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Hoofdstuk 1: inleiding 
 

Iedereen kent ze wel, de schrijnende spotjes van kinderen in bijvoorbeeld Bangladesh met hun matje 
op straat. Slechts weinig mensen staan stil bij het feit dat er in veel westerse landen, waaronder 
Nederland, ook een behoorlijk aantal jongeren dakloos zijn. Het is zelfs zo dat het aantal dakloze 
jongeren gestaag toe neemt. Volgens de meest recente telling door het CBS (2016) telt Nederland 
ongeveer 12.400 dakloze jongeren. 8.680 van deze jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar. In 
Rotterdam stijgt het aantal zwerfjongeren nog steeds. In 2018 was het aantal zwerfjongeren volgens 
de Rotterdamse rekenkamer met een derde gestegen ten opzichte van 2015 en telde Rotterdam 999 
dakloze jongeren. 

Nu is het niet zo dat je deze jongeren met een matje op straat zal tegenkomen maar ze hebben geen 
onderkomen, vaak geen geld, geen opleiding en ze zijn afhankelijk van andere mensen voor een 
slaapplek. Geen ideale situatie. Voor jongeren onder de 18 is de opvang meestal wel goed geregeld 
omdat zij minderjarig zijn, er zijn echter ook veel jongeren van 18 jaar een ouder die om verschillende 
redenen op straat zijn komen te staan. Voor de wet zijn ze volwassen maar door allerlei 
omstandigheden zijn deze jongeren niet in staat om (al) voor zichzelf te zorgen en vallen ze tussen 
wal en schip (SZW, 2016).   

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011) hanteert de volgende definitie:   

Zwerfjongeren zijn: “feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen”.  

Hier vallen de volgende groepen onder: 

 feitelijk dakloze jongeren 

 dakloze jongeren in specifieke voorzieningen voor zwerfjongeren; 

 dakloze jongeren in volwassenen voorzieningen (MO). 
 
Zwerfjongeren hebben altijd te maken met problemen op meerdere leefgebieden zogenaamde 
multiproblematiek. In de factsheet zwerfjongeren welke door Movisie in 2019 is gepubliceerd  wordt de 
volgende indeling gemaakt op basis van ernst en aard van de problematiek. 
 
1. Milde problematiek: problematiek binnen één domein, goede basis, hoge aansluiting bij de 
leefgebieden wonen, werken, relaties en identiteit. Weinig traumatische ervaringen, laag 
middelengebruik, kansrijk binnen de hulpverlening 
2. Ernstige problematiek: problematisch thuissituatie, politie- en justitiecontacten, problematisch 
softdruggebruik, LVB (lichte verstandelijke beperking), veel hulpverlening gehad 
3. Zeer ernstige problematiek: problematische thuissituatie, psychiatrische problematiek, 
drugsverslaving, zeer ernstige gedragsproblematiek, veel traumatisch ervaringen, moeilijk te 
begeleiden. 
 

Jongeren met milde problematiek vallen niet onder de doelgroep van Bolkruid en zullen verder buiten 

beschouwing worden gelaten. 

Zwerfgedrag van jongeren is niet alleen een probleem in het nu maar ook een voorspeller van veel 

problemen in de toekomst (CPB, 2016) Des te langer jongeren zwerven hoe groter de kans dat de 

problemen zich gaan opstapelen wat onnodig leed veroorzaakt om nog maar niet te spreken over de 

kosten voor de maatschappij (Oxenaar,Steenbergen & Loorbach, 2018) 
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Hoofdstuk 2: aanleiding tot onderzoek 
 

2.1: de opdrachtgever 
 

Manager van crisis opvang Bolkruid, onderdeel van stichting Pameijer is de opdrachtgever van dit 

onderzoek. Pamijer is een zorgaanbieder, actief in de regio Rotterdam. Pameijer is er voor de meest 

kwetsbare mensen in onze samenleving. Bij alles wat ze doen staat de mens centraal. Pameijer 

begeleid mensen op het gebied van wonen, werken en opgroeien vanuit eigen kracht en talent. 

Pameijer pleit voor inclusiviteit, het op eigen niveau meedoen in de samenleving. Dit doen ze door 

eigenkracht en talenten te stimuleren en te ontwikkelen. Pameijer koestert diversiteit en staat voor een 

wereld waarin we elkaar zien zoals we zijn; een mens met eigen gewoontes en drijfveren, wensen en 

dromen. Eigen regie, autonomie zijn belangrijke waarden voor de organisatie. Pameijer ondersteunt 

iets meer dan 6.000 cliënten en heeft ruim 3.000 betaalde medewerkers. Pameijer heeft drie 

aandachtsgebieden namelijk: Pameijer woont, Pameijer werkt en Pameijer groeit op. Binnen Pameijer 

groeit op werken 6 managers.  Eén van die managers is opdrachtgever voor dit onderzoek. Hij is 

eindverantwoordelijk voor 5 woonvoorzieningen  waar jongeren wonen die om diverse redenen niet 

langer thuis kunnen wonen. De leeftijd van de jongeren in deze woonvoorzieningen is  6 tot 18 jaar. 

Binnen de divisie Groeit Op werken 4 gedragsdeskundigen waar de medewerkers van de 

woonvoorzieningen een beroep op kunnen doen als het gaat om specifieke begeleidingsadvies.  

