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Voorwoord 
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Stichting Pameijer is de opdrachtgever voor dit onderzoek. Het onderzoek is gericht op de (zwerf) 
jongeren die bij crisisopvang Bolkruid verblijven. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de 
factoren die ervoor zorgen dat sommige jongeren die al veel met jeugdhulpverlening te maken hebben 
gehad, op jongvolwassen leeftijd niet (voldoende) in staat zijn om hun leven op eigen kracht vorm te 
geven. Hulpverleners krijgen door dit onderzoek meer inzicht in wat de jongeren motiveert en wat juist 
niet.  

Ik wil graag mijn docent Charlotte Poland bedanken die er voor gezorgd heeft dat ik dit onderwerp 
toch gekozen heb, nadat ik aanvankelijk dacht dat het niet voldoende te kaderen zou zijn. Ook wil ik  
Sybren Bouwsma, mijn scriptie adviseur, bedanken voor al zijn opbouwende feedback.  

Ik bedank hierbij alle respondenten die open en eerlijk zijn geweest tijdens de interviews zodat we met 
de uitslagen echt een verandering kunnen inzetten. 

Mijn zus Bianca Korevaar wil ik bedanken voor al haar ideeën en inzichten vanuit de kant van de 
gemeente. Daarnaast wil ik William Buijs, manager bij Stichting Pameijer en opdrachtgever van dit 
onderzoek, bedanken voor zijn unieke kijk op de dingen, deze hebben mij zo nu en dan wel aan het 
denken gezet. Ook wil ik Roos, mijn begeleider vanuit Stichting Pameijer, bedanken voor haar 
feedback en ideeën. 

Als laatste wil ik mijn kinderen en mijn partner bedanken voor al het geduld dat zij opgebracht hebben 
tijdens het schrijven van deze scriptie. 

Rest mij nog om u veel leesplezier te wensen en hopelijk geeft het u stof tot nadenken.  
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Samenvatting  

Stichting Pameijer is een zorgaanbieder in de regio Rotterdam en omstreken. Pameijer begeleidt 
zowel jongeren als volwassenen op het gebied van wonen, werken en opgroeien. Pameijer  heeft 
sinds 2017 een crisisopvang voor zwerfjongeren genaamd Bolkruid. Hier worden jaarlijks gemiddeld 
87 zwerfjongeren tussen de 18 en 23 jaar tijdelijk opgevangen. Het viel op dat veel van de jongeren 
die bij de Bolkruid worden opgenomen eerder met hulpverlening in aanraking zijn geweest. Doel van 
dit onderzoek is 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. Pameijer is geïnteresseerd in deze antwoorden omdat Pameijer een 
divers aanbod heeft in de begeleiding van kwetsbare jongeren. Met de uitkomsten uit dit onderzoek 
kan Pameijer de dienstverlening beter laten aansluiten bij de jongeren die zij begeleiden en zodoende 
het aantal jongeren die uitvallen en op straat terecht komen verminderen.  

De centrale vraag van deze scriptie luidt  “Hoe kan stichting Pameijer de zelfredzaamheid van 
jongeren met een hulpverleningsachtergrond versterken zodat zij niet dakloos raken en in 
crisisopvang Bolkruid terecht komen”? 

Er is gestart met een literatuuronderzoek. Er is gezocht naar oorzaken waarom juist jongeren met een 
hulpverleningsverleden extra risico hebben om dakloos te raken. Een problematische thuissituatie is 
de hoofdoorzaak van het dakloos raken van jongeren. Door deze problematische thuissituatie zijn veel 
jongeren getraumatiseerd. Onderzoek door Maaskant (2005) laat zien dat 92% van de jongeren in de 
hulpverlening traumatische ervaringen heeft. Onderzoek (Bosman et al., 2017) heeft aangetoond dat 
post traumatische stress een negatieve invloed heeft op zelfredzaamheid. Onontdekt / onbehandeld 
trauma zou hierdoor een belangrijke (mede) oorzaak kunnen zijn dat jongeren met 
hulpverleningsverleden dakloos raken. Uitval uit de hulpverlening word tevens genoemd als 
belangrijke reden voor het dakloos raken van jongeren in de hulpverlening. Uit het literatuuronderzoek 
komt verder naar voren dat zwerfproblematiek vaak een combinatie is van factoren op diverse niveaus 
en dat er zodoende ondersteuning vanuit meerdere disciplines nodig is om de jongeren zodanig 
zelfredzaam te maken dat ze het zelf te kunnen redden.  

Er is gezocht naar effectieve interventies voor deze specifieke doelgroep. Er is inzicht gekregen in wat 
er al bekend is en hoe effectief de interventies die nu veelal ingezet worden zijn. Houvast,                    
8 Fasenmodel, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en oplossingsgericht werken bieden 
handvatten om de hulp rondom deze jongeren vorm te geven. Onderzoek wijst echter ook uit dat er 
meer onderzoek nodig is om de effectiviteit op de lange termijn te bevestigen. Het lijkt niet veel uit te 
maken welke interventie ingezet wordt, zolang deze interventie gestoeld is op positieve bekrachtiging. 
De interventie “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen” kan helpen om uitval uit de jeugdzorg te 
verminderen. Verminderen van uitval is direct van invloed op het verminderen van het aantal dakloze 
jongeren. Niet alle jongeren staan open voor trauma behandeling, “Stapstenen” is een methode om 
jongeren die nog niet open staan voor trauma behandeling te motiveren voor behandeling. 

Er zijn verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van deze jongeren, 
een pasklare oplossing is er echter (nog) niet. De aanpak dient maatwerk te zijn en alle leefgebieden 
mee te nemen in de aanpak. Omdat de regels elkaar soms tegenwerken vereist deze aanpak een 
dosis lef en creativiteit van de hulpverlener om, soms buiten de bestaande kaders, te zoeken naar 
oplossingen.  

Om tot een antwoord op de centrale vraag te komen is er aanvullend praktijk onderzoek gedaan. Dit 
onderzoek bestaat uit 3 verschillende soorten interviews. Eén interview hiervan is gehouden met de 
jongeren. Elf jongeren hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Door middel van face to face 
interviews is er inzicht gekregen in de factoren die er, volgens de jongeren, voor gezorgd hebben dat 
zij dakloos zijn geraakt maar ook in de factoren die volgens de jongeren verbeterd zouden kunnen 
worden. De belangrijkste factoren volgens de jongeren zijn: te weinig betaalbare woonruimte en te 
weinig inkomen. Alhoewel alle jongeren te maken hebben gehad met traumatische ervaringen brengt 
geen enkele jongere dit in verband met het dakloos raken. Het niet kunnen terug vallen op een 
steunend netwerk is voor alle ondervraagde jongeren van toepassing, sommige van de jongeren zijn 
meerdere keren door ouders uit huis gezet. Opvallende uitkomst van de interviews is dat de jongeren 
de hulpverlening die ze gekregen hebben over het algemeen als niet helpend hebben ervaren, sterker 
nog vier jongeren geven aan slechter uit de hulpverlening te zijn gekomen. Dit kan er aan bijdragen 
dat zij zich niet conformeren aan het traject en dat zorgt voor een extra uitdaging bij het succesvol 
afronden van het traject.  
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De verbeteringen die volgens de jongeren nodig zijn liggen op het vlak van huisvesting en inkomen 
maar ook een betere voorbereiding op de verantwoordelijkheden die de jongeren krijgen als ze 18 jaar 
oud worden en voor de wet volwassen zijn.  

Om eerdere hulpverleningstrajecten succesvoller te laten verlopen en hiermee uitval te voorkomen, 
willen de jongeren dat er echt naar hen geluisterd wordt en dat zij meer zeggenschap krijgen over de 
invulling van het traject. De jongeren vinden dat er te vaak voor hen beslist wordt in plaats van dat er 
met hen wordt overlegd. Ook ervaren de jongeren weinig perspectief. Ze kunnen niet zien waar ze het 
allemaal voor doen. Dit is van invloed op de intrinsieke motivatie om vol te houden.  

Het tweede interview is gehouden met zes begeleiders die met deze doelgroep werken. Aan hen is 
gevraagd wat volgens hen de oorzaken kunnen zijn dat jongeren met een hulpverleningsverleden 
alsnog in de crisisopvang terecht komen en ook waar er verbeteringen mogelijk zijn. Oorzaken die 
volgens de begeleiders een rol spelen zijn :  

 de overgang van 18- naar 18 + 

 missen van een sociaal netwerk 

 jongeren worden niet altijd goed geplaatst wat uitval tot gevolg kan hebben  

De begeleiders zien verbeterpunten voornamelijk op het beter begeleiden van jongeren naar 
volwassenheid. Investeren in het sociale netwerk en er moet bij plaatsing beter gekeken worden naar 
waar een jongere op zijn plek zit in plaats een jongere te plaatsten omdat er toevallig ergens plek is.  

Tot slot is het derde interview gehouden met de beleidsmaker zorg en jeugd van de gemeente 
Rotterdam. Hij is tevens verantwoordelijk voor het 010 project. Doordat een aantal factoren, te weinig 
betaalbare woningen en onvoldoende inkomen,   die bijdragen aan het dakloos raken van jongeren op 
beleidsniveau liggen is het van belang om te weten hoe de Gemeente Rotterdam naar deze 
problematiek kijkt en welke oplossingen zij zien. Het 010 project is een pilot die de gemeente 
Rotterdam heeft opgezet, doel hiervan was om te onderzoeken wat werkt in de aanpak en begeleiding 
van zwerfjongeren. De gemeente Rotterdam is deze pilot gestart omdat het aantal zwerfjongeren blijft 
toenemen en er tot op heden geen eenduidige effectieve aanpak is. Dit interview geeft inzicht in de 
visie en de aanpak van de gemeente voor wat betreft de zwerfjongeren problematiek. Volgens de 
beleidsmaker is het vooral een huisvestings- en inkomensprobleem. In dit interview is de pilot “het 010 
project” dat de Gemeente Rotterdam in 2019 gestart is, uitgebreid besproken. De aanpak lijkt 
veelbelovend. De eindevaluatie is op het moment van het schrijven van deze scriptie nog niet 
beschikbaar gesteld. Wel is er besloten om het project in 2022 voort te zetten en zelfs uit te breiden.  

De conclusie die op basis van het literatuur- en praktijkonderzoek is getrokken luidt: niet alle factoren 
die van invloed zijn op het dakloos raken van jongeren met een hulpverleningsverleden liggen binnen 
de invloedsfeer van Pameijer. Pameijer kan echter wel de zelfredzaamheid van jongeren met een 
hulpverleningsverleden versterken door in eerste instantie uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan 
gerealiseerd worden door de jongeren op een juiste plek te plaatsen, in de begeleiding meer uit te 
gaan van de autonomie van de jongeren, goede voorbereiding op het volwassen worden en het 
onderhouden of indien nodig opzetten van een steunend netwerk. Buiten de invloedssfeer van 
Pameijer liggen de uitdagingen op het gebied van betaalbare woningen en voldoende inkomen. Het 
project 010 laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn op dit vlak. De meest effectieve aanpak is 
een combinatie van alle genoemde factoren. Inzet op één van deze factoren lijkt minder effectief.  

Op basis hiervan zijn er aanbevelingen gedaan die Pameijer zou kunnen toepassen om de 
dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de jongeren en die kunnen bijdragen tot een 
vermindering van het aantal zwerfjongeren in Rotterdam.  

Aanbevelingen voor Stichting Pameijer zijn:  

 aanscherpen van de procedures rondom het plaatsingsproces door middel van een 
uitgebreide intake 

 begeleiding beter laten aansluiten op de behoeften van de jongeren.  
 (nog) meer aandacht voor een steunend netwerk 
 overgang van 18-/18+  coördineren 
 afspraken maken met ketenpartners 
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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 
zwerfjongeren gestaag toe neemt. Volgens de meest recente telling door het CBS (2016) telt 
Nederland ongeveer 12.400 zwerfjongeren. 8.680 van deze jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar. 
Ook 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 bijna 1000 zwerfjongeren. 

Nu is het niet zo dat je deze jongeren met een matje op straat zal tegenkomen maar ze hebben geen 
thuis, geen ouders die hen helpen volwassen te worden, 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 en ouder die om verschillende redenen op straat zijn komen te staan. Voor de wet zijn ze 
volwassen maar door allerlei, vaak gestapelde omstandigheden zijn deze jongeren niet in staat om (al) 
voor zichzelf te zorgen en vallen ze tussen wal en schip (SZW, 2017).   

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 zwerfjongeren 

 zwerfjongeren in specifieke voorzieningen voor zwerfjongeren; 

 zwerfjongeren in volwassenen voorzieningen. 
 
