
Van bemoeien naar laten groeien

Praktijk onderzoek naar succesvolle (keten) zorg 

voor zwerfjongeren



Introductie

 Waarom dit onderwerp

 Pameijer

 Probleemstelling: 

“Hoe kan stichting Pameijer de zelfredzaamheid van jongeren met een hulpverleningsachtergrond 
versterken zodat zij niet dakloos raken en in crisisopvang Bolkruid terecht komen”

 Waarom deze methode van onderzoek



Literatuuronderzoek 

 Microniveau

 Problematische thuis situatie

 Uitval 

 Onontdekt / onbehandeld trauma

 Mesoniveau

 Geen steunend netwerk

 Gebrek aan zingeving en welbevinden

 Macroniveau

 Onvoldoende inkomen 

 Te weinig betaalbare woningen

 Overgang 18-/18+

 Gebrekkige integrale samenwerking



Interventies

 Houvast

 8 Fase model

 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 

 Oplossingsgericht werken

Autonomie, competentie en verbondenheid

 Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

 Stapstenen



Resultaten interviews

 Jongeren: 

 Opleiding, inkomen, schulden, woonruimte, trauma, geen passende hulpverlening, geen 

sociaal netwerk, geen perspectief, overgang 18-/18+

 Verbeteringen: meer inkomen, betaalbare woonruimte, beter aansluiten bij de jongeren.

 Begeleiders:

 Onvoldoende voorbereiding 18 jaar worden. Geen steunend netwerk, niet passende 

plaatsing, ontoereikende middelen zoals inkomen en betaalbare woning, opleiding. Dit zijn 

grotendeels ook de verbeterpunten

 Expert: 

 Geen betaalbare woningen, onvoldoende inkomen, niet helpende regeltjes



 Aktielijnen landelijke pilot

 Preventie, nazorg en regie

 Financiële bestaanszekerheid 

 Persoonlijke ontwikkeling en scholing

 Opvang en wonen

 Helpende regels



Conclusie

 Oorzaken liggen op verschillende niveau’s

 Intergrale samenwerking is een MUST

 Invloed Pameijer:

 voorkomen uitval

 in begeleiding uitgaan autonomie van de jongeren

 steunend netwerk

 Voorbereiden op 18 worden



Aanbevelingen voor Pamijer

 Aanscherpen procedures plaatsing

 Begeleiding beter aansluiten jongeren 

 Steunend  netwerk

 Begeleiding bij overgang 18-/18+

 Afspraken met ketenpartners



Beperkingen en discussie

 Niet alle oorzaken liggen binnen de invloedssfeer Pameijer

 Personeelstekort / financiële te korten

 Connectie trauma is aanname moet meer onderzoek op komen

 Interventies zijn niet allemaal wetenschappelijk onderbouwd, onderzoek 

naar effecten op lange termijn 

 Objectiviteit

 Hoofdzaken en bijzaken. 



Recente ontwikkelingen

 Kabinetsplannen hervormingen Jeugdzorg

 Invulling jeugdbranches o.a.:

 Gesloten jeugdzorg moet drastisch verminderd worden. 

 Verbetering van overgang  18-/18+

 Zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen

 Effectieve preventie

Bron: jeugdzorgnederland.nl



Hoop is een lichtje in je hart, 

dat vandaag moed geeft en 

morgen kracht

Bron: miekeinvorm