Pameijer heeft ook 1 crisesopvang voor zwerfjongeren in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar genaamd 

Bolkruid. Bolkruid biedt plaats aan 13 jongeren. Bij deze voorziening werken 7 medewerkers. Het 

team bestaat uit 1 coördinator, 4 pedagogische medewerkers en 2 assistent pedagogische 

medewerkers. Bolkruid is een nachtopvang wat inhoud  dat jongeren vanaf 17.00 uur welkom zijn tot 

de volgende ochtend 08.30 uur. Bolkruid is een BBB voorziening wat betekent bad, bed en brood, een 

veilige plek waar ze kunnen douchen en maaltijden krijgen. Een plek om tot rust te komen. Elke dag 

zijn er twee medewerkers op de vloer aanwezig. Eén medewerker heeft avonddienst en gaat om 

00.00 uur naar huis de ander heeft slaapdienst en werkt door tot de volgende ochtend 10.00 uur. De 

jongeren worden vanuit het jongerenloket van de gemeente Rotterdam doorverwezen. Zij melden zich 

bij de gemeente als zij dakloos zijn of dreigen te worden. De gemeente gaat met hen in gesprek en 

besluit op basis van dat gesprek of een jongere in aanmerking komt voor een hulptraject. Een jongere 

die in aanmerking komt voor een hulptraject heeft problemen op meerdere leefgebieden. Vaak zijn dit 

problemen op het gebied van wonen, inkomen, schulden, verslaving en psychische gezondheid. 

Gemeente Rotterdam maakt voor de jongeren een ondersteuningsplan, in dit plan wordt beschreven 

op welke vlakken een jongere ondersteuning nodig heeft en op welke wijze dit het best ingevuld kan 

worden. Omdat dit een plan op maat is en er wachtlijsten zijn bij de zorgaanbieders waar deze 

trajecten uitgezet worden kan het een poosje duren voordat de jongere daadwerkelijk hulp krijgt. Om 

de jongere in die tussentijd niet op straat te laten zwerven wordt de jongere aangemeld bij 

crisisopvang. De jongeren kunnen hier verblijven totdat er een plekje vrij komt bij de zorgaanbieder 

waar zij zijn aangemeld. Idealiter is dat binnen 6 weken maar deze doorlooptijd is vaak niet haalbaar. 

Jongeren verblijven gemiddeld 3 tot 4 maanden in de crisisopvang. Gemiddeld worden er 87 jongeren 

per jaar opgenomen. In oktober 2017 is Pameijer gestart met de opvang van de zwerfjongeren. 

Pameijer is ketenpartner van de gemeente als het gaat om opvang van de zwerfjongeren. Pameijer is 

ook één van de aanbieders waar jongeren naar doorverwezen kunnen worden door de gemeente en 

Pameijer heeft  woonvoorzieningen voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en die dus vanuit 

profielbeschrijvingen het risico lopen om dakloos te worden. Pameijer heeft daarom, vanuit 

verschillende rollen, baat bij de inzichten die uit dit onderzoek komen zodat Pameijer de hulpverlening 

nog beter kan afstemmen op de behoeften van deze jongeren. 

 

.  
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2.2: probleem omschrijving 
 

Het “probleem”  zwerfjongeren heeft al geruime tijd de aandacht van de overheid. In 2005 is er in 
opdracht van de Algemene Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren in Nederland 
en de conclusie was dat de opvang van zwerfjongeren te kort schiet. Dat lijkt vooral te komen doordat 
veel jongeren tussen wal en schip vallen omdat zij zich bevinden op de grens tussen jeugdzorg en 
maatschappelijke opvang. Vanaf 2005 zijn er diverse onderzoeken gedaan naar profielen en 
achtergronden van zwerfjongeren. (Maaskant, 2005; Bijvoets, 2006; Post, 2007; Jansen, 2007; 
Fransen, 2009, Jenninga, 2010).  

Vanaf 2015 zijn gemeenten geheel verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze 
verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 
De zorg van jeugdigen onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De zorg voor jongeren boven de 18 
is geregeld in de Wmo. De overgang van het ene systeem naar het andere is hiermee blijven bestaan 
en dezelfde problemen blijven een rol spelen. 

Alhoewel er dus al best veel bekend is over deze problematiek lijken de aanpakken niet het gewenste 

resultaat op te leveren en blijft het een zorgenkindje van de overheid. Dit is de reden dat in 2019  het 

actieprogramma  Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 is gestart. Op dit moment loopt er een pilot 

in 12 gemeenten waaronder Rotterdam. Deze pilot is gestart in 2019 met als doel  “ALLE 

ZWERFJONGEREN IN 2021 VAN STRAAT”. Geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in 

de opvang of op straat. Dit landelijke programma geeft aan dat het probleem zwerfjongeren nog 

steeds heel actueel is en hoog op de agenda van de overheid staat. Hoewel dit een heel mooi initiatief 

is loopt dit actieprogramma al 1,5 jaar en ziet Pameijer de instroom bij crisisopvang Bolkruid nog niet 

afnemen.  