Zwerfjongeren hebben altijd te maken met problemen op meerdere leefgebieden, de zogenaamde 
multiproblematiek. In de factsheet zwerfjongeren (Movisie, 2020)  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 traumatische 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 heden maar ook een voorspeller van veel 

problemen in de toekomst (Visser et al., 2019; CPB, 2013) 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 die dit met zich mee brengt voor de maatschappij (Oxenaar et al., 2018) 
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1.2: de opdrachtgever 
 

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

onderzoek. Pameijer 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 

begeleidt 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 ziet mensen 

zoals ze 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. Pameijer heeft ook 1 

crisisopvang 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 pedagogisch medewerkers en 2 assistent pedagogisch medewerkers. Bolkruid is een 

nachtopvang wat inhoudt 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, slapen en maaltijden krijgen. Een plek om tot rust te komen. Elke jongeren heeft een 

externe begeleider. Elke dag zijn er twee medewerkers op de locatie 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 de 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 Rotterdam 

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 tot achttien jaar, die niet meer thuis kunnen wonen en die dus vanuit profielbeschrijvingen 

extra 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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1.3: 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 (Maaskant, 2005). Vanaf 2005 zijn er diverse onderzoeken gedaan naar 
profielen en achtergronden van zwerfjongeren (Maaskant, 2005; Fransen & Handel, 2011; Jenninga, 
2010; Williams et al.,2014; Visser et al., 2019).  

Alhoewel er dus al best veel bekend is over deze problematiek lijkt de manier van aanpakken niet het 
gewenste resultaat op te leveren en blijven zwerfjongeren een zorgenkindje voor 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 de straat “ dat wil zeggen: 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. Het 
actieprogramma, heeft verschillende actielijnen (VWS, 2019): 

 • Preventie, nazorg en regie 
 • Financiële bestaanszekerheid  
 • Persoonlijke ontwikkeling en scholing 
 • Opvang en wonen 
 • Helpende regels 
 

Hoewel dit een heel mooi initiatief is loopt dit actieprogramma nu twee 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 profielen en oorzaken van dakloosheid bij jongeren 
(Maaskant, 2005; Fransen & Handel, 2011; Jenninga, 2010; Williams et al.,2014; Visser et al., 2019) 
blijkt dat het hebben van een hulpverleningsverleden in bijna elk onderzoek wordt als risicofactor. 
Hoewel dit fenomeen dus al jaren bekend is lijkt dit vooralsnog niet meer dan een constatering. 
Pameijer vraagt zich af hoe het komt dat het hebben van een hulpverleningsverleden een extra risico 
factor is 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?  

 

1.4: doel onderzoek 

 

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

hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam blijken te zijn om hun leven op eigen kracht 

vorm te geven en dakloos raken. Pameijer heeft veel aanbod voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren 

zouden dus vanuit de profielbeschrijvingen extra risico lopen om dakloos te raken. Met de inzichten 

die voortkomen uit dit onderzoek kunnen er aanbevelingen gedaan worden zodat Pameijer de 

hulpverlening aan deze jongeren nog beter kan laten aansluiten bij de behoeften van deze jongeren. 

Om zodoende het risico op het dakloos raken te verminderen.  
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1.5: probleemstelling en deelvragen 
 

Centrale vraag voor dit onderzoek luidt: 

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 de 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 beleidsmaker Zorg en Jeugd van de gemeente Rotterdam factoren die 
ervoor zorgen dat jongeren met een hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn 
en dakloos raken? 
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Hoofdstuk 2: literatuurstudie 
 

De volgende deelvragen worden 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 bevorderen van de zelfredzaamheid 
bij jongeren met hulpverleningsachtergrond? 
 

Er zijn al veel rapporten geschreven over profielen en oorzaken van dakloosheid bij jongeren. Deze 
onderzoeken laten zien dat de oorzaken van dakloosheid bij jongeren vaak een combinatie zijn van 
factoren op verschillende niveaus namelijk: 
 

 microniveau: factoren op individueel niveau  
 mesoniveau: factoren op sociaal niveau  
 macroniveau: factoren op beleids- en organisatie niveau   

 

2.1 Factoren op microniveau 
 

Op microniveau liggen de oorzaken vooral in een problematische thuissituatie. Sommige jongeren 
lopen weg, andere worden door ouders uit huis gezet of ze worden uit huis gehaald door de 
jeugdbescherming.  

Maaskant (2005) heeft de profielen van thuisloze jongeren in Rotterdam in kaart gebracht. Voor dit 

onderzoek heeft hij de dossiers van 206 thuisloze jongeren in Rotterdam onderzocht. In dit onderzoek 

worden de thuisloze jongeren, op basis van kenmerken ingedeeld in 4 profielen namelijk: “Bandieten’, 
“dissidenten”, “weglopers” ’of “verschoppelingen”. De groep zwerfjongeren met een 
hulpverleningsverleden worden door Maaskant (2005) ingedeeld in “de Verschoppelingen”. Deze 
groep heeft vaak een moeizame jeugd met veel contact met Jeugdzorg en de Kinderbescherming. 
Ook komt binnen deze groep veel contact met politie en justitie voor. Verslaving bij een of beide 
ouders aan zowel drugs als alcohol komen ook veel voor. Dit zorgt vaak voor fysieke en affectieve 

verwaarlozing en geweld binnen het gezin. De jongeren hebben vaak een lange geschiedenis in de 

hulpverlening welke het gevolg is van de problematische thuissituatie. 92% van de jongeren in deze 
groep heeft traumatische ervaringen. Volgens Maaskant (2005) zijn traumatische ervaringen de 

achterliggende oorzaak van de thuisloosheid.  

Overeenkomstige kenmerken van de zwerfjongeren zijn: middelen gebruik, weinig tot geen opleiding, 
onvoldoende inkomen, schulden en psychische aandoeningen. In alle gevallen is het sociale netwerk 
rondom de jongeren weggevallen (Maaskant, 2005; Van Deth et al., 2009; Jenninga, 2010; Fransen & 
Handel, 2011; Visser et al., 2019; Sap et al., 2011). Groot verschil tussen jongeren met een 
hulpverleningsverleden ten opzichte van jongeren zonder hulpverleningsverleden is het hoge 
percentage jongeren met traumatische ervaringen.  

Om te bepalen of trauma hiervoor een verklaring zou kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat 
trauma is en welke invloed dit kan hebben op het leven van een jongere. Volgens van Grinsven en 
Holdrop, (2015) spreekt men van trauma als een kind verschillende en aanhoudende traumatische 
gebeurtenissen ervaart, die van invloed zijn op de ontwikkeling. Vaak vinden deze gebeurtenissen 
vroeg in het leven van het kind plaats. Belangrijk hierbij is dat het trauma veroorzaakt wordt door 
degene die veiligheid en vertrouwen had moeten geven. Hierdoor zien kinderen volwassenen vaak als 
een bedreiging in plaats van gever van liefde en veiligheid.  

Van complex trauma wordt gesproken als de traumatische ervaringen aanhoudend ervaren worden. 
Trauma is een subjectieve aangelegenheid omdat niet ieder kind in dezelfde mate gebeurtenissen als 
traumatisch ervaart. Daarnaast zijn leeftijd, aangeleerde coping-mechanismes en de natuurlijke 
veerkracht van invloed op het ervaren van trauma.  
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Een kind met een complex trauma kan op een schijnbare normale situatie heftig reageren. Alledaagse 
situaties kunnen voor het kind een trigger zijn en het kind herbeleeft angst, hulpeloosheid en afschuw. 
Deze kinderen hebben dan ook grote moeite met het reguleren van emoties. Hierdoor kunnen 
gedragsproblemen ontstaan zoals vechten, agressief worden en weglopen bij stressvolle situaties. 

Problemen op het gebied van verslaving en seksualiteit komen ook regelmatig voor (Van Grinsven & 

Holdrop, 2015). Dit gedrag kan er voor zorgen dat jongeren van instelling naar instelling gaan. Dit 
heeft invloed op het basis vertrouwen van een kind. 

Als de traumatische ervaringen op jonge leeftijd hebben plaats gevonden dan kan er ook een 

onveilige hechtingstijl gevormd worden waardoor het kind later problemen ervaart die horen bij 

onveilige hechting zoals, moeite met het aangaan van relaties, minder sociaal vaardig, meer kans op 

psychopathologie. Deze kinderen hebben moeite met vertrouwen geven en krijgen, ook hebben zij 

moeite om zichzelf in relatie tot de omgeving te zien en hierdoor kunnen zij zichzelf verantwoordelijk 

houden voor de gebeurtenissen. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld.  Een negatief zelfbeeld is op 

latere leeftijd een risicofactor voor het kiezen van verkeerde intieme partners, vrienden of 

zelfdestructief gedrag zoals misbruik van drugs of alcohol (Cohen et al., 2006). 

De relatie die het kind heeft met ouders of verzorgers is de basis waarop kinderen hun visie op hoe 
relaties er uit zouden moeten zien baseren. Als de hechting problematisch is verlopen leert het kind 
dat het bij problemen niemand heeft waar hij of zij op kan vertrouwen voor hulp of steun, hierdoor zal 
het later geen beroep doen op andere in stressvolle situaties en zal alles zelf proberen op te lossen. 
Problematische hechting kan ook leiden tot het ontwikkelen van psychische problemen als angst 
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en dissociatieve identiteitsstoornis (KJP, 
2021) Kinderen met verstoorde gehechtheid gaan op tegenstrijdige manier met ouders c.q. verzorgers 
om, aan de ene kant willen zij graag contact en zoeken zij toenadering maar tegelijktijdig levert dit 
stress en angst op. Dit bemoeilijkt een eventuele terugkeer naar huis na een uithuisplaatsing 

Jongeren in de hulpverlening hebben bijna allemaal in meer of mindere mate te maken gehad met 
traumatische ervaringen. Uithuisplaatsing op zichzelf kan al als heel traumatisch worden ervaren. 
Vaak is er ook al veel voorgevallen in het gezin van herkomst wat kan leiden tot trauma voordat er 
besloten wordt tot uithuisplaatsing, denk hierbij aan fysieke mishandeling, verwaarlozing, psychische 
mishandeling en seksueel misbruik maar ook het langdurig getuige zijn van geweld in het gezin. 
Daarnaast kan het leven op straat ook traumatisch zijn. In de Verenigde Staten is hier onderzoek naar 
gedaan, dit onderzoek toont aan dat 83% van de jongeren die in de Verenigde Staten dakloos zijn 
traumatische ervaringen door fysiek en seksueel geweld opdoen in de periode dat zij op straat 
verblijven (Bender et al., 2010; Bender et al., 2015). Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 
jongeren in vier grote steden in de Verenigde Staten. Alle ondervraagde jongeren waren bekend bij 
een organisatie die hulp biedt aan zwerfjongeren.  

Het komt helaas ook voor dat kinderen en jongeren die uit huis zijn geplaatst vervolgens in situaties 
terecht kwamen die soms nóg onveiliger waren. Vanaf 1945 tot heden heeft een deel van de jongeren 
in de jeugdzorg met geweld te maken gekregen. In de gehele periode kwam fysiek, psychisch en 
seksueel geweld in de jeugdzorg voor (De Winter, 2019).  

Trauma herkennen is gecompliceerd, dit komt doordat kinderen hier niet over praten. Soms denken zij 

dat wat er gebeurt normaal is. Loyaliteit aan ouders is vaak ook een reden dat kinderen niet praten 

(Van Grinsven & Holdrop, 2015). Specifieke symptomen van trauma zijn nauwelijks aan te wijzen. Per 

ontwikkelingsfase kunnen deze symptomen verschillen en hierdoor worden zij vaak aangezien als 

aparte ziektebeelden zoals ADHD, ODD, angststoornis, stoornis in het autistisch spectrum of zelfs een 

persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor krijgen complex getraumatiseerde kinderen een foute diagnose en 

verkeerde behandeling (Van Grinsven & Holdrop, 2015) Onderzoek uitgevoerd door Van Deth et al., 

(2009) bevestigt dat er vaak sprake is van onder diagnose van PTSS, dit kan zorgen voor een niet 

adequate behandeling.  

Gedragsproblemen bekijken vanuit traumaperspectief is nog niet heel gebruikelijk en als dat al 

gebeurt dan is dat vaak vanuit een volwassenen perspectief (Delfos, 2015). Als een volwassene 

trauma ervaart dan heeft de volwassene een ontwikkelde persoonlijkheid en een uitgerijpt brein.  
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Bij volwassenen is een traumatische ervaring een onderdeel van het leven. Dit is bij kinderen niet het 

geval. Trauma vormt een integraal onderdeel. Het trauma wordt verweven met de rest van hun leven 

doordat er verandering in het brein ontstaat. Kinderen worden gevormd door het trauma. Volgens 

Delfos (2015) maakt het veel uit op welke leeftijd een kind wordt blootgesteld aan trauma. Dit is 

namelijk van invloed op de verdere ontwikkeling van zijn/haar verdere leven.  

