie: Professionals beschikken over basis-ondersteunende 

vaardigheden, zoals motiverende gespreksvoering en gelijkwaardige en empathische 

gespreksvaardigheden. Professionals kennen de effectiviteit achter de methodiek. Een 

voorbeeld: zaken zijn in de ochtend beter te doordenken en toe te passen dan op 

andere momenten. Let op: wanneer (toekomstige) professionals geschoold zijn in 

motiverende gespreksvoering, betekent dit niet automatisch dat dit zich vertaalt naar 

goedlopende motiverende gespreksvoering in de praktijk. Regelmatig blijven oefenen 

en feedback krijgen is belangrijk.  

3. Zet psycho-educatie in: Professionals informeren hun cliënt over de consequenties 

van stress en hoe die een wissel trekken op zijn/haar functioneren. Hierbij maken ze 

inzichtelijk wat dit voor de cliënt in kwestie betekent. Het doel hiervan is dat cliënten 

zelf de dynamiek waarin zij leven leren begrijpen.  

4. Zet helpende instrumenten in: Professionals bieden ondersteuning door onder 

andere actieplannen op te stellen met korte- en langetermijn doelen. Door de inzet 

van bijvoorbeeld tussentijdse reminders zoals sms’jes of to-do-lijstjes worden doelen 

vaker behaald.  

5. Hef schaarste waar mogelijk op. Professionals kunnen schaarste opheffen door 

bijvoorbeeld na te gaan of toeslagen ten onrechte onvoldoende of niet zijn toegekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Ervaringsdeskundigheid 
#ervaringsdeskundigheid #peer support 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mensen met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij 

het aanpakken van dak- en thuisloosheid. Naast professionele hulp en effectieve 

aanpakken (zoals Housing First), is peer support nodig om juist die blijvende effecten 

te bereiken. Deze vorm van ondersteuning heeft een positieve invloed op de kwaliteit 

van leven en de afname van ervaren problemen. Peer-supporters begrijpen waar dak- 

en thuisloze mensen doorheen gaan, oordelen niet als het weer mis gaat, blijven 

positief en aanmoedigend en geven hoop. Ervaringsdeskundigen zijn goed op de 

hoogte van de problemen en zaken waar dak- en thuislozen tegenaan lopen. Zij weten 

wat nodig is in de eerste fase van (dreigende) dakloosheid om weer meer regie te 

ervaren.  

 

Ervaringsdeskundigen worden in de literatuur beschreven als mensen die zelf 

doorleefde ervaring hebben met kwetsbaarheden en/of een kwetsbare positie, maar 

vooral met ervaringen van herstelprocessen als gevolg hiervan. Zij hebben die 

herstelervaringen gekoppeld aan vergelijkbare ervaringen van anderen en komen zo 

tot collectieve ervaringskennis. De ervaringskennis zetten zij vervolgens in om ruimte 

te maken voor het herstelproces van anderen, individueel, in groepen of door 

beleidsadvies en belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigheid hangt nauw samen 

met het begrip empowerment. Individuele en collectieve empowerment heeft 

betrekking op het vergroten van de persoonlijke kracht en de maatschappelijke macht 

(positie versterken in de samenleving).  

 

Naast de positieve kanten aan de inzet van ervaringsdeskundigen, zijn er ook een 

aantal uitdagingen. Zo hebben ervaringsdeskundigen vaak een lastige positie, omdat 

zij tussen professionals en cliënten inzitten. Hun taak is niet altijd duidelijk. Dit kan 

leiden tot misverstanden, of in het ergste geval, uitval. Er zijn nationale en 

internationale kaders opgesteld voor ervaringsdeskundigen om eenduidigheid te 

scheppen. In Nederland hebben we het Beroepscompetentieprofiel 

Ervaringsdeskundigheid opgesteld door GGZ Nederland, Trimbos Instituut, HEE! en 

Kenniscentrum Phrenos (2013). Hierin is onder andere aandacht voor de taken, 

competenties en de verschillende te onderscheiden beroepsniveaus. Daarnaast 

bestaat er internationaal de International Peer Support (IPS) Core Compentencies. 

 

De meerwaarde van het werken met en vanuit eigen ervaringen: 

 

1. Een ervaringsdeskundige kan formele en informele ondersteuning bieden. Hij 

of zij vormt samen met de professional de link, maar kan ook zelf degene zijn 

die één op één een jongere begeleidt. Een ervaringsdeskundige kan ook een 

groepsfacilitator zijn en zijn of haar ervaring inbrengen in de groep.  



2. Leren is een reflectief proces. De basis voor zowel actief leren als zelfregulerend 

leren is reflecterend leren. Dat is het (her)interpreteren van ervaringen om te 

komen tot een hoger niveau van handelen. Om reflectieve leerprocessen op 

gang te brengen, moet er qua begeleiding ook sprake zijn van een dialogische 

leeromgeving.  

3. Leren is een relationeel proces. De actie zit in de interactie. Mensen gaan meer 

sturing geven aan het leerproces als ze zich eigenaar voelen van hun eigen 

ontwikkeling. In de interactie met anderen ontstaat er een gevoel van 

welbevinden. Positieve emoties en interacties (zoals complimenten, praten over 

doelen) hebben een positief effect op het welbevinden van mensen. Mensen 

leggen in periodes van welbevinden fysieke, psychologische, sociale en 

intellectuele voorraden aan die ze op latere tijdstippen, onder andere op 

moeilijke momenten, kunnen mobiliseren. Eveneens zijn er aanwijzingen voor 

een versterkte productiviteit en is er een correlatie tussen welbevinden in de 

zin van het beste van jezelf kwijt kunnen en financiële resultaten.   