Bij Bolkruid is het opgevallen dat z’n 60% van de jongeren die worden opgenomen ergens in hun 

leven al in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg. Zij hebben soms al diverse hulptrajecten gehad en 

toch lukt het nog niet om op eigen kracht hun leven vorm kunnen geven. Bij het bestuderen van de 

eerder uitgevoerde onderzoeken naar de zwerfjongeren ((Maaskant, 2005; Bijvoets, 2006; Post, 2007; 

Jansen, 2007; Fransen, 2009, Jenninga, 2010)  blijkt dit vanaf  2005 in bijna elk onderzoek genoemd 

te worden als risicofactor. Hoewel dit fenomeen dus al jaren bekend is lijkt dit vooralsnog niet meer 

dan een constatering. Pameijer vraagt zich af hoe dit komt en stelt zichzelf vragen als,  wat vinden de 

jongeren belangrijk, wat hebben zij nodig en wat maakt dat het tot nu toe nog niet gelukt is? Vanuit de 

literatuur is er al veel bekend over deze doelgroep maar vooralsnog lijkt het niet goed te werken 

 

2.3: doel onderzoek 
 

Doel van dit onderzoek is om inzicht krijgen in de factoren die ervoor zorgen dat jongeren met een 

hulpverleningsachtergrond niet voldoende zelfredzaam blijken te zijn om hun leven op eigen kracht 

vorm te geven en dakloos raken. Met de inzichten die voortkomen uit dit onderzoek  kunnen 

aanbevelingen gedaan worden zodat Pameijer de hulpverlening aan deze jongeren nog beter kan 

laten aansluiten bij de behoeften van deze jongeren. 
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Hoofdstuk 3: probleemstelling en deelvragen 
 

 

 Centrale vraag voor dit onderzoek 

 

Hoe kan stichting Pameijer de zelfredzaamheid van jongeren met een 

hulpverleningsachtergrond versterken zodat zij niet dakloos raken en in crisisopvang Bolkruid 

terecht komen? 

  

Deelvragen 

 

1. Welke factoren spelen volgens de literatuur een rol bij het dakloos raken van jongeren met 
een hulpverleningsachtergrond? 

2. Welke interventies zijn vanuit de literatuur effectief bij het bevorderen van zelfredzaamheid bij 
jongeren met hulpverleningsachtergrond? 

3. Wat zijn volgens de jongeren factoren die er voor zorgen dat zij ondanks eerdere 
hulpverleningstrajecten onvoldoende zelfredzaam zijn en dakloos raken? 

4. Welke veranderingen  zijn er volgens deze jongeren nodig om te zorgen dat zij voldoende 
zelfredzaam zijn om hun leven op eigen kracht vorm te kunnen geven? 

5. Welke factoren spelen volgens de medewerkers van crisisopvang Bolkruid een rol bij het 
dakloos raken van jongeren met een hulpverleningsachtergrond? 

6. Wat zijn volgens de Rotterdamse vertegenwoordiger van de landelijke pilot factoren die ervoor 
zorgen dat jongeren met een hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn en 
dakloos raken? 
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Hoofdstuk 4: verkennende literatuurstudie 
 

De volgende deelvragen wordt beantwoord met behulp van de literatuur.  

1. Welke factoren spelen volgens de literatuur een rol bij het dakloos raken van jongeren met 
een hulpverleningsachtergrond.? 

2. Welke interventies zijn vanuit de literatuur effectief bij het voorkomen van dakloosheid bij 
jongeren met hulpverleningsachtergrond? 

Factoren die een rol spelen bij het dakloos raken van jongeren zijn een combinatie van risicofactoren 
op zowel micro, macro en mesoniveau.  
Op micro niveau zijn de oorzaken die het meest terug komen in de profielstudies naar          
zwerfjongeren; psychische problemen, verslavingsgedrag en schulden  (Maaskant, 2005; Bijvoets, 
2006; Post, 2007; Jansen, 2007; Fransen, 2009, Jenninga, 2010). Daarnaast spelen uitdagingen in 
het gezin van herkomst een grote rol. De problemen op dit gebied zorgen er vaak voor dat jongeren in 
eerste instantie in de hulpverlening terecht komen.    

Op macro niveau zijn voorbeelden van risico factoren te weinig betaalbare woonruimte, niet voldoende 
inkomen en een laag opleidingsniveau. Een van de redenen die het meest genoemd wordt in de 
studies die zijn gedaan naar zwerfgedrag is de overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp 
(Oxenaar, Steenbergen, Loorbach, 2017; SZW, 2018) Uit onderzoek blijkt dat 75,2% van de jongeren 
die in hulpverlening zitten en 18 jaar oud worden niet goed worden doorverwezen en hierdoor niet de 
hulp krijgen die ze nog nodig hebben (Smulders, Bunt & Eerten, 2018). Nu hebben de jongeren hier 
zelf ook een aandeel in, zij zijn vaak hulpmoe en slecht te motiveren voor (weer) een 
hulpverleningstraject (Smulders et al, 2018). Na het een poosje zelf geprobeerd te hebben komen zij 
tot de ontdekking dat ze het niet zelf kunnen en zijn de problemen vaak veel groter.   

Een andere reden die in de literatuur veel voorkomt zijn de ingewikkelde procedures van de 
volwassenzorg. Het is nog niet zo eenvoudig om te weten waar je moet zijn en hoe je dingen moet 
aanpakken. Dit is voor iemand met een gemiddelde intelligentie al lastig laat staan voor jongeren met 
chronische stress, een ontwikkelingsachterstand of laag IQ. (Nji, 2016; Smulders et al, 2018; 
Jenninga, 2010). Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen om problemen op te lossen 
en doelgericht te werken (Jungman, Wesdorp & Madern, 2020). Daarnaast zijn de voorzieningen die 
voor jongeren beschikbaar zijn niet toereikend. Zo is een bijstandsuitkering voor jongeren heel laag, 
jongeren kunnen hiervan niet rondkomen en zeker niet met de huidige huurprijzen en eventuele 
schulden problematiek. Soms zitten de regeltjes waar gemeenten en hulpverlening zich aan moeten 
houden elkaar in de weg. Bijvoorbeeld als je een uitkering moet aanvragen heb je een inschrijfadres 
nodig, dakloze jongeren hebben dit meestal niet waardoor de aanvraag aanzienlijk vertraagd wordt.  
 