Zoals hierboven beschreven kunnen onbehandelde trauma’s zorgen voor gedragsproblemen en/of 

psychische problemen. Deze factoren ondermijnen de zelfredzaamheid. Daarnaast kan het vermogen 

van jongeren met traumatische ervaringen om weldoordachte keuzes te maken bijvoorbeeld op 

gebied van geld, middelengebruik en het kiezen van helpende relaties verminderd zijn. Schulden, 

middelengebruik en gebrek aan een steunend netwerk zijn tevens risicofactoren om dakloos te raken 

(Maaskant, 2005; Van Deth et al., 2009; Jenninga, 2010; Fransen & Handel, 2011; Visser et al., 

2019).  

Onderzoek uitgevoerd door Bosman et al., (2017) naar het effect van posttraumatische stress op de 

zelfredzaamheid bevestigt dat posttraumatische stress (PTSD)-symptomen de zelfredzaamheid van 

slachtoffers ondermijnen. Dit onderzoek is gehouden middels vragenlijsten onder 8000 Nederlanders. 

Uit de resultaten blijkt dat zelfredzaamheid en PTSD klachten elkaar op de langere termijn negatief 

beïnvloeden en dat adequate hulpverlening kan helpen. Inzet op het verminderen van traumatische 

stress kan van positieve invloed zijn op de zelfredzaamheid van de jongeren. Dit onderzoek is niet 

specifiek gericht op jongeren maar zoals eerder beschreven heeft trauma nog meer impact op een 

leven naar mate het trauma is opgelopen op een jongere leeftijd. 

 

2.2 Factoren op mesoniveau 
 

Op mesoniveau liggen de uitdagingen vooral in het ontbreken van een steunend sociaal netwerk, 
zingeving en welbevinden.  

Problemen in het gezin van herkomst zorgen er vaak voor dat een jongere dakloos is geraakt. 
Hierdoor valt het sociaal netwerk van een jongere ook weg. Onder sociaal netwerk verstaan we “het 
geheel aan betekenisvolle personen (zoals familie, vrienden, kennissen, collega’s) dat functioneert als 
ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en dat van andere personen in het netwerk” (Wilken, 
2016). Hierbij is het belangrijk dat het geen eenrichtingsverkeer is. Beide partijen hebben een belang. 
Een sociaal netwerk geeft dus zowel steun als ontwikkelingsmogelijkheden. Zwerfjongeren schamen 
zich vaak voor de afwezigheid van betekenisvolle relaties. Opnieuw aangaan van relaties zorgt vaak 
voor angst voor afwijzing, dit zorgt voor weerstand bij pogingen om “oude” relaties te herstellen. 
Andersom komt ook voor, ouders willen door alles wat er is gebeurd (nog even) geen contact (Sap et 
al., 2011). Ouders kunnen soms ook geen steunende relatie onderhouden met hun kinderen omdat ze 
dat zelf nooit geleerd hebben of omdat ze zelf veel problemen ervaren.  

Voor jongeren met een verstoorde gehechtheid kan het herstellen van familiebanden veel stress met 
zich meebrengen, ze willen wel graag contact maar ze hebben er ook angst voor omdat er in de 
familie vaak veel is gebeurd (Delfos, 2015). Het hebben van een steunend netwerk is van groot 
belang, het zorgt voor een vangnet als de jongeren het zelf moeten gaan doen. Het herstellen van het 
sociale netwerk is daarom van essentieel belang als het gaat om het zelfredzaam worden van 
jongeren (Sap et al., 2011).  

Als het niet mogelijk is om de relatie met familie te herstellen zal er gekeken moeten worden naar 
alternatieven. Dit is een lastige taak mede door gebrek aan tijd van begeleiders en de focus op 
praktische zaken. Vanuit de jongeren is er ook argwaan en is het lastig om een vertrouwensrelatie op 
te bouwen. Veel van de jongeren hebben in hun jeugd te maken gehad met verschillende, veelal 
tijdelijke vormen van hulpverlening. Hierdoor hebben zij verschillende hulpverleners zien komen en 
gaan wat betekent dat zij zich telkens weer opnieuw moesten verbinden. Het vertrouwen is hierdoor 
beschadigd. Dit alles heeft zijn weerslag op het leven van een jongere. (Visser et al., 2019).  

 

 



13 
 

Zingeving wordt vaak niet meegenomen in de hulpverlening. Zingeving is nodig om iemands vuurtje te 
laten branden (Grootoonk et al., 2010; Akkermans et al., 2010). Zingeving geeft richting aan ons 
denken en doen. Het gaat hier niet perse over religie maar meer over de normen en waarden en de 
manier waarop er met levensvragen wordt omgegaan (Kolen, 2001). Door de hectiek van alle dag 
gaat de meeste aandacht uit naar praktische zaken (Grootoonk et al., 2010; Akkermans et al., 2010) 
en blijft er vaak weinig tijd over om met de jongeren te onderzoeken wat gebeurtenissen met de 
jongeren doen en welk effect het heeft op hun leven. Vragen als: wat is voor jou van waarde? Wat 
geeft jou kracht? Waar sta je ‘s morgens voor op? Wat geeft jou energie? worden nauwelijks gesteld  
(Van der Helm, 2020). Praktische zaken zijn belangrijk echter gebrek aan zingeving c.q. perspectief 
kan er voor zorgen dat jongeren zich niet intrinsiek verbinden met het traject wat kan leiden tot uitval 
waardoor ze weer op straat terecht komen.. 

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). Aandacht voor zingeving en spiritualiteit kan kwetsbare jongeren helpen om 
weer perspectief te ervaren. Volgens Kolen zijn er drie vormen van zingeving die van toerpassing  zijn 
op jongeren: 

1. Zingevende tradities. Bijvoorbeeld religie, jongeren halen hier normen en waarden uit 
2. Collectieve zingeving. Dit behelst de omgeving waarin de jongeren zich bewegen en hoe zij 

zich tot deze omgeving verhouden. 
3. Persoonlijke zingeving. Dit gaat over de persoonlijke keuzes die jongeren (mogen) maken.  

 

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 er anders over dingen wordt gedacht (Kluft et al., 
2011). Des te beter de jongeren zichzelf en hun drijfveren kennen des te beter kunnen zij helpende 
keuzes voor zichzelf maken. Dit bevordert het commitment aan het traject en versterkt daarmee de 
zelfredzaamheid van de jongeren. 

 

 bron: NLP-nu 

 

Kortom, zingeving is een fundamentele menselijke behoefte die richting kan geven in tijden van crisis 
(Akkermans et al., 2010). Uitdaging voor de hulpverlening hierbij is dat zingeving zich niet makkelijk 
laat vertalen naar een hulpvraag en bijbehorende doelen. 
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Het wordt steeds meer erkend dat emotioneel welbevinden van belang is voor het functioneren van 

mensen (Bohlmeijer et al., 2013). Welbevinden bestaat volgens Bohlmeijer uit 6 componenten 

namelijk: 

 Doelgerichtheid: Plannen en doelen hebben; het hebben van een geloof dat het leven ergens 

naartoe gaat.  

 Persoonlijke groei: Gevoel van voortgaande ontwikkeling.  

 Autonomie: Zelfbepaling en onafhankelijkheid.  

 Omgevingsbeheersing: Gevoel van beheersing en competentie bij het omgaan met de eisen 

die de omgeving stelt.  

 Zelfacceptatie: Positieve kijk op jezelf.  

 Positieve relaties: Warme, vertrouwensvolle relaties met anderen 

Begeleiding vanuit welbevinden betekent concreet dat er niet ingezet zou moeten worden op het 
minimaliseren van problemen maar dat er binnen de beperkingen die er zijn gekeken wordt naar de 
positieve ervaringen en hoe de sterke kanten ontwikkeld kunnen worden. Dit om het zelfbeeld te 
versterken waardoor de draagdracht toeneemt (Bohlmeijer et al., 2013; Willems et al., 2014). Deze 
bevinding wordt onderschreven door zowel Altena et al., (2018) als Krabbenborg et al., (2016). 
Onderzoek door middel van face to face interviews bij 255 zwerfjongeren naar de invloed van de inzet 
op autonomie, competentie en verbinding wijst uit dat inzet op deze gebieden de kwaliteit van leven 
significant verbeterd ( Krabbenborg et al., 2016)  Toename van draagkracht is van directe invloed op 
de zelfredzaamheid. 

 

2.3 Factoren op macroniveau 
 

Eén van de belangrijkste oorzaken op dit niveau is de overgang van jongeren van jeugdzorg naar de 
Wmo. Oxenaar et al., (2018) hebben onderzoek gedaan naar dakloosheid bij jongeren. Dit onderzoek 
is met behulp van data analyses opgezet. Bronnen zoals het CBS en diverse ministeries zijn hiervoor 
gebruikt. Zij stellen dat er op dit gebied (nog steeds) 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. Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat ongeveer 75% 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 (Steketee et al., 2009; 
Smulders et al., 2018; Visser et al., 2019). Deze problemen zijn met de transitie die in 2015 heeft 
plaatst gevonden niet opgelost. Ook zijn de behoeften van jongvolwassenen niet altijd passend in het 
aanbod van de volwassenzorg.  

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; Visser et al., 2019). Vaak zijn ze ook het 
vertrouwen in de hulpverlening kwijt. De hulp voldoet niet aan de verwachtingen. De jongeren voelen 
zich niet serieus genomen en zijn teleurgesteld in de hulpverlening (Altena et al., 2010; Visser et al., 
2019). 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 (Visser et al., 2019) De ingewikkelde procedures van de 
volwassenzorg maken het voor jongeren lastig om zelf de benodigde stappen te zetten. Het is nog niet 
zo eenvoudig om te weten hoe dingen aangepakt moeten worden. Dit is voor iemand met een 
gemiddelde intelligentie al lastig laat staan voor jongeren met chronische stress, een 
ontwikkelingsachterstand of laag IQ (VNG, 2016; Smulders et al., 2018; Jenninga, 2010). Chronische 
stress zorgt voor vermindering van ons vermogen om doelgericht te kunnen werken en op een 
adequate manier problemen op te lossen (Jungman et al., 2020).  

Een andere belangrijke reden voor zwerfgedrag onder jeugdzorgjongeren is: uitval. Om de 
zelfredzaamheid van jongeren met een hulpverleningsverleden te verbeteren is het belangrijk om ze 
binnen te houden. Uitval is een reden dat jongeren weer op straat terecht zijn gekomen zonder iets 
geleerd te hebben (Willems et al.,2014). 
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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. Ook de regels rondom huurtoeslag en kostendelersnorm werken 
niet in het voordeel van de jongeren (Smulders et al., 2018; Visser et al., 2019). De gemeente 
Rotterdam heeft nog een extra drempel opgeworpen door de invoering van een vergunningsplicht als 
je met meer dan twee personen, die geen gezamenlijk huishouden voeren, een flat of woning wilt 
huren (Gemeente Rotterdam, 2021).  

Soms zitten de regeltjes waar gemeenten en hulpverlening zich aan moeten houden elkaar in de weg. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering wilt aanvragen is een inschrijfadres nodig, 
zwerfjongeren hebben dit meestal niet waardoor de aanvraag aanzienlijk vertraagd wordt. Volgens de 
participatiewet (artikel 41, lid 4) moet een jongere eerst 4 weken proberen om werk te vinden. In veel 
gevallen is dit een goede regel. In het geval van zwerfjongeren is dit geen helpende regel, de jongeren 
hebben over het algemeen veel stress waardoor het niet lukt om te gaan werken, zij hebben in eerste 
instantie rust nodig (Kruiter & Keller, 2019). Jongeren hebben hierdoor weken geen inkomen wat kan 
resulteren in het maken van schulden, bijvoorbeeld het krijgen van boetes voor  zwart rijden of nog 
erger ze gaan ongewenste manieren verzinnen om aan geld te komen en belanden zo in de 
criminaliteit. Dit gebeurt terwijl  Staatssecretaris Blokhuis zegt in 2017 als antwoord op kamervragen: 
“De gemeenten hebben beleidsruimte om maatwerk te bieden in de financiële ondersteuning van 

jongeren bij het toekennen van een bijstandsuitkering” (Kamervragen (Aanhangsel) 2017–2018, nr. 

511 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen, 2017). Gemeenten hebben dus zelf speelruimte maar 

blijkbaar is het nog geen gemeengoed om deze speelruimte creatief te benutten. De uiteenzetting van 
stapelproblematiek maakt pijnlijk duidelijk dat het voor jongeren met problemen op meerdere 
leefgebieden soms bijna onmogelijk is om uit de problemen te komen als er binnen de gestelde 
kaders naar oplossingen gezocht wordt. Hierdoor kunnen ze op straat en dus in de crisisopvang 
terecht komen (Kruiter & Keller, 2019).  