4. Met betrekking tot talentontwikkeling betekent bovenstaande dat: a) de 

leeromgeving krachtig (‘levensecht’) moet zijn; b) gericht op zelfsturing, waarbij 

jongeren begeleid worden bij het trainen van zelfsturing op het 

‘interpersoonlijke’ niveau; c) er oog dient te zijn voor het ontstaan van en het 

bestendigen van goede relaties; d) ontwikkeling afhankelijk is van een 

dialogische leeromgeving waarin ‘risicojongeren’ hun reflectieve vermogen 

kunnen ontwikkelen. 

5. Bij de overgang van adolescent naar jongvolwassen vinden jongeren uit wie ze 

zijn, hoe ze zich willen ontwikkelen en welke maatschappelijke rollen en sociale 

relaties voor hen belangrijk zijn. Dit proces vraagt extra aandacht bij kwetsbare 

jongeren. Zij ondervinden te weinig steun bij dit proces en kunnen het niet of 

onvoldoende zelfstandig doorlopen. Het ontbreekt hen aan rolmodellen en zij 

hebben weinig zicht op mogelijkheden en beroepen. 

6. Veel kwetsbare jongeren hebben een negatief zelfbeeld. Uit de interviews met 

jongeren blijkt dat dit veelal komt door vooroordelen en stereotyperingen 

vanuit media, school en overheid. Het gebrek aan zelfvertrouwen en positieve 

aandacht vanuit thuis en school is zorgwekkend. Het vertrouwen in het eigen 

kunnen is een belangrijke voorspeller voor het succesvol vinden van werk of het 

succesvol volgen van een opleiding. Het vergroten van het zelfvertrouwen is een 

belangrijk werkzaam element. 

7. Een verkeerde mindset kan een belemmering zijn. Jongeren vertonen vaak 

gebrek aan realiteitszin over de mogelijkheden tot snel maatschappelijk succes. 

Zij hebben een niet realistische mindset die de afstand tot de arbeidsmarkt 

vergroot. Namelijk aan de ene kant een overschatting van hun capaciteiten en 

niet realistische carrièreverwachtingen en aan de andere kant de neiging snel 

in een slachtofferrol te vervallen. Het werken aan een positieve mindset waarbij 

jongeren realiteitszin wordt bijgebracht en zij worden aangesproken op hun 

talenten en leren denken in mogelijkheden, zijn in dit kader werkzame 

elementen. Het werken aan de juiste mindset is dan een werkzaam element. 



8. Leren in diversiteit is relevant voor de ontwikkeling, omdat: a) 

diversiteitsdenken van invloed kan zijn om de binding met ‘jongeren’ tot stand 

te brengen; b) het een effectieve communiceren ten goede komt; c) het nodig 

is om leerrendement te verkrijgen (elke jongere heeft een ander 

intelligentieniveau en voorkeur voor een leerstijl); d) jongeren begeleiden 

vanuit de bewustwording van het diversiteitsdenken 

 

#Peer support 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzetten van peers  

Jongeren identificeren zich met, en laten zich beïnvloeden door, hun peers. Peers zijn 

leeftijdgenoten die dezelfde taal spreken, dezelfde dingen interessant vinden en zich 

hetzelfde gedragen. Peers kunnen negatieve rolmodellen vormen, bijvoorbeeld als de 

jongere onderdeel uitmaakt van een crimineel jeugdnetwerk. Het inzetten van peers 

als positieve rolmodellen wordt als een werkzame factor genoemd. Het kan daarbij 

gaan om uitwisseling met ‘lotgenoten’ en het elkaar op gelijk niveau aanspreken en 

ondersteunen. Ook werkt het opleiden van jongerencoaches die dezelfde taal en 

ervaringen delen met de doelgroep. Het inzetten van peers is vooral effectief bij 

gedragsverandering, het stimuleren van motivatie en het oriënteren op levensdoelen. 

Daar waar jongeren in een kwetsbare positie het vertrouwen in overheidsinstanties en 



andere officiële hulpverleners zijn kwijtgeraakt, kan het inzetten van peers goed 

werken.  

 

Coaching door rolmodellen (buddy- en mentorprojecten)   

Bij het inzetten van coaches, buddy’s of mentoren worden meer ervaren, vaak 

volwassen, personen aan de jongere gekoppeld. Zij kunnen behalve als goed 

voorbeeld, ook een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Zij denken mee en 

adviseren over allerlei vormen van praktische hulp en geven emotionele 

ondersteuning. Het inzetten van succesvolle rolmodellen of mentoren werken effectief 

bij het bereiken van kwetsbare jongeren, het vergroten van het zelfvertrouwen van de 

jongeren en het motiveren voor school of werk. De inzet van ‘BN-ers’ en sporters kan 

extra motiveren.   

 

Ook kunnen rolmodellen en mentoren als verbindingspersoon of makelaar optreden, 

zeker als zij zowel het vertrouwen van de jongere genieten als bekend zijn met de 

wereld van overheid en werkgevers. Zij kunnen het netwerk van bijvoorbeeld 

werkgevers voor deze jongeren openstellen en daardoor de bereidheid van werkgevers 

om deze jongeren in dienst te nemen, gunstig beïnvloeden.  

 

Ervaring en talentontwikkeling 

Begeleiders die werken op basis van ‘appreciative coaching’, leiden hun cliënten door 

vier stadia:  

 

1. Discovery (ontdekking)  

2. Dream (droom) 

3. Design (ontwerp)  

4. Destiny (bestemming)  

 

Een appreciative coach laat cliënten focussen op ervaringen in het heden en verleden 

waarin zij succesvol zijn. Daardoor ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en kunnen ze 

grotere uitdagingen aan. Een stroming als “appreciative inquiry” benadrukt het belang 

van autonomie, zelfregulatie en de noodzaak om het aanwezige talent te stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 