De uiteenzetting van stapelproblematiek helpt om in te zien dat het voor jongeren met problemen op 
meerdere leefgebieden soms bijna onmogelijk is om uit de problemen te komen waardoor ze op straat 
en dus in de crisisopvang terecht kunnen komen (Kruiter & Keller, 2019) 
In de hulpverlening speelt een paradox die het voor sommige jongeren heel moeilijk maakt. Dit is het 
zogenaamde entry-exit paradox. Hier wordt mee bedoeld dat dezelfde problemen waardoor jongeren 
opgenomen worden er ook voor zorgen dat ze eruit gezet worden. Bijvoorbeeld: een jongeren kan niet 
meer thuis wonen omdat hij onhandelbaar is, hij wordt opgenomen bij een voorziening voor 
behandeling  en wordt er vervolgens weer uitgezet omdat hij onhandelbaar is en voor onveilige 
situaties zorgt op de groep. ( Kruiter & Kellerman, 2019) 

Op meso niveau liggen de uitdagingen vooral in het ontbreken van een sociaal netnetwerk en 
zingeving. Zingeving wordt vaak niet mee genomen in de hulpverlening. Het gaat hier niet perse over 
religie maar meer over de normen en waarden en de manier waarop je met levensvragen omgaat 
(Kolen, 2001). De jeugdzorg is zodanig ingericht, overbelast zou je bijna kunnen zeggen dat er alleen 
tijd is om brandjes te blussen en niet perse om de brandhaard op te sporen. Er is vaak geen tijd om 
met de jongeren te onderzoeken wat gebeurtenissen met de jongeren doen en welk effect het heeft op 
hun leven. Adolescentie is juist een periode waarin de eigen identiteit ontwikkeld wordt, jongeren zijn 
op zoek naar manieren om het leven vorm te geven en betekenis te vinden voor de dingen die hen 
(zijn) overkomen (Kolen, 2001) Onderzoek wijst uit dat kwaliteit van relaties de grootste invloed heeft 
op het ervaren van zin in het leven. Het gaat dan om het contact met ouders, familie, vrienden en 
partners. Problemen in het gezin van herkomst zijn vaak de reden is dat jongeren niet meer thuis 
kunnen zijn en zorgt dat dit een uitdaging is.  
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Geredeneerd vanuit de logische niveaus van Bateson en Dilts zorgen veranderingen die op het niveau 
van missie en identiteit gemaakt worden als vanzelfsprekend voor veranderingen op de lagere 
niveaus. Er worden andere keuzes gemaakt als je anders over dingen denkt (Kluft, Leeuwen & Talma 
2011) Aandacht voor zingeving verdiend hierdoor de aandacht.  

 

 
bron: NLP-nu 

Nederland is niet het enige land waar het probleem dakloze jongeren een zorgenkindje is. Zo is er in 

Amerika ook een langlopend (2014-2024) landelijk onderzoek gestart door US Department of Health. 

Dit project bestaat uit 3 fases waarin een wetenschappelijke basis gelegd wordt over wat werkt om 

dakloosheid te voorkomen onder jongeren en jongvolwassenen die in de jeugdhulpverlening hebben 

gezeten. Dit programma heet Youth at Risk of Homelessness. In Amerika zijn jongeren met een 

verleden in de jeugdhulpverlening een groot deel van het  totaal aantal jongeren dat dakloos raakt 

(Ross & Selekman 2017). Dit programma is gestart omdat er ook in Amerika nog geen interventies of 

strategieën zijn die echt effectief zijn gebleken om deze problematiek te voorkomen. Ten tijden van dit 

schrijven is de 2e fase van dit project afgerond en zijn er eerste resultaten bekend. In Canada is het 

percentage van jongeren met een hulpverleningsachtergrond die dakloos raken ook hoog namelijk 

57,8%. In 2016 telde Canada z’n 1100 dakloze jongeren (Nichols, Schwan, Gaetz, Redman, French, 

Kidd & O’Grady, 2017) Uit onderzoek blijkt dat geen stabiele woonplek, te veel wisselingen van 

pleeggezin en of instelling de belangrijkste oorzaken zijn. Een gebrek aan stabiliteit wordt gekoppeld 

aan problemen op diverse leefgebieden  (Nichols, et al. 2017). Een tweede belangrijke reden is het 

verlaten van zorg. Deze transitie verloopt ook daar moeizaam. De grootste groep zorgverlaters zijn 

degene die te oud zijn geworden om pleegzorg te krijgen. Zij zijn dan echter vaak (nog) niet capabel 

om zelfstandig te kunnen leven vaak door lage opleiding, psychische problemen en gebrek aan 

steunend netwerk.  

In Engeland worden 183 kinderen per dag dakloos (Homeless Link, 2018). Ook hier zijn zorgverlaters 

en jongeren die met jeugdhulpverlening te maken hebben (gehad) een groot deel van het totaal aantal 

jongeren die dakloos raken. In Engeland is het beleid dat gevoerd wordt op het gebied van uitkering 

en huisvesting heel nadelig voor jongeren. Zo krijgen jongeren maar huurtoeslag tot de kosten van het 

huren van een eenpersoonskamer in een gedeelde woning. De inkomensondersteuning waar zij recht 

op hebben is niet voldoende om woonruimte te kunnen huren in de krappe huizenmarkt. Overige 

reden die genoemd zijn: geen opleiding of werk, geestelijke gezondheidsproblemen en verslaving. 