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorg. De gedachte 
hierachter was dat gemeenten de zorg simpeler en beter zouden kunnen organiseren omdat ze 
dichterbij de inwoners staan. Voor de doelgroep met problemen op meerdere leefgebieden (stapeling) 
blijkt dit niet heel goed te werken. Hiervoor is het nodig dat meerdere disciplines samenwerken en het 
ene probleem geen uitsluiting veroorzaakt voor het andere. In de hulpverlening speelt een paradox die 
het soms heel moeilijk maakt. Dit is het zogenaamde entry-exit paradox. Hiermee wordt bedoeld dat 
dezelfde problemen waardoor jongeren opgenomen worden er ook voor zorgen dat ze eruit gezet 
worden. Bijvoorbeeld: een jongere kan niet meer thuis wonen omdat hij/zij onhandelbaar is, hij/zij 
wordt opgenomen bij een voorziening voor behandeling, hier wordt hij/zij er vervolgens weer uitgezet 
omdat hij/zij onhandelbaar is en voor onveilige situaties op de groep zorgt (Kruiter & Keller, 2019). 
Deze situatie kan ervoor zorgen dat een jongere weer op straat terecht komt en zodoende moet er 
weer van voor af aan gestart worden. Het vertrouwen van een jongere in de hulpverlening neemt 
hierdoor af. Nanninga en Van Eijk (2019) stellen dat het vertrouwen van jongeren en hun ouders in de 
jeugdhulpverlening laag is.    

Nederland is niet het enige land waar het probleem zwerfjongeren een zorgenkindje zijn. Zo is er in de 
Verenigde Staten een langlopend (2014-2024) landelijk onderzoek gestart door US Department of 
Health; Youth at Risk of Homelessness (YARH) Dit project bestaat uit 3 fases waarin een 
wetenschappelijke basis gelegd wordt over wat werkt om dakloosheid te voorkomen onder jongeren 
en jongvolwassenen met een hulpverleningsverleden. In Verenigde Staten hebben jongeren met een 
verleden in de jeugdhulpverlening 34 x meer kans om dakloos te worden dan jongeren zonder 
hulpverleningsverleden (Ross & Selekman, 2017; Mix et al., 2021).   

Dit programma is gestart omdat er in Verenigde Staten (ook) nog geen interventies of strategieën zijn 
die echt effectief zijn gebleken om deze problematiek te voorkomen. Morton et al., (2020) heeft hier 
literatuuronderzoek naar gedaan. Voor dit onderzoek zijn gepubliceerde studies tussen 2008 en 2019 
geanalyseerd. Uitkomst van dit onderzoek is dat er te weinig wettenschappelijk onderbouwd bewijs is 
ten aanzien van interventies om hier beleid op te kunnen maken. Ten tijde van dit schrijven is de 2e 
fase van het YARH project afgerond.  
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In Canada is het percentage van jongeren met een hulpverleningsachtergrond die dakloos raken ook 
hoog, namelijk 57,8%. In 2016 telde Canada 1100 zwerfjongeren (Nichols et al., 2017). Geen stabiele 
woonplek, gebrek aan inkomen, te veel wisselingen van pleeggezin en/of instelling zijn de 
belangrijkste oorzaken. Een gebrek aan stabiliteit wordt gekoppeld aan problemen op diverse 
leefgebieden (Nichols et al., 2017). Een andere 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.org, 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, daarnaast 
stellen zij in het rapport Young and Homeless (2018) dat alleen huisvesting voor de groep 
zorgverlaters niet voldoende is.   

Zoals eerder beschreven komen de bovenstaande uitdagingen; te weinig betaalbare woningen, 
onvoldoende inkomen en de overgang  18-/18+  overeen met wat er vanuit de literatuur in Nederland 
bekend is op dit gebied. Het is nog niet zo eenvoudig om de uitdagingen die er zijn, als het gaat over 
effectieve zorg aan zwerfjongeren, op te lossen. Het vereist lef en creativiteit om, soms buiten de 
gebaande paden, oplossingen te zoeken en het belang van de jongeren leidend te laten zijn.  

Bijzonder is dat de factoren huisvesting en inkomen en niet helpende regeltjes in elk land terugkomen. 
Ondanks dat er wereldwijd veel geld en energie gestoken wordt in deze problematiek, worden de 
problemen rondom huisvesting en inkomen voor (kwetsbare) jongeren niet echt opgelost. Opvallend is 
ook dat net als in Nederland het stukje trauma wel benoemd word als risicofactor maar verder 
onderbelicht blijft. 

. 

2.4 Interventies 

 
Deelvraag 2: “Welke interventies zijn vanuit de literatuur effectief bij het bevorderen van de 

zelfredzaamheid bij jongeren met hulpverleningsachtergrond”? 

 

2.4.1 Interventies ter bevordering van de zelfredzaamheid 

 

Houvast: deze interventie is specifiek gericht op het versterken van de zelfredzaamheid , 

zelfstandigheid en kwaliteit van leven, bij zwerfjongeren (Naber et al., 2010). Deze methode is 

ontwikkeld in samenwerking met de jongeren en professionals die werkzaam zijn in zes 

opvangvoorzieningen. Uitgangspunten van deze interventie zijn: 

 uitgaan van de kracht en de herstelcapaciteit van jongeren 

 aangaan van relaties die gestoeld zijn op respect en vertrouwen 

 inzetten van een warm netwerk. 

Doel van de interventie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van zwerfjongeren. Krabbenborg 

et al., (2015) heeft deze interventie onderzocht op effectiviteit. Onderzoek is uitgevoerd met behulp 

van tien Nederlandse opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren. Een aantal voorzieningen gebruikten 

de Houvast methodiek en de controlegroep bleef zorg bieden zoals ze dat gewend waren. Resultaten 

van dit onderzoek zijn dat de jongeren die de training hebben afgemaakt verbeteringen op de kwaliteit 

van leven ervaarden.  

Echter leverde de zorg volgens de Houvast methode niet veel verbetering opleverde ten op zichten 

van degene die gebruikelijke zorg hebben ontvangen. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn dat 

medewerkers van de opvanglocaties niet erg methode getrouw waren. Dit zou verklaard kunnen 

worden doordat Houvast een alomvattende methode is die veel inzet en financiële middelen vraagt.  
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Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in de controle opvang voorzieningen ook (onbewust) al 
gebruik wordt gemaakt van versterkende begeleiding. Doordat jongeren soms niet lang in een 
opvangvoorziening verblijven en hierdoor niet langdurig begeleid zijn middels de Houvast methode 
kan de methode minder effectief zijn (Krabbenborg et al., 2015) Vervolg onderzoek naar de effecten 
op lange termijn was één van de aanbevelingen uit het onderzoek.  

Altena et al., (2018) hebben in een onderzoek onder 251 dakloze jongvolwassen die in een 
opvangvoorziening wonen ook aangetoond dat inzet op autonomie, competentie en verbondenheid 
een positief effect heeft op de coping van de zwerf- jongeren. In 2017 wees onderzoek (Altena et al., 
2017) door middel van interviews  onder 102 dakloze jongvolwassenen en 32 sociaal werkers uit dat 
wanneer jongeren het gevoel hebben een sterke werkrelatie met de hulpverlener te hebben dat dit 
een positieve invloed heeft op hun zelf-determinatie. Het lijkt niet veel uit te maken welke interventie er 
ingezet wordt, zolang de jongeren het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, ze betrokken 
worden in het traject en dat hun wensen serieus genomen worden.   

8 fasenmodel: Deze interventie is een praktische methode om planmatig te werken in de 
maatschappelijke opvang, hoewel deze methode niet specifiek is ontwikkeld voor zwerfjongeren wordt 
deze interventie beschreven als een werkende interventie voor deze doelgroep (Naber et al., 2010; 
Akkermans et al., 2010). Effectiviteit van deze interventie is nog niet wetenschappelijk onderzocht. 
Wel is deze methode eind 2015 erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie 
Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Er is in deze methodiek aandacht voor 
zeven leefgebieden te weten: wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische 
gezondheid, zingeving, werk en activiteiten.  

Akkermans et al., (2010) hebben middels van het houden van 157 interviews (78 met cliënten uit de 
maatschappelijke opvang  en 79 met hulpverleners) onderzocht welke plaats zingeving inneemt 
binnen dit model. Akkermans et al., (2010) stelt dat aandacht voor zingeving, zowel alledaagse vragen 
als spirituele kwesties, van groot belang kan zijn in hulp aan dak- en thuislozen. Zij bevinden zich vaak 
in een crisissituatie, in dit soort situaties wordt zingeving prangend. Conclusie van dit onderzoek is dat 
de vertaling van zingevingsvragen naar drijfveren essentieel is om aansluiting te vinden bij het 
perspectief van de jongeren. Op deze manier kan de motivatie van de jongeren ingezet worden als 
kracht wat de zelfredzaamheid verbeterd. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat het leefgebied 
zingeving onderbelicht is en meer aandacht mag krijgen.  

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is ook een methode die aansluit bij eerder 
genoemde behoeften van de zwerfjongeren. SRH is een methodiek die handvatten geeft om 
ondersteuning te bieden bij het realiseren van levenswensen. SRH richt zich op presentie en op 
positieve bekrachtiging van de cliënt (Kluft et al., 2011). Hoewel deze interventie niet specifiek 
onderzocht is op effectiviteit bij begeleiding van zwerfjongeren is deze interventie in 2015 erkend door 
de erkenningscommissie langdurige ggz voor begeleiding van mensen met een psychische en sociale 
kwetsbaarheid. Op dit moment loopt er een promotieonderzoek genaamd: ‘Hoe effectief is het 
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen? Een randomized controlled trial’. 

De doelen van deze interventie sluiten aan bij eerder genoemde behoeften van de jongeren. De 
doelen van deze interventie zijn: 

 Beter kunnen omgaan met kwetsbaarheid, talenten en mogelijkheden kunnen versterken en 
benutten. 

 Doelen kunnen realiseren met betrekking tot kwaliteit van leven op het gebied van wonen, 
werken, leren en recreëren (levensdomeinen) en op het gebied van gezondheid, 
zelfmanagement, veiligheid en sociale relaties. 

 Kunnen participeren in de door hen gewenste omgevingen, door het zo groot mogelijk maken 
van de kwaliteit van leefomgevingen en sociale netwerken. 

 het verbeteren van de kwaliteit van de sociale omgeving.  
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Oplossingsgericht werken (Cauffman, 2018) kan gebruikt worden als communicatie methode. Deze 
methode is vooral gestoeld op het in verbinding blijven met de jongeren ondanks eventueel 
onacceptabel gedrag wat getoond wordt en het loslaten van de illusie van controle en macht. De 
methode sluit aan bij wat belangrijk is voor de jongeren door de autonomie van de jongeren te 
respecteren. Deze manier van communiceren kan bijdragen aan het voorkomen dat jongeren uitvallen 
en op straat terechtkomen doordat er veel meer aangesloten wordt bij wat zij belangrijk vinden. 
Jongeren voelen zich hierdoor serieus genomen worden in dat wat zij willen met hun leven. Door jezelf 
op te stellen als zinvolle hulpverlener geef je de cliënt hoop waardoor er ruimte komt voor oplossingen 
die vanuit henzelf komen. Dit zorgt voor meer intrinsieke verbinding met het traject waar de jongeren 
inzitten (Kluft et al.,2011).  

 

2.4.2 Interventies gericht op trauma verwerking 

 

Zoals eerder beschreven heeft trauma een negatieve invloed op de zelfredzaamheid en op de het 
vermogen om wel doordachte keuzes te maken. Het is daarom van belang om aandacht te schenken 
aan trauma verwerking en traumasensitief werken.  

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Coppens & Kregten, 2018) is een goed onderbouwde 
interventie, erkend door deelcommissie: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi, 
2021). De interventie is specifiek geschikt voor professionals die werken met kinderen tussen 0-18 
jaar oud die mogelijk getraumatiseerd zijn. Doel van deze interventie is: een voortijdige beëindiging 
van een plaatsing te voorkomen door de traumasensitiviteit van opvoeders te vergroten. Voorkomen 
van uitval is direct van invloed op het risico om dakloos te raken.  

Er wordt in deze interventie ingezet op: 

 Traumasensitiviteit van opvoeders  
 Relatie tussen kind en opvoeder 
 Verminderen van opvoedersstress bij opvoeders 
 Versterken competentiegevoel van opvoeders. 

Werkzame elementen van deze interventie zijn: psycho-educatie over de mechanismes achter het 
gedrag, de impact van trauma en de belangrijke rol van de primaire opvoeder.  

Naar de interventie “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen” is nog geen wetenschappelijk onderzoek 
gedaan. Wel heeft Tichelaar (2015) voor haar masterthesis een kwalitatief onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van pleegouders die de training ‘Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen’ hebben gevolgd. 
Ze heeft hiervoor 9 deelnemers via vragenlijsten gevraagd naar hun mening. Op basis hiervan is ze tot 
de conclusie gekomen dat:  

 Pleegouders meer kennis en inzichten hebben gekregen over de impact van trauma op 
pleegkinderen 

 Pleegouders kunnen met meer begrip, geduld en kalmte op het pleegkind  

 Pleegouders ervaren minder onzekerheid in het opvoeden van de pleegkinderen 

 

Stapstenen: Sommige jongeren ontkennen de traumatische ervaringen en de impact daarvan op hun 
leven  en staan niet open voor behandeling (KJP, 2021). Om hen te motiveren voor behandeling is de 
preventieve groepstraining “Stapstenen” ontwikkeld. Deze training is specifiek voor chronisch 
getraumatiseerde jongeren tussen de 12-18 jaar met ernstige trauma gerelateerde problematiek die 
verblijven in de jeugdzorg (Kronenman et al., 2015).  