Ook blijkt uit dit onderzoek dat isolement en eenzaamheid een belangrijke rol spelen.  
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Op het gebied van preventie kan er in Engeland nog wel wat verbeterd worden, er is te weinig 

aandacht voor vroegtijdige interventie en preventie waardoor de problemen die spelen alleen maar 

grotere worden, voornaamste reden hiervoor is schrappen van hulpverleningsdiensten door de lokale 

overheid.  

Bovengenoemde landen hebben veel overeenkomsten met Nederland Ook hier lijken de oorzaken 

een combinatie te zijn van factoren op zowel micro, macro en meso niveau. Inzichten uit onderzoeken 

in deze landen kunnen hierdoor heel goed ook in Nederland geïmplementeerd worden. 

 

Methodes en Interventies 

Onderzoek door Morton, Kughley, Epstein & Farrell (2020) laat zien dat het ontbreekt aan bewijs dat 

de strategieën die nu gebruikt worden om dakloosheid bij jongeren aan te pakken, effectief zijn. 

Naber, Sap en Bijvoets beschrijven in het boek “Zwerfjongeren begeleiden” de volgende veel 

gebruikte begeleidingsmethodes: 

 Het 8 Fase model  

 Er mogen zijn 

 Op eigen benen 

 De vertrektraining 

 Houvast 

 Instap methode zoals Helpen in eigen omgeving, T-team methode en nieuwe perspectieven 

Deze methoden hebben het predicaat “theoretisch goed onderbouwd”. Er wordt in dit boek ook 

bevestigd dat er nog geen direct bewijs is dat deze interventies daadwerkelijk effectief zijn. Cijfers van 

het aantal dakloze jongeren wereldwijd geven de indruk dat wat we nu doen  nog niet heel effectief is 

gebleken.  

Volgens Sanders (2020) is er grote winst te behalen als het gaat om het terugdringen van het aantal 

dakloze jongeren als er een betere integrale samenwerking plaatsvind tussen Jeugdzorg, Werk & 

Inkomen en de Wmo op het moment dat de jongeren richting de 18 jaar gaat. Sanders zegt dat veel 

jongeren niet zelfredzaam genoeg zijn om op 18 jarige leeftijd zelfstandig te kunnen functioneren en 

zeker de jongeren uit de jeugdhulpverlening niet. Ze pleit, en terecht gezien de pilaren waarop de zorg 

na de  transitie in 2015 op is gebouwd,  voor 1 betrokkene bij de jongere die het hele 

overgangsproces in goede banen leidt. Zij stelt dat als er vanuit de afdelingen Werk en Inkomen van 

de gemeenten elk jaar een inventarisatie zou plaatsvinden van alle jongeren uit de hulpverlening die 

het volgende jaar 18 jaar worden dat er dan voorbereidingen getroffen kunnen worden zodat de zaken 

die nodig zijn ook op tijd geregeld worden.  

 

In een brief aan de tweede kamer van mei jongstleden (SER, 2021) wordt aandacht gevraagd voor de 

diverse takken van de jeugdhulpverlening. In deze brief wordt erkend dat er grote knelpunten zijn 

ontstaan in de jeugdhulpverlening die ook van invloed zijn op de zwerfjongeren problematiek. Er zijn 

zoals hierboven beschreven interventies en maatregelen die genomen kunnen worden maar hoe ga je 

dat in de praktijk vormgeven als zorgorganisaties kampen met financiële problemen en 

personeelstekorten.  
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Jeugdhulpverleners willen vaak wel maar zijn ook gebonden door allerlei regeltjes en ervaren hoge 

werkdruk. Ze zijn veel tijd kwijt aan bureaucratie die ten koste gaat van de tijd die beschikbaar is om 

daadwerkelijk hulp te bieden. Er is een groot personeelstekort en het verloop is groot. Ook is het 

ziekteverzuim in de jeugdzorg hoog (SER, 2021). Jeugdzorg aanbieders zijn afhankelijk van de 

aanbesteding door de gemeente en moeten binnen het aangeboden tarief de zorg vorm geven. De 

gemeenten krijgen de als maar oplopende kosten voor de zorg maar niet onder controle en hierdoor 

wordt de druk op de zorgaanbieders alleen maar groter om binnen het budget toch zoveel mogelijk 

kwalitatief goede zorg te leveren.  

Deze brief stelt ook dat programma’s gericht op preventie nog steeds niet goed van de grond komen 

en integraal werken een aandachtpuntje is. Beide activiteiten zijn nodig als het gaat om het 

verminderen van het aantal jongeren die dakloos worden.  

Oxenaar, van Steenbergen & Loorbach hebben in 2018 onderzoek gedaan naar het fenomeen 

dakloosheid bij jongeren en zij stellen hierin dat er op dit gebied voornamelijk aan brandjes blussen 

wordt gedaan, er wordt pas in actie gekomen als een jongere op straat staat. Dit terwijl er algemeen 

bekend is of zou moeten zijn dat jongeren uit de jeugdzorg risico hebben op dakloosheid. Per jaar 

worden ruim 20.000 jongeren in jeugdzorg 18 jaar. De kosten van deze symptoombestrijding 

bedragen tussen de 36.000 en 100.00 euro per jaar. ( Oxenaar et al, 2018). Deze kosten kunnen 

volgens Oxenaar voorkomen  worden door investeren in preventieve maatregelen. Buiten dat de 

kosten omlaag kunnen kan er ook heel veel leed bespaard worden. Een van de conclusies van het 

onderzoek is dat er een meer preventieve en intergrale aanpak nodig is. Laten dat nou precies de 

gebieden zijn waarop het nog schort in de jeugdhulpverlening.  

Uitkomsten uit het lopende onderzoek YARH project laten zien de relatie tussen hulpverlener en de 

jongeren heel belangrijk is. Dit zodat jongeren zich intrinsiek verbinden aan het traject en de 

uitkomsten hiervan.  

Effectieve interventies moeten gezocht worden het gebied van preventie, integrale samenwerking, 
zingeving en verbinding. Hierbij kan je denken aan methodes als geweldloos verzet. Deze methode is 
vooral gestoeld op het in verbinding blijven met de jongeren ondanks eventueel onacceptabel gedrag 
wat getoond wordt. Loslaten van de illusie van controle en verantwoordelijkheid laten waar dat hoort. 
Methodes als oplossingsgericht werken zetten jongeren in hun kracht en sluiten aan bij wat belangrijk 
is voor de jongeren. Deze methodes kunnen bijdragen aan het voorkomen dat jongeren op straat 
terechtkomen als er veel meer aangesloten wordt bij wat zij belangrijk vinden en de jongeren serieus 
genomen worden in dat wat zij willen met hun leven. Zo zal er minder weerstand zijn op het moment 
dat zij 18 jaar worden en het dan zelf mogen bepalen. Door jezelf op te stellen als zinvolle 
hulpverlener geef je de cliënt hoop waardoor er ruimte komt voor oplossingen die vanuit henzelf 
komen. Om dit te realiseren kan je gebruik maken van de SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht 
Handelen). SRH is een methodiek die professionals in staat stelt cliënten te ondersteunen bij het 
realiseren van hun levenswensen. SRH richt zich op presentie en op positieve bekrachtiging van de 
cliënt (Kluft, Leeuwen & Talma, 2011). Intergrale samenwerking met bijvoorbeeld afdeling Werk en 
Inkomen is noodzakelijk om jongeren financieel te ondersteunen als dat nodig is en zodoende een 
hoop stress weg te nemen.  
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Hoofdstuk 5: onderzoeksopzet 
 

Literatuuronderzoek 

Methode 

Kwalitatief onderzoek. Doel is om bestaande informatie te verzamelen en dit inzichtelijk te maken 
zodat er uit de literatuur onderbouwde conclusies met betrekking tot deze deelvragen kan worden 
getrokken. 

Werkwijze deelvraag 1 Welke factoren spelen volgens de literatuur een rol bij het dakloos raken van 
jongeren met een hulpverleningsachtergrond.? 

Er wordt gezocht op verschillende zoektermen zoals: 

Zwerfjongeren: hiermee wordt in kaart gebracht wat we daar precies onder verstaan en met welke 
problemen deze jongeren worstelen en hoe zich dat verhoud tot de redenen waarom sommige 
jongeren na een hulpverleningsverleden niet in staat zijn om op eigen kracht hun leven vorm te geven.  

Overgang 18-/18+ jeugdzorgjongeren: hiermee wordt inzicht gegeven in de moeilijk overgangsfase 
van jeugd naar volwassenheid. Wat komt daar bij kijken en wat kan er in deze periode mis gaan en 
waarom is dat.  

Stapelingsproblematiek: zwerfjongeren hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden. Dit kan er 
voor zorgen dat ze contra-indicaties hebben en hierdoor niet de juiste hulp kunnen krijgen  

Na jeugdzorg: met deze zoekterm is informatie gevonden over het gat wat kan ontstaat als een 
jongere 18 jaar geworden is.  

Intergrale ondersteuning jeugdzorg jongeren: hiermee is inzicht verkregen hoe de doelgroep het beste 
geholpen kan worden maar ook wat er nog ontbreekt. 

Youth With Child Welfare Involvement at Risk of Homelessness: met deze term is gezocht naar 
internationale bronnen over het risico op dakloosheid bij jongeren die een jeugdzorgachtergrond 
hebben.  

Homeless youth: met deze term is algemene informatie gezocht over profielen van dakloze jongeren 
in het buitenland   

Informatie is afkomstig van: Google scolar, de bibliotheek van Hogeschool Rotterdam, Nji, Verwey en 
Jonkers, Movisie, CBS, Ministerie van WVS, zwerfjongeren.nl, Ivo, SER ,Publieke waarden, online 
libary, international healthcare and goverments sites.   

Onderzoeker heeft gekeken of de bronnen betrouwbaar zijn en relevant voor het beantwoorden van 
de centrale vraag en de deelvragen.  

Onderzoeker gebruikt de 4 stappen om het literatuuronderzoek vorm te geven 

1. Voorbereiden 

2. Verzamelen 

3. Beoordelen  

4. Verwerken  
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Werkwijze deelvraag 2 Welke interventies zijn vanuit de literatuur effectief bij het voorkomen van 
dakloosheid bij jongeren met hulpverleningsachtergrond 

Zoektermen die gebruikt zijn: 

Child welfare and homelessness: deze term is gebruikt om artikelen te vinden die inzicht kunnen 
geven in hoe met deze problematiek op internationaal niveau wordt omgegaan 

Interventions homeless youth. Hiermee wordt gezocht naar internationale effectieve interventies om 
dakloosheid tegen te gaan.  