Deze training kan jongeren inzicht verschaffen in de relatie tussen de problemen uit het verleden en 

de problemen die ze nu ervaren en leert hen vaardigheden zodat ze zich beter staande kunnen 

houden.  
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Stapstenen maakt gebruik van: 

 motiverende technieken 

 psycho-educatie 

 vaardigheidstraining 

 cognitief gedragstherapeutische technieken 

De effectiviteit van deze preventieve training is getoetst in een pilotstudie bij twee jeugdzorg 
instellingen. Er zijn 21 jongeren tussen de 13-17 jaar ondervraagd, 20 meisjes en 1 jongen. 85% van 
de ondervraagde jongeren is van Nederlandse afkomst. Selectiecriteria waren:  

 de jongere heeft een of meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt en ze 
ondervinden klachten als gevolg van deze gebeurtenissen.   

 jongeren is niet intrinsiek gemotiveerd voor behandeling 

Van de 21 jongeren die deelnamen maakte 7 jongeren de training af. Redenen voor afhaken waren 
voornamelijk praktisch van aard, meest genoemd is het verlaten van de instelling door zelf te 
weglopen of overgeplaatst worden. De 7 jongeren die de training afgerond hebben waren overwegend 
positief. Verbeteringen ten aanzien van het programma zijn doorgevoerd op het gebied van het 
verlagen van uitval en nog meer te motiveren. Beperkingen van deze pilot zijn: onderzoek is gedaan 
onder een relatief kleine groep en er hebben bijna geen jongens aan het onderzoek deelgenomen. 
85% van de ondervraagde jongeren is van Nederlandse afkomst, dit is geen adequate afspiegeling 
van de doelgroep in Rotterdam. Verder onderzoek is nodig om te bepalen voor welke jongeren de 
training stapstenen effectief blijkt te zijn.  

Zoals hierboven beschreven zijn er veelbelovende interventies. Er zijn echter grote knelpunten in de 
jeugdzorg die van invloed kunnen zijn op de uitvoering hiervan en daarmee op het gewenste resultaat. 
In een brief aan de tweede kamer van mei jongstleden (SER, 2021) wordt hier aandacht voor 
gevraagd. Er zijn, zoals hierboven beschreven, veelbelovende interventies en maatregelen die 
genomen kunnen worden maar hoe kan dit in de praktijk vormgeven worden als zorgorganisaties 
kampen met financiële problemen en personeelstekorten. 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. Ook is 
het ziekteverzuim in de jeugdzorg hoog (SER, 2021). Het aanbod aan opvang plekken is te weinig 
waardoor er lange wachtlijsten zijn. 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.  

 

2.4.3 Keteninterventies 

 

Volgens Sanders (2020) is er grote winst te behalen als het gaat om het terugdringen van het aantal 
zwerfjongeren als er een betere integrale samenwerking plaatsvind tussen Jeugdzorg, Werk & 
Inkomen en de Wmo op het moment dat een jongere bijna 18 jaar wordt. Sanders (2020) 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.   

Sanders pleit, voor 1 betrokkene bij de jongere die het hele overgangsproces, van jeugdzorg naar 
WMO, 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, er dan voorbereidingen getroffen kunnen worden zodat de zaken die 
nodig zijn ook op tijd geregeld worden.  

Effectieve interventies zouden gebaseerd moeten worden op een samenwerking op het gebied van 
preventie, huisvesting en inkomen, versterken van het netwerk, zingeving en verbinding. 
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Uitkomsten uit het onderzoek van het YARH project (Keith et al., 2021) laten zien dat als je al deze 
elementen samenvoegt er een veelbelovende interventie uitkomt. De relatie tussen hulpverlener en de 
jongeren is in deze interventie de hoofdpijler. In de ontwikkelde interventie wordt deze rol navigator 
genoemd. De navigator heeft een lage caseload (maximaal 10 jongeren) en begeleid de jongeren 
intensief en op een coachachtige manier dat wil zeggen; de jongere kiest waar hij/zij aan wil werken 
en hoeveel energie hij/zij in dat werk wil steken. De rol van de navigator is om naast de jongere te 
lopen in plaats van te leiden. De doelen van de jongeren zijn ten alle tijden leidend. Doel van deze 

manier van begeleiden is om de jongeren te helpen veerkracht en zelfredzaamheid te ontwikkelen. Er 

is een budget beschikbaar om direct de meest noodzakelijke zaken te kunnen bekostigen. Overige 
pijlers van deze interventie zijn: onderwijs / werkgelegenheid en de jongeren laten inbedden in een 
sociaal netwerk.  

De aanpak die Oxenaar et al. (2018) schetst is gestoeld op vergelijkbare pijlers namelijk; huisvesting, 
bieden van perspectief door middel van onderwijs en inkomen en welbevinden. In zijn optiek zouden 
door deze aanpak de zorgkosten aanzienlijk verminderd kunnen worden. Deze aanpak vereist een out 
of the box manier van werken en het lef om sommige regels los te laten of in ieder geval soepeler te 
hanteren. Om te beginnen is er verandering van perspectief nodig. Van het perspectief kosten naar 
investeren. Deze aanpak krijgt ook bijval van het Instituut voor Publieke Waarden. Westerveen et al. 
(2020) beschrijft in “Het grote doorbraakboek” dat er met maatwerk veel ellende voorkomen kan 
worden en dat kan gepaard gaan met een kostenbesparing voor de staat. Deze methode heeft een 
aantal raakvlakken met eerder genoemde interventies. De doorbraakmethode stelt dat mensen eerst 
bestaanszekerheid nodig hebben, dit geeft rust. Rust is nodig om zichzelf te kunnen ontplooien. Van 
daaruit ontstaat perspectief. De volgende stap is motivatie om dit perspectief te ontwikkelen 
(Westerveen et al., 2020; Visser et al., 2019). Regels en ingewikkelde procedures maken het soms 
lastig en zorgen ervoor dat mensen uitvallen. Alle tot dan toe gedane investeringen in deze mensen 
zijn voor niets geweest, ze zijn weer terug bij af. Dit is ook het geval bij de jongeren met een 
hulpverleningsverleden, als zij weer op straat terecht komen zijn alle eerdere investeringen voor niets 
geweest. 

De Gemeente Rotterdam is in september 2019 gestart met het Project 010. Dit naar aanleiding van 
het televisie programma “het Rotterdam Project”. Er zijn 20 jongeren ingestroomd. De pilot loopt eind 
van 2021 af. De pijlers waarop de pilot gestoeld is zijn: huisvesting, een warm netwerk van 
begeleiders die maatwerk leveren en een individueel keuzebudget. Hoewel de jongeren het geld niet 
rechtstreeks krijgen hebben zij wel veel inspraak aan waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit zijn 
bijvoorbeeld zaken als: rijbewijs, schulden afbetalen, scholingskosten of inrichtings- kosten van de 
woning. Deze aanpak heeft veel raakvlakken met de interventie die in de Verenigde Staten in 
ontwikkeling is en de aanpak die de Publieke Waarden beschrijft. 

Samengevat betekent dit dat er nog geen pasklare oplossing is om zwerfjongeren op een adequate 
manier te helpen. De problemen van deze jongeren liggen op verschillende vlakken die, zoals de zorg 
nu is ingericht, door verschillende partijen worden opgepakt. Het verschilt ook per jongere wat er nodig 
is, hierdoor moet er altijd sprake zijn van maatwerk. Integrale samenwerking met één coördinator is 
een must. Deze coördinator moet fiat hebben om soms creatief met de bestaande regels om te gaan 
zodat de zorg geen vertraging oploopt omdat regeltjes elkaar in de weg zitten. De bejegening van de 
jongeren moet gestoeld zijn op respect voor de autonomie van de jongeren en versterken van talenten 
en het sociale netwerk. De houding van de professional is van essentieel belang en maakt dat de 
aanpak werkt of niet (Visser et al.,2019). De problemen die spelen in de jeugdzorg maken het er 
echter niet eenvoudiger op. Er is vanuit de wetenschap veel bekend echter de vertaling naar de 
praktijk blijft tot op heden nog achter (Visser et al., 2019). 
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Hoofdstuk 3 Methode van Onderzoek 

 

3.1 Beschrijving methoden van onderzoek. 

  
Deelvraag 1 en 2 zijn beantwoord door middel van verdiepend literatuuronderzoek. Er is bestaande 
informatie verzameld en deze is inzichtelijk gemaakt zodat er een onderbouwde conclusie met 
betrekking tot de deelvragen getrokken kon worden.  

Voor het beantwoorden van deelvragen 1 en 2 er op de volgende zoektermen gezocht: 

Nederlandse zoektermen:  

 Zwerfjongeren, effectieve interventies zwerfjongeren, zelfredzaamheid zwerfjongeren, trauma 
en zwerfjongeren, trauma en hulpverlening, profielen van zwerfjongeren, overgang 18-/18+ 
jeugdzorgjongeren, trauma en zelfredzaamheid, zingeving in de hulpverlening, zwerfjongeren 
en sociaal netwerk, integrale ondersteuning zwerfjongeren, knelpunten in de jeugdzorg en 
geweld in de jeugdzorg, Wat werkt bij dakloosheid, Interventies voor het bevorderen van 
zelfredzaamheid bij jeugdzorgjongeren, zwerfjongeren begeleiden, traumasensitief werken en 
versterken netwerk van zwerfjongeren 

Engelse zoektermen: 

 Homeless Youth, Youth with Child Welfare Involvement at Risk of Homelessness, trauma and 
homeless youth, effective interventions homeless youth, Child welfare and homelessness. 

 

De sneeuwbal methode is gebruikt om verdieping te krijgen in de bepaalde onderwerpen door 
aanvullende literatuur uit de gevonden rapporten te gebruiken.  

Informatie is gevonden met behulp van: Google, Google scolar, de bibliotheek van Hogeschool 
Rotterdam, de Koninklijke Bibliotheek, online libary, pub med, en international healthcare and 
governments sites. Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de bronnen is er gekeken of het 
artikel hoogwaardige literatuur verwijzingen bevat, wie de schrijver is, waar het artikel gepubliceerd is 
en of de bronnen recent zijn. De bronnen die gebruikt zijn voldoen aan deze criteria.  

Voor het beantwoorden van deelvraag 3: “ Wat zijn volgens de jongeren factoren die er voor zorgen 
dat zij ondanks eerdere hulpverleningstrajecten onvoldoende zelfredzaam zijn en dakloos raken? ”, is 
gekozen voor een semi-gestructureerd interview. Dit type interview biedt 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 (Verhoeven, 2016). Dit is een passende methode omdat er voornamelijk gezocht is 
naar meningen en belevingen. Er is vanuit de literatuur al veel geschreven over zwerfjongeren en hun 
uitdagingen. Door middel van het houden van interviews heeft onderzoeker inzicht gekregen in de 
beleving van de jongeren. Interviews vallen onder een kwalitatieve methode van dataverzameling en 
zijn bij uitstek geschikt voor informatie verzamelen waarin de beleving van de geïnterviewde voorop 
staat (Verhoeven, 2016). Dit type interview is bij uitstek geschikt om door te vragen als de verkregen 
informatie daar aanleiding tot geeft maar geeft tevens de interviewer handvatten om het interview te 
sturen en te zorgen dat er niet te veel afgedwaald wordt.  

Om 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?” te beantwoorden is 
hetzelfde interview als voor deelvraag 3 gebruikt. Om de jongeren zo min mogelijk te belasten en om 
tijd te besparen is er één interview afgenomen voor het beantwoorden van deelvragen 3 en 4. Ook 
voor deze vraag is de beleving van de jongeren van doorslaggevend belang. De interviewvragen zijn 
gebruikt om inzicht te krijgen in wat deze jongeren nodig hadden en wat heeft gewerkt en wat niet.  
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Voor het beantwoorden van deelvraag 5: “welke factoren spelen volgens de medewerkers van 
crisisopvang Bolkruid een rol bij het dakloos raken van jongeren met een 
hulpverleningsachtergrond?”, is gebruik gemaakt van de methode open interview. Het open interview 
is een passende methode omdat er voornamelijk naar meningen en ervaringen gezocht is 
(Verhoeven, 2016). Om dit proces zo min mogelijk te sturen en authentieke antwoorden te verkrijgen 
heeft de onderzoeker ervoor gekozen om te werken met topics om zo de respondenten zoveel 
mogelijk aan het woord te laten en zo min mogelijk te sturen.  

Voor het beantwoorden van de laatste deelvraag: “wat zijn volgens de beleidsmaker Zorg en Jeugd 
van de gemeente Rotterdam factoren die ervoor zorgen dat jongeren met een 
hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn en dakloos raken?” is ook gebruik gemaakt 
van een zelf opgezet semigestructureerd interview. Dit type interview biedt 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 (Verhoeven, 2016). Dit is een 
passende methode omdat er gezocht is naar specifieke informatie en een mening. De vragen zijn zo 
opgesteld dat er een goed beeld ontstaat over de visie van de gemeente Rotterdam. Dit omdat we 
vanuit het literatuuronderzoek naar voren is gekomen dat er significante factoren die bijdragen aan het 
dakloos zijn van jongeren, op beleidsniveau liggen. Pameijer is ketenpartner van de gemeente 
Rotterdam in deze en daarom is het belangrijk te weten wat er vanuit de gemeente besloten wordt 
zodat daar bij aangesloten kan worden.  

 

3.2 Beschrijving meetinstrumenten 

 

Deelvragen 3 en 4 

Voor deelvragen 3 en 4  is een semi gestructureerd interview gebruikt (zie bijlage 1), dit interview 
bestaat uit een aantal gesloten vragen en een aantal open vragen. De gesloten vragen zijn gebruikt 
om de persoonskenmerken in kaart te brengen. De open vragen zijn gebruikt om de mening en 
beleving van de jongeren in kaart te brengen. Als laatste is er een wondervraag gesteld, deze is 
toegevoegd om informatie die misschien nog niet aan de orde geweest is helder te krijgen en het 
interview af te sluiten. De vragen zijn bedoeld om om te kijken of de uitkomsten die uit het literatuur 
onderzoek zijn gekomen overeenkomen met de beleving van de jongeren. Vanuit de literatuur is er 
geen eenduidig antwoord gevonden op de vraag, waarom het hebben van een hulpverleningsverleden 
een extra risico is. De vragen uit dit interview zijn daarom voornamelijk gericht op het zicht krijgen wat 
er nu precies gebeurt met de jongeren in de hulpverlening en wat maakt dat juist het stukje 
hulpverlening een extra risico is. Middels de vragen is geprobeerd overeenkomstige factoren te vinden 
die een verklaring zouden kunnen geven en zodoende inzicht verschaffen op welke vlakken de 
jongeren versterkt moeten worden zodat zij zelfredzaam genoeg zijn om zelf verder te kunnen. 

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 is er een vraag aan het interview toegevoegd die inzicht 
geeft wat maakt dat het nu wel lukt of waarom het nog niet goed gaat.  

 

Deelvraag 5 

Voor het beantwoorden van deze vraag heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van een open 
interview (zie bijlage 2). Naast gesloten vragen die betrekking hebben op persoonskenmerken zijn er 
twee topics besproken. De interviews zijn gehouden op de locatie van crisisopvang Bolkruid. Om de 
betrouwbaarheid te vergroten is het interview, met toestemming, opgenomen en op een later tijdstip 
getranscribeerd en gecodeerd. Na dit proces zijn, zoals afgesproken, de opnames verwijderd. Alle 
interviews zijn anoniem verwerkt zodat de respondenten zich vrij konden uiten. Dit is vooraf besproken 
met respondenten.   



23 
 

Omdat Bolkruid een Bad, Bed en Brood voorziening is wordt op deze locatie geen behandeling 
geboden. De begeleiding bestaat voornamelijk uit het zorgen dat de jongeren zich welkom en veilig 
voelen. Er wordt op deze locatie niet met specifieke begeleidingsmethodes gewerkt. De vragen aan 
de begeleiders zijn bedoeld om te achterhalen of de antwoorden die de jongeren hebben gegeven 
overeenkomen met het beeld van de hulpverleners met betrekking tot deze problematiek. Dit om te 
kijken waar er raakvlakken zijn en waar niet. Er is hier specifiek gekozen voor topics zodat er niet te 
veel gestuurd werd en er zodoende een ongefilterd beeld ontstaat over wat de hulpverleners denken 
dat de jongeren nodig hebben. 

 

De topics die gebruikt zijn voor het interview zijn: 

 Mening over oorzaken van dakloosheid bij de jongeren  

 Mening over hoe de hulpverlening aan deze doelgroep verbeterd zou kunnen worden  

 

Deelvraag 6 

Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van een zelf opgezet semigestructureerd 
interview (zie bijlage 3). Dit type interview biedt structuur aan het gesprek maar biedt 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 (Verhoeven, 2016). Ook in dit interview is er vooral gevraagd 
naar een mening en beleving en daar is dit type interview zeer geschikt voor. Het 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, wat de jongeren ervaren en wat er uit de literatuur naar voren is gekomen. Vanuit het 
literatuuronderzoek is naar voren is gekomen dat er significante factoren die bijdragen aan het 
dakloos raken van jongeren, op beleidsniveau liggen. Pameijer is ketenpartner van de gemeente 
Rotterdam en daarom is het belangrijk te weten wat de visie en de bijbehorende acties vanuit de 
gemeente zijn zodat daar bij aangesloten kan worden. De expert is beleidsmaker bij de gemeente 
Rotterdam en tevens verantwoordelijk voor het “010 project”. 

Het interview bestaat uit gesloten vragen en open vragen. Gesloten vragen zijn gebruikt om de 
persoons kenmerken in kaart te brengen. De open vragen zijn gebruikt om een inzicht te krijgen in wat 
er speelt volgens de expert, welke acties vanuit de gemeente Rotterdam al worden ingezet en welke 
belemmeringen er spelen op beleidsniveau. Het interview bestaat 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 hadden 

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

 

3.3 Beschrijving populatie, steekproef, kwaliteit en proces van dataverzameling 
 

Deelvragen 3 en 4 

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 zijn 7 jongeren uitgenodigd om 
deel te nemen aan dit onderzoek. Dit is een selecte steekproef, alleen jongeren die op de bolkruid 
verblijven en een verleden in de hulpverlening hebben zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het 
onderzoek. Daarnaast heeft de onderzoeker nog 4 jongeren uitgenodigd die vanuit Bolkruid 
doorgestroomd zijn naar een 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 heeft deze jongeren telefonisch 
benaderd en gevraagd of ze willen mee 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 hebben plaats gevonden op de Bolkruid.  
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De interviews met de jongeren die al doorgestroomd zijn hebben plaats gevonden op een plek die 
voor de jongeren veilig en vertrouwd voelt. Dit om het voor de jongeren zo comfortabel mogelijk te 
maken.  

Doordat de groepssamenstelling wisselt zijn er niet altijd 7 jongeren met een hulpverleningsverleden 
op de groep en het is vooraf niet in te schatten of alle jongeren willen deelnemen. De onderzoeker 
heeft alle 7 interviews kunnen afnemen. Er waren meer meiden dan jongens bereid om mee te 
werken. Hierdoor kan er een vertekent beeld ontstaan. De interviews zijn gehouden in de periode van 
3 tot en met 29 November 2021. De interviews duurden gemiddeld 40 minuten. Van de groep 
jongeren die al zijn doorgestroomd heeft de onderzoeker alle vier geplande interviews kunnen 
houden. Deze interviews hebben in dezelfde periode plaats gevonden.  

Aan het interview hebben 6 meisjes en 5 jongens deelgenomen.  Zij hebben de volgende achtergrond: 

Tabel 1: Achtergrond respondenten 

Achtergrond: 
 

Aantal: 

Marokkaans 2 

Turks 1 

Antilliaans 2 

Bosnisch 1 

half Surinaams / half Nederlands 1 

half Marokkaans / half Nederlands 1 

half Russisch / half Nederlands 1 

half Dominicaans / half Antilliaans 1 

half Spaans / half Nederlands 1 

 

Deelvraag 5 

Zes collega’s hebben deelgenomen aan dit onderzoek; 1 coördinator, 4 pedagogisch medewerkers en 
1 assistent pedagogisch medewerker. Er is sprake van selectieve steekproef, selectie criteria is dat de 
respondent een collega is, hierdoor zijn andere uitgesloten. Vier interviews hebben face to face plaatst 
gevonden op locatie Bolkruid. In verband met aangescherpte corona maatregelen zijn de overige twee 
interviews via beeldbellen afgenomen. Alle interviews zijn opgenomen en later anoniem verwerkt. 
Interviews hebben plaatsgevonden tussen 25 november en 6 december 2021. De interviews duurden 
gemiddeld 15 minuten. De collega’s zijn persoonlijk benaderd met de vraag om deel te nemen.  

 

Tabel 2: Persoonsgegevens respondenten 

 Leeftijd Opleiding Werkervaring  
 

Man 27 HAVO / studerend voor HBO Social 
Work 

3 jaar 

Man 31 HBO / EVC Traject 
 

6 jaar 

Vrouw 
 

28 Niveau 4 studerend voor HBO 
Social Work  

4 jaar 

Vrouw  25 HBO Social Work 
 

5 jaar 

Vrouw 46 MBO niveau 3 / studerend voor 
niveau 4 

5 jaar 

Vrouw 33 HBO Social work 
 

6 jaar 

 

 

 



25 
 

Deelvraag 6 

Er is met één expert een interview gehouden omdat hij de enige is binnen de gemeente Rotterdam die 
zich op beleidsniveau bezighoudt met dit thema (selecte steekproef). Door middel van dit interview is 
het de onderzoeker duidelijk geworden hoe de Gemeente Rotterdam aankijkt tegen deze 
problematiek, wat hun aanpak zal zijn voor de aankomende periode en tegen welke beperkingen zij 
aanlopen. Het interview is, met toestemming, opgenomen. Hierna is het interview samengevat tot een 
logisch geheel. Na dit proces zijn, zoals afgesproken, de opnames verwijderd. Het interview is 
anoniem verwerkt. Dit is vooraf besproken met respondent. Het interview heeft op 16 november 
plaatsgevonden op een plek die door de respondent was voorgesteld. Het interview heeft ruim een uur 
geduurd. 

 

Validiteit: om zo nauwkeurig mogelijk te meten wat er gemeten moest worden zijn er voldoende 
respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Respondenten zijn geselecteerd op 
basis van de criteria: dakloos zijn en eerder in de hulpverlening gezeten hebben. De gebruikte 
methodes zijn zorgvuldig afgestemd op het doel. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van 
verschillende methodes. De methodes die worden toegepast zijn: literatuuronderzoek; interviews met 
jongeren en collega’s en een expertinterview vanuit een externe organisatie. Door gebruik te maken 
van verschillende soorten literatuur zoals rapporten, eerdere onderzoeken, wetenschappelijke 
artikelen en boeken heeft de onderzoeker de validiteit verhoogd (Van der Donk & van Lanen, 2019). 
Er zijn voldoende respondenten geïnterviewd. Respondenten zijn een goede afspiegeling van de 
onderzoeksgroep, bij Bolkruid is het percentage jongeren met een niet Nederlands afkomst gemiddeld 
genomen ongeveer 85%. Om het interview welke gebruikt is bij de jongeren te testen op duidelijkheid 
en bruikbaarheid heeft de onderzoeker eerst een proef interview gehouden met een jongere. Daar zijn 
een paar kleine aanpassingen uit naar voren gekomen met betrekking tot de duidelijkheid van de 
vragen. De vragen zijn met opzet eenvoudig gehouden zodat alle jongeren ze kunnen begrijpen. De 
vragen zijn echter niet 100% voor 1 uitleg vatbaar iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld en hierdoor 
een eigen invulling van begrippen. Daar waar twijfel ontstond over het begrijpen van de vraag is extra 
uitleg gegeven.  

 

Betrouwbaarheid: Uitspraken in het literatuurhoofdstuk zijn onderbouwd en voorzien van bronnen, 
hierdoor is het inhoudelijk te generaliseren. Er zijn verschillende soorten bronnen gebruikt zoals 
wetenschappelijke artikelen, rapporten, internationale artikelen en rapporten en informatie vanuit de 
overheid.  