Wat werkt bij dakloosheid? Met deze zoekterm is gezocht naar interventies die in Nederland ingezet 
worden bij de begeliding van zwerfjongeren.  

Interventies voor het bevorderen van zelfredzaamheid bij jeugdzorgjongeren. Met deze zoekterm is 
gekeken of en welke interventies effectief zijn bij het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdzorg 
jongeren.  

18-/18+ jeugdzorgjongeren. Zoekterm is gebruikt om inzicht te krijgen wat werkt en wat werkt nog niet 
zo goed bij de overgang van jeugdzorg jongeren van jeugdhulp naar WMO 

Overgang jeugdhulp naar WMO. Met deze zoekterm is gekeken naar meer informatie omtrent 
mogelijke belemmeringen in deze overgang. 

Zwerfjongeren begeleiden. Deze zoekterm is gebruikt om inzicht te krijgen op welke wijze de 
begeleiding aan zwerfjongeren is georganiseerd.  

Informatie is afkomstig van: Google scolar, de bibliotheek van Hogeschool Rotterdam, Nji, Verwey en 
Jonkers, Movisie, CBS, Ministerie van WVS, zwerfjongeren.nl, Ivo, SER ,Publieke waarden, online 
libary, international healthcare and goverments sites.   

 

Praktijk onderzoek 

Deelvragen 3, 4 , 5 en 6  worden beantwoord middels zelf opgestelde semigestructureerde face 2 face 
interviews.  

Werkwijze deelvraag 3  

3. Wat zijn volgens de jongeren factoren die er voor zorgen dat zij ondanks eerdere 
hulpverleningstrajecten onvoldoende zelfredzaam zijn en dakloos raken? 

 

Op de bolkruid kunnen 13 jongeren verblijven. Een groot gedeelte van het jaar zit de Bolkruid vol. Als 
60 % van deze jongeren een hulpverleningsverleden heeft dan zijn dat 6 tot 7 jongeren. Omdat de 
groepssamenstelling wisselt is dit een gemiddelde. Voor dit onderzoek worden 7 jongeren uitgenodigd 
om deel te nemen aan dit onderzoek. Onderzoeker kiest voor semigestructureerd zodat er een basis 
is voor het interview maar ook de mogelijkheid om door te vragen en uit te weiden op onderwerpen als 
dat relevant is voor dit onderzoek. Daarnaast creëert de onderzoeker op deze wijze een persoonlijke 
sfeer zodat de jongeren zo eerlijk mogelijk antwoord geven op de vragen. Dit voordeel weegt in de 
ogen van de onderzoeker op tegen het nadeel dat het veel tijd kost. De onderzoeker is zich bewust 
van het feit dat met deze manier van interviewen beïnvloeding van de respondenten kan optreden. 
Door een neutrale houding aan te nemen en niets in te vullen ondervangt de onderzoeker deze 
beïnvloeding zoveel mogelijk.  De structuur van de interviews maken het betrouwbaar en herhaalbaar. 
Het is echter niet zo dat als  het onderzoek herhaald wordt met andere jongeren of in een ander 
geografisch gebied dat de uitkomsten hetzelfde zullen zijn. Hier wordt rekening mee gehouden in de 
conclusie.  
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Werkwijze: De onderzoeker nodigt 7 jongeren die nu dakloos zijn, uit om deel te nemen. Selectie 
criteria is dat de jongere een hulpverleningsverleden moet hebben en dakloos is. Daarnaast nodigt 
onderzoeker 4 jongeren uit die vanuit Bolkruid doorgestroomd zijn naar vervolg traject. Hiermee wordt 
inzicht verkregen of en op welke manier het vervolgtraject succesvol is. Van de jongeren die nu niet 
meer bij Bolkruid verblijven zijn de contactgegevens nog wel op Bolkruid aanwezig . De onderzoeker 
gaat deze jongeren telefonisch benaderen en vragen of ze mee willen werken aan dit onderzoek. De 
selectie criteria zijn ook hier dat de jongere een hulpverleningsachtergrond moet hebben en dakloos is 
geweest. De interviews met de jongeren die nog steeds op Bolkruid verblijven vinden plaats op de 
Bolkruid. De interviews met de jongeren die al doorgestroomd zijn vinden plaats op een plek die de 
jongere mag bepalen. Dit om het voor de jongeren zo comfortabel mogelijk te maken. Omdat het 
interview vooral gaat over ervaringen die al geweest zijn en niets met de onderzoeker te maken is de 
kans op sociaal wenselijk antwoorden minder groot. Feit is wel dat dit onderzoek voornamelijk 
gestoeld is op ervaringen en meningen dit maakt dat het onderzoek niet zomaar herhaalbaar is. Om 
de validiteit te verhogen wordt er een vaste structuur in de vragen aangehouden en zullen de 
omstandigheden met betrekking tot het afnemen van het interview gelijk zijn. Externe validiteit wordt 
gewaarborgd door voldoende respondenten te bevragen en de mogelijkheid open te houden tot extra 
respondenten. 

Het interview bestaat uit vragen die  inzicht verschaffen in: 

• Persoonsaspecten zoals leeftijd, afkomst, opleiding, gezinssituatie 

• Welke hulpverlening hebben de jongeren gehad en hoe hebben zij dat ervaren?  

• waarom de jongeren weer op straat terecht zijn gekomen? 

• wat hebben de jongeren nodig (gehad) 

Bij de jongeren die al doorgestroomd zijn word de vraag toegevoegd wat maakt dat het nu wel lukt of 
als het niet goed gaat wordt dat uitgevraagd.  