Onderzoeker heeft de tijd genomen zodat alle beoogde interviews afgenomen konden worden. Omdat 
het interview vooral gaat over ervaringen die al geweest zijn en daardoor niets met de onderzoeker te 
maken hebben 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. Aan elke jongere zijn dezelfde vragen gesteld en zijn de omstandigheden met 
betrekking tot het afnemen van het interview gelijk. De interviews zijn face to face afgenomen op de 
locatie Bolkruid, deze locatie is voor de jongeren vertrouwd zodat de beïnvloeding door de omgeving 
zoveel mogelijk beperkt is gebleven. De onderzoeker is zich bewust van het feit dat bij face to face 
interviewen beïnvloeding van de respondenten kan optreden. Onderzoeker heeft door een neutrale 
houding aan te nemen, niets in te vullen maar open en nieuwsgierig te zijn deze beïnvloeding zoveel 
mogelijk beperkt. De structuur van het interview maakt het betrouwbaar en herhaalbaar. De interviews 
zijn opgenomen en op een later tijdstip getranscribeerd. De interviews zijn anoniem verwerkt. Hierna 
zijn de opnames verwijderd. 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. Hiermee wordt 
rekening gehouden in de conclusie. Om de betrouwbaarheid te vergroten heeft de onderzoeker alle 
interviews met toestemming opgenomen. Op een later tijdstip zijn de interviews getranscribeerd en 
gecodeerd. Na dit proces zijn, zoals afgesproken, de opnames verwijderd. Alle interviews zijn anoniem 
verwerkt. Dit is vooraf besproken met respondenten. De respondenten zijn representatief voor de 
doelgroep.  
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3.4 Data analyse 
 

Deelvragen 3 en 4  

De interviews zijn getranscribeerd, in twee stappen gecodeerd en daarna geordend zodat er een 
conclusie getrokken kan worden. Eerst is er open gecodeerd, dit wil zeggen dat er een indeling is 
gemaakt op de hoofd thema’s. Daarna is er binnen de hoofdthema’s gekeken naar de  
overeenkomsten en hoe vaak dit voorkomt. Dit proces is handmatig uitgevoerd. De antwoorden van 
de jongeren zijn gecodeerd op de volgende hoofdthema’s: 

 Persoonsaspecten 

 leeftijd waarop voor het eerst jeugdhulp is ingezet 

 redenen waarom jeugdhulp is ingezet 

 reden van dakloos worden 

 verbeteringen die volgens de jongeren gedaan kunnen worden. 

 

Deelvraag 5 

De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en geordend zodat er een conclusie getrokken kan 
worden. Het codeerproces is gelijk aan het proces wat beschreven is bij deelvragen 3 en 4 . De 
hoofdthema’s in dit interview zijn: 

 Mogelijke oorzaken van dakloosheid bij jongeren 

 Mogelijkheden voor verbeteringen 

 

Deelvraag 6 

Het interview is getranscribeerd geordend en samengevat. Omdat dit maar 1 interview betreft heeft de 
onderzoeker een samenvatting gemaakt van de uitkomsten. Deze samenvatting geeft een antwoord  
op de deelvraag. De resultaten van dit interview zijn terug te vinden in het resultatenoverzicht.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten praktijkonderzoek 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek weergegeven. Voor het beantwoorden 

van deelvragen 3 en 4 zijn elf interviews afgenomen met zwerfjongeren. Voor het beantwoorden van 

deelvraag 5 zijn zes interviews afgenomen met collega’s (zie beschrijving populatie) die werken met 

zwerfjongeren. Voor het beantwoorden van deelvraag 6 is er een interview afgenomen met de 

beleidsmaker van de gemeente Rotterdam die tevens verantwoordelijk is voor het “010 project”. 

 

4.1 Resultaten deelvraag 3 

 

Deelvraag 3: Wat zijn volgens de jongeren factoren die er voor zorgen dat zij ondanks eerdere 

hulpverleningstrajecten onvoldoende zelfredzaam zijn en dakloos raken? 

 
Opleiding, inkomen en schulden:  
 
Drie van de jongeren hebben een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs behaald. Drie 
jongeren hebben een diploma van de middelbare school behaald en vijf jongeren hebben geen 
opleiding afgerond. Alle jongeren geven aan financieel niet rond te kunnen komen. Alle elf 
ondervraagde jongeren hebben schulden. Te weinig geld is volgens de jongeren de grootste reden 
voor het dakloos zijn.   
 

Trauma :  

Alle jongeren hebben te maken gehad met een vorm van mishandeling, fysieke maar ook emotionele 
mishandeling. Drie jongeren hebben te maken gehad met seksueel geweld. Van de elf ondervraagde 
jongeren hebben tien jongeren gescheiden ouders. Acht van de elf jongeren heeft een ouder met 
psychische problemen. 

De leeftijden waarop de jongeren met hulpverlening in aanraking zijn gekomen verschilt. De grootste 
groep, zes jongeren, zijn voor het eerst uithuisgeplaatst in de pubertijd. Zeven jongeren hebben 
eerder in hun leven in een crisisopvang gezeten, later zijn alle zeven jongeren in een gesloten 
instelling geplaats.  

 
Sociaal netwerk: zes jongeren geven aan geen contact meer te hebben met familie. Vijf jongeren 

geven aan af en toe contact te hebben met moeder. Het contact is in alle gevallen oppervlakkig en 

fragiel. Alle jongeren geven aan niet op hun familie te kunnen bouwen in geval van nood. Alle 

jongeren geven ook aan wel iemand in hun vriendenkring te hebben waar ze steun van krijgen. Bij alle 

jongeren is het vertrouwen in volwassenen in meerdere of mindere mate beschadigd. Respondent 6  

zegt hierover “wie kan je vertrouwen als je basis niet veilig is”. Opvallend is dat zeven jongeren 

aangegeven dat er niet of nauwelijks met het thuisfront is gewerkt zodat de destructieve dynamiek 

tussen de jongeren en hun ouder(s) niet is verbeterd.  
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Passende hulpverlening 

Tien jongeren waren niet positief over de hulpverlening die zij tot aan de Bolkruid hebben gekregen. 

Vijf jongeren geven expliciet aan dat de voorziening waar zij geplaatst zijn niet passend is. De 

voornaamste reden dat zij de plaatsing niet passend vonden is: te strakke regels. Een aantal jongeren 

zijn meerdere malen van voorzieningen weggestuurd omdat ze zich niet aan de regels konden 

houden. Zeven jongeren hebben vier of meer verblijfsplekken gehad voordat ze op straat terecht zijn 

gekomen. Vier jongeren hebben aangegeven dat zij slechter uit de hulpverlening zijn gekomen dan 

dat zij erin gegaan zijn. Respondent 9 zegt hierover “Ik was gewoon van een jongetje met een beetje 

agressie problemen naar een jongetje gegaan met heel veel agressie problemen”. De jongeren die 

aangeven dat zij slechter uit de hulpverlening zijn gekomen hebben allen in een gesloten setting 

gezeten. Redenen dat jongeren het ervaren als verslechtering zijn: stilstand in ontwikkeling en 

oplopen van nieuwe trauma’s door het zien en ondergaan van geweld zowel door begeleiding als door 

de jongeren onderling. 

Vijf jongeren vertelden dat ze door de hulpverlener niet gehoord werden en dat er voornamelijk 

uitgegaan werd van wat moeder vertelde, alle vijf gaven zij aan dat moeder heel goed was in mooi 

weer spelen en dat de ernst van de thuissituatie hierdoor niet goed ingeschat werd. Eén van de 

jongere zegt hierover “mijn nieuwe voogd en mijn moeder waren ineens besties”. Negen jongeren 

hebben het gevoel dat zij niet zichzelf mochten zijn, ze moesten zich aanpassen aan de regels en 

protocollen die in een voorzieningen gelden en er was geen ruimte fouten te maken. Acht jongeren 

geven aan dat ze zich over het algemeen niet gezien en gehoord hebben gevoeld. Een van de 

jongeren zegt hierover “de begeleiding zit meer met elkaar te kletsen dan met ons”.  

 

Zingeving 

Vijf jongeren zeggen geen doel te hebben in hun leven. Ze ervaren weinig perspectief. Respondent 2 

zegt hierover  “Het was meer eigenlijk ik loop rond op deze aarde. Ik weet niet zo goed wat ik moet 

doen met mijn leven ik probeerde het wel telkens.  

 
Overgang 18-/18+ 

Drie jongeren geven aan tot 18 jaar gesloten te hebben gezeten en zijn toen zij 18  jaar werden 

teruggestuurd naar huis. Alle drie geven zij aan dat zowel zij als het thuisfront niet zijn voorbereid op 

terugkeer. Alle keren is er voor gekozen om de jongeren weer naar het ouderlijk huis terug te laten 

gaan zonder verdere begeleiding van ouders en/of jongeren. Alle drie de jongeren zijn na niet al te 

lange tijd weer door de ouder(s) op straat gezet. Bij geen enkele jongere is er verlengde jeugdzorg 

ingezet.  

Van de vier jongeren die doorgestroomd zijn kunnen er nu drie op eigen kracht verder. De reden dat 

deze jongeren nu op eigen kracht verder kunnen is dat ze nu een eigen plek hebben, voldoende 

inkomen en ze mogen, tot op zekere hoogte, hun leven inrichten zoals ze het zelf willen. Eén jongere 

die doorgestroomd is vanuit Bolkruid heeft nog niet het gevoel dat het goed met haar gaat. Ze is 

intramuraal geplaatst waardoor er (weer) regels zijn waaraan ze zich moet houden. Daarnaast ervaart 

zij de begeleiding als niet betrokken en mist ze persoonlijke aandacht. 

Samengevat liggen de factoren die volgens de jongeren bijdragen aan het dakloos raken op het 

gebied van: onvoldoende financiële middelen, niet passende plaatsing waardoor er onvoldoende 

ontwikkeling richting zelfredzaamheid heeft plaatsgevonden, geen perspectief en het ontbreken van 

een steunend netwerk.  
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4.2 Resultaten deelvraag 4 

 

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? 

Alle jongeren geven aan meer inkomen nodig te hebben, hulp bij het afbetalen van schulden en het 

vinden van betaalbare woonruimte. Daarnaast vinden zij dat ook dat zij niet goed voorbereid zijn op de 

verantwoordelijkheden die komen kijken bij het 18 jaar worden. Sommige van deze verbeteringen 

liggen buiten de invloedsfeer van Pameijer. Pameijer heeft wel een divisie woont dit is echter begeleid 

wonen en niet perse geschikt voor deze doelgroep. De bedoeling voor deze doelgroep is: 

zelfstandigheid. Pameijer kan wel zoveel mogelijk proberen om uitval uit de hulpverlening te       

voorkomen. Veranderingen in de bejegening zijn volgens de jongeren nodig om uitval te voorkomen.  

Er moet volgens de jongeren beter geluisterd worden naar wat een jongere nodig heeft en niet alleen 

maar gekeken worden naar waar er plek is. Respondent 7 zei hierover “denk meer om het kind, wij 

zijn geen zak aardappelen die overal maar gedumpt kan worden”. Ze voelen zich niet gezien en 

gehoord waardoor ze zich niet kunnen conformeren en het hierdoor ook niet kunnen volhouden. Er 

moet met de jongeren overlegd worden in plaats van voor hen beslist. Respondent 2 verwoordde dit 

als volgt: “ze denken dat ze beslissingen voor me kunnen nemen maar zij hebben geen idee wat goed 

is voor mij, zij weten niet wat ik denk en hoe ik me voel van binnen”.  

Ook hebben jongeren het nodig dat hulpverleners zich aan hun woord houden, dit gebeurt in de ogen 

van de jongeren vaak niet. Respondent 4 zegt hierover ” De begeleiders beloven van alles maar 

maken dat niet altijd waar maar als ik me een keer niet aan de afspraak hou dan is dat meteen een 

heel gedoe”. Acht van de jongeren geven aan dat ze het fijn zouden vinden als de begeleiding eerst 

de tijd neemt om de  jongeren te leren kennen en niet meteen met allerlei regels of moeilijke dingen 

aan komen. Zij hebben veel baat bij een werkrelatie die voelt als vriendschappelijk. Om meer 

vertrouwen te creëren vinden jongeren het belangrijk dat de begeleider ook kijkt naar eigen handelen, 

toegeeft als iets niet goed is gegaan en niet altijd meteen naar de jongeren wijst als er iets mis is 

gegaan. 

Zes jongeren geven aan dat ze ruimte nodig hebben om fouten te (mogen) maken zonder meteen 

weggestuurd te worden. Respondent 10 zegt hierover “laat een jongere niet meteen vallen als er iets 

niet goed gaat  zij voelen zich heel snel in de steek gelaten”. Teveel wisselende plekken zorgen 

volgens de jongeren voor instabiliteit en beschadiging van het vertrouwen in volwassenen.  

Hulpverleners zouden beter moeten luisteren naar de jongeren en niet alleen af gaan op wat (pleeg) 

moeders zeggen. Vijf jongeren hebben volgens eigen zeggen veel schade opgelopen doordat er niet 

adequaat werd ingegrepen door de hulpverlening die al wel in het gezin was, ze werden door (pleeg) 

moeder om de tuin geleid als het gaat om de ernst van de problematiek waar de jongeren mee te 

maken hadden. Respondent 8 zei hierover “er werd nooit naar mijn moeder gekeken als er iets 

gebeurde terwijl hoe ben ik überhaupt zo geworden?  
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4.3 Resultaten deelvraag 5 
 

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

Aan het interview hebben zes respondenten deelgenomen. Oorzaken en verbeteringen die vanuit de 
interviews naar voren zijn gekomen zijn: 

 

Oorzaken  

 Onvoldoende voorbereiding op volwassenheid.  Alle respondenten geven aan dat de 
overgang of beëindiging van de zorg met 18 jaar een belangrijke factor is bij het dakloos raken 
van jongeren met een hulpverleningsachtergrond. Alle respondenten vinden dat de jongeren 
niet goed voorbereid zijn en onvoldoende weten wat er van hen verwacht wordt als ze het zelf 
moeten doen. Respondent 3  zegt hierover “ Je moet eigenlijk zorgen dat, voordat een jongere 
18 wordt dat hij de kans heeft gekregen om op zijn bek te gaan, fouten maakt en die zelf kan 
herstellen uiteindelijk wordt je zo volwassen.  
 