Dit zijn grofweg ook de categorieën waarop gecodeerd gaat worden.  

 

Werkwijze deelvraag 4:  Welke veranderingen zijn er volgens deze jongeren nodig om te zorgen dat 
zij voldoende zelfredzaam zijn om hun leven op eigen kracht vorm te kunnen geven.  

 

Ook deze deelvraag zal beantwoord worden door middel van het interview die bij deelvraag 3 
besproken is. In dat interview zijn vragen opgenomen die gaan over de beleving van de jongeren 
tijdens eerdere hulpverleningstrajecten. Ook komen in dit interview vragen aan de orde die gaan over 
de effectiviteit van de hulpverlening bezien vanuit de jongeren.  

 

Werkwijze deelvraag 5: Welke factoren spelen volgens de medewerkers van crisisopvang Bolkruid 
een rol bij het dakloos raken van jongeren met een hulpverleningsachtergrond 

Voor het beantwoorden van deze vraag zal de onderzoeker gebruik maken van een zelf opgezet semi 
gestructureerd interview. De interviews zullen gehouden worden op de locatie van crisisopvang 
Bolkruid. Alle interview zullen onder gelijke omstandigheden plaatsvinden. Ook hier geldt dat er 
voornamelijk gevraagd wordt naar meningen en ervaringen. Alle 7 collega’s zullen uitgenodigd worden 
voor een interview. De interviews worden opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd in grofweg 
onderstaande topics.  

Het interview bestaat uit vragen die inzicht geven in: 

 Persoonsaspecten: leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau 

 Ervaring met de doelgroep 

 Eventuele veranderingen in het profiel van de jongeren die verblijven op de Bolkruid  

 Mening over oorzaken van dakloosheid bij de jongeren  
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Werkwijze deelvraag 6: Wat zijn volgens de expert van actieprogramma Rotterdam factoren die 
ervoor zorgen dat jongeren met een hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn en 
dakloos raken.  

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt gebruik gemaakt van een zelf opgezet 
semigestructureerd interview. Dit type interview bied structuur aan het gesprek maar bied ook volop 
ruimte om dieper in te gaan op de antwoorden als dat nodig is of om vervolg vragen te stellen als dat 
interessante informatie kan opleveren. Ook dit interview is vooral een vraag naar een mening en 
beleving en daar is dit type interview zeer geschikt voor. Om de betrouwbaarheid te vergroten wordt 
het interview opgenomen. Interviewer stelt zich neutraal op dit om beïnvloeding zoveel mogelijk te 
voorkomen. Doel van dit interview is om inzicht te geven in de visie van de expert en te kijken of er 
overeenkomsten zijn in wat de expert ziet en wat de jongeren ervaren.  

Het interview zal bestaan uit vragen die inzicht geven in: 

 Persoonsaspecten 

 Redenen voor het opzetten van een landelijk programma 

 Oorzaken dat eerdere groots opgezette programma’s niet het gewenste effect hebben gehad 

 Veranderingen in deze pilot en waarom verwacht wordt dat dit effectief zal zijn  

 

 

Hoofdstuk 6: planning 
 

Wat:       Wanneer: 

Literatuuronderzoek     Week 37 / 38 

Resultaten bespreken met opdrachtgever  Week 39 

Analyseren en uitwerken literatuuronderzoek  Week 40,41, 

Opstellen interview vragen    Week 42 

Interviews houden ten behoeve deelvragen  Week 43,44,45 

Transcriberen, coderen, ordenen en  

analyseren interviews     Week 46,47,48 

Uitkomsten overleggen opdrachtgever   Week 48 

Schrijven scriptie     Week  49,50 

Concept versie scriptie bespreken met opdrachtgever Week 50 

Feedback van opdrachtgever verwerken  Week 51,1, 2 

Scriptie afronden en inleveren    Week 5 
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Bijlage 1: kernbegrippen 
 

 

Emotionele cues non-verbale aanwijzingen, signalen, 
aansporingen of objecten, gepaard gaande met 
een positieve of negatieve gevoelswaarde, 
waarbij het ontstaan samenhangt met 
geconditioneerde leerervaringen (Delfos,2015) 

Entry-Exit Paradox 
 

Fenomeen dat zorgt dat jongeren die 
opgenomen worden voor behandeling voor 
bepaalde problematiek om diezelfde 
problematiek uit de hulpverlening worden gezet. 
(Kruiter et al, 2019) 
 
  

Integrale ondersteuning 
 

Verschillende disciplines werken samen om de 
problemen op verschillende leefgebieden aan te 
pakken vanuit de situatie van de cliënt 
(Smulders et al, 2018) 
 
 

Jeugdzorgplus 
 

Vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden 
aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor 
lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling 
vormen zij een risico voor zichzelf of hun 
omgeving (SZW,2018) 
 

Ketenzorg 
 

zorg waarin de verschillende schakels van 
zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat 
een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op 
de behoeften van de patiënt (Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2020) 
 

Stapelingsproblematiek 
 

Problemen op diverse leefgebieden die 
opstapelen en elkaar in stand houden en 
uitsluiting van zorg veroorzaakt. (Kruiter et al, 
2019) 
 

Zelfredzaam 
 

De sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden 
van mensen om zichzelf te redden op alle 
levensterreinen (Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 2018)  

Zorgverlamming 
 

Gebrek aan daadkracht en initiatief van 
hulpverleners om mensen met meervoudige 
problemen te helpen. (Kruiter et al, 2019) 
 

 