 Geen steunend netwerk. Vijf respondenten geven aan dat een succesvolle terugkeer naar 
huis of richting zelfstandigheid valt of staat met het hebben van een ondersteunend netwerk. 
Respondent 1 zegt hierover “voor bepaalde dingen heb je je ouders gewoon nodig, welke 
begeleider gaat nu zo diep met een jongere praten” 
 

 Niet passende plaatsing c.q. begeleiding. Alle zes respondenten geven in meer of mindere 
mate aan dat de begeleiding die jongeren nu vaak krijgen niet passend is. Vier respondenten 
geven aan dat jongeren vaak ergens geplaatst worden  omdat daar plek is, er wordt niet echt 
gekeken naar wat een jongere nodig heeft. Respondent 4  zegt hierover “ Ik denk dat ze de 
kern niet vinden waar het probleem van de jongeren ligt”. De jongeren die op de crisisopvang 
terecht komen zijn over het algemeen jongeren met problemen op meerdere leefgebieden en 
vaak een heftig verleden. Respondent 1 zegt hierover “ je hoort bijna nooit dat het gezin 
gewoon bestaat uit een vader en een moeder, broertjes en zusjes er was geen veiligheid 
thuis.”  Deze jongeren hebben vaak specifieke begeleiding nodig, deze specifieke kennis is 
niet altijd aanwezig. Ook ontbreekt de tijd om deze jongeren echt de aandacht te geven die 
nodig is om te leren omgaan met dingen die in het verleden gebeurd zijn. Respondent 5 
respondenten zegt hierover “Groepsgrootte van 10 jongeren is best veel. We proberen om 
een zoveel mogelijke huissetting na te bootsen dat is lastig als je 10 jongeren hebt”  
 

 Ontoereikende middelen zoals betaalbare woningen en onvoldoende inkomen 
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Verbeteringen 

 

 Bejegening. De hulpverlening zou het vangnet moeten zijn voor de jongeren voor als ze 
fouten maken en niet ze er dan uitzetten. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om op hun eigen 
manier volwassen te kunnen worden. Vallen en opstaan hoort bij het volwassen worden en 
soms domme dingen doen ook. Twee respondenten geven aan dat ze graag zouden zien dat 
er vanuit vertrouwen gewerkt wordt met deze jongeren in plaats van uit wantrouwen. Er wordt 
nu vaak uitgegaan van wat zou kunnen gebeuren terwijl dat in de ogen van de respondenten 
de uitzonderingen zijn. De benadering vanuit wantrouwen veroorzaakt ook onnodig lange 
wachttijden bij bijvoorbeeld het toekennen van een uitkering. Je moet bewijzen dat je er recht 
op hebt in plaats van eerst toewijzen en dan onderzoeken of het terecht is. Daarnaast doet 
deze benadering ook iets in de interactie met de jongeren. Jongeren groeien als je ze 
vertrouwen geeft. Misbruik van de voorzieningen zal er altijd zijn, dat zou gezien moeten 
worden als een uitzondering en niet als de regel. Vier van de zes respondenten geeft aan dat 
er door hulpverlening niet (echt) geluisterd wordt naar jongeren. Er wordt gekeken naar een 
dossier en vandaar uit wordt een mening over jongere gevormd. Vervolgens wordt dan 
bedacht hoe met deze jongere om te gaan en waar aan gewerkt zou moeten worden, zonder 
hierbij de jongere zelf te betrekken en te vragen “wat het is dat de jongere nodig heeft’? 
Respondent 3 zegt hierover “ Er wordt niet geluisterd, er wordt regelmatig met het vingertje 
gewezen naar de jongere, de jongere is niet gemotiveerd wordt er dan gezegd en dan laten ze 
het erbij”. 
 

 De overgang naar volwassenheid. Alle respondenten geven aan dat dit in veel gevallen nog 
niet soepel verloopt. Soms zijn de middelen er wel. Bijvoorbeeld uitgestelde jeugdzorg wordt 
bijna niet ingezet terwijl dat in sommige gevallen wel beter zou zijn. Respondent 3 zegt 
hierover “Eigenlijk vind ik dat je de ruimte moet krijgen om als een kind behandeld te worden, 
dat je volwassenheid nog even uitgesteld kan worden “. 
  

 Eén contact persoon. Vijf respondenten geven ook aan dat er teveel schakels betrokken zijn 
bij de hulpverlening. Sommige jongeren hebben wel vijf verschillende contactpersonen en zien 
door de bomen het bos niet meer. Respondent 6 zegt hierover “ Eén loket die alle zaken voor 
de jongeren regelt zoals bankzaken, huisvesting, uitkering en psychologische hulp zou beter 
zijn”. Nu zijn er vaak allerlei disciplines bij de jongeren betrokken omdat hun problematiek op 
diverse leefgebieden liggen. Dit maakt het soms heel onoverzichtelijk en duur.  
 

 Meer aandacht voor het plaatsingsproces. Er kan secuurder gekeken worden naar wat het is 
dat een jongere nodig heeft. Nu wordt een jongere vaak ergens geplaatst omdat daar plek is.  
 

 Versterken netwerk.  
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4.4 Resultaten deelvraag 6 

 

Deelvraag 6: “Wat zijn volgens de beleidsmaker Zorg en Jeugd van de gemeente Rotterdam factoren 

die ervoor zorgen dat jongeren met een hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn en 

dakloos raken”?  

De respondent geeft aan dat dakloosheid bij jongeren voornamelijk een woonprobleem is. Er zijn 

onvoldoende woningen beschikbaar en daarnaast hebben de jongeren vaak onvoldoende inkomen 

om een woning te betalen, dit zijn volgens de respondent de hoofdredenen voor het grote aantal 

zwerfjongeren in Rotterdam. Rotterdam krijgt jaarlijks te maken met ongeveer 600 jongeren die zich 

melden bij het Centraal Onthaal Jongeren (COJ). Jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden 

kunnen zich hier melden voor hulp. Respondent geeft aan dat de Gemeente Rotterdam actief zoekt 

naar manieren waarop de jongeren effectief geholpen kunnen worden. Sinds twee jaar draait er een 

pilot in de Gemeente Rotterdam genaamd project 010. Deze aanpak draait op drie pijlers. Eerste pijler 

is direct een woning zodat de stress van geen veilige basis is weggenomen. Om dit te kunnen doen 

zijn er afspraken gemaakt met een woningcorporatie. Een jongere krijgt vijf dagen na instroming in de 

pilot een woning toegewezen. Tweede pijler is vrij te besteden budget in combinatie met voldoende 

inkomen. De jongeren hebben allemaal schulden en worden meteen naar de schuldhulpverlening 

geleid. Daarnaast krijgen de jongeren hulp bij het aanvragen van allerlei speciale voorzieningen zoals 

bijzondere bijstand voor het inrichten van de woning. Jongeren krijgen het vrij te besteden budget niet 

op een eigen rekening gestort zodat ze niet gekort worden op hun bijstandsuitkering. Pijler drie is een 

vrijwillige begeleider, een maatje voor de jongere. Iemand waar de jongere altijd op kan terugvallen en 

bij wie hij/zij terecht kan met vragen. Op de vraag wat maakt nu dat deze aanpak werkt zegt de 

respondent “ Andere aanpakken werken vanuit een situatie van totale bestaansonzekerheid en wat we 

bij project 010 doen is dat omdraaien. We bieden eerst bestaanszekerheid en daarna pakken we 

andere problemen aan”. Pijler drie is volgens de respondent een onmisbaar onderdeel van de aanpak. 

De meeste jongeren in dit project hebben niemand om op terug te vallen, door het inzetten van een 

maatje geef je de jongeren het gevoel er niet alleen voor te staan. De vrijwilliger werkt samen met de 

jongere aan uitbreiding van zijn/haar sociaal netwerk zodat de jongeren uiteindelijk op eigen kracht 

verder kan.  

Respondent geeft in het interview aan dat regeltjes en binnen de afgesproken kaders werken in 

sommige gevallen heel nadelig uitpakken voor jongeren. Een voorbeeld hiervan is de 

vergunningsplicht die ingesteld is door de Gemeente Rotterdam als je met meer dan twee personen 

die niet tot hetzelfde huishouden behoren een huis wilt delen. Respondent zegt hierover “in de 

woningcrisis waarin we ons bevinden is dit een erg ongelukkig getimede regel”. Respondent geeft ook 

aan dat het inkomen voor jongeren structureel omhoog moet,  “jongeren komen honderden euro’s te 

kort met de huidige inkomensnormen”. Verder zegt de respondent hierover “er moet iets gebeuren op 

inkomensvlak om uitstroom van jongeren uit de hulpverlening überhaupt succesvol te maken, doe je 

dat niet dan houd je een overvolle jeugdzorg met alle gevolgen van dien”. De respondent noemt ook 

de overgang van jeugdzorg naar WMO als struikelblok.   

Een factor die volgens de respondent bijdraagt aan het succes van deze pilot is: de wensen van de 

jongeren zijn leidend. Jongeren mogen zelf bepalen waar het vrij te besteden budget aan uitgegeven 

gaat worden en hoe zij hun leven willen inrichten. De begeleiders volgen de jongeren, als jongeren in 

de ogen van de begeleiders onhandige keuzes maken wordt daar een gesprek over gevoerd.  
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Niet alle jongeren die zich melden bij het Centraal Onthaal Jongeren van de gemeente Rotterdam,  

komen in aanmerking voor deze pilot. Jongeren moeten een bepaalde mate van zelfstandigheid 

hebben om aan dit project deel te kunnen nemen en ze moeten hulp accepteren. Jongeren die een 

beschermd wonen met nachtelijk toezicht indicatie hebben gekregen zijn uitgesloten van dit project. 

Simpelweg omdat deze zorg in deze constructie niet te bieden is. Een ander criterium is dat een 

jongere recht moet hebben op urgentie voor woonruimte. Andere contra indicaties zijn er niet. 

Op de vraag waarom juist jongeren met een hulpverleningsverleden kwetsbaar zijn voor dakloosheid 

zegt de respondent het volgende “we hebben ze losgelaten zonder ze de middelen te geven om het te 

laten slagen, dit is bij voorbaat kansloos”. De respondent (h)erkent het dat het hebben van een 

hulpverleningsverleden een risico factor is en dat komt volgens de respondent gedeeltelijk door een 

negatieve uitstroom uit de hulpverlening. Volgens de respondent heerst er een beeld over hoe de 

jongeren zich zouden moeten gedragen. Het is moeilijk voor de jongeren om daaraan te moeten 

voldoen en geen fouten te mogen maken. Als de jongeren toch fouten maken dan kan dat leiden tot 

vervroegde negatieve beëindiging. De respondent stelt zichzelf de vraag “hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat deze jongeren af en toe een potje kunnen breken?” 
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Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen  
 

Om  de centrale vraag van 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?”  te kunnen beantwoorden wordt er eerst gekeken naar de 
conclusies die uit de deelvragen naar voren zijn gekomen. 

 

5.1 Conclusie deelvragen 
 

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

Belangrijkste oorzaak dat jongeren dakloos worden is een problematische thuis situatie. Hierdoor 
komen zij in de hulpverlening terecht. Deze jongeren zijn extra kwetsbaar doordat zij vaak al veel 
hebben meegemaakt in hun leven. Veel van de jongeren zijn getraumatiseerd wat maakt dat zij 
onvoorspelbaar in hun gedrag kunnen zijn. Ook kunnen zij meer agressie laten zien. Dit soort 
gedragingen kunnen er voor zorgen dat zij op een groep maar zeker ook in een thuis situatie 
onhandelbaar zijn en/of voor onveilige situaties zorgen. Dit kan resulteren in vroegtijdige negatieve 
uitstroom met alle gevolgen van dien. Om te kunnen omgaan met de moeilijke thuissituatie 
ontwikkelen de jongeren niet helpende coping strategieën zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
middelen. Een moeilijke thuis situatie kan er ook voor zorgen dat jongeren uitvallen op school 
waardoor ze geen opleiding (kunnen) afmaken en de kans op betaald werk afneemt. Zodoende zijn ze 
niet in staat om zichzelf te kunnen onderhouden.  

Jongeren uit de hulpverlening hebben meestal geen steunend sociaal netwerk. Ouders kunnen soms 
geen steunende relatie onderhouden met hun kinderen simpelweg omdat ze dat zelf nooit geleerd 
hebben of omdat ze zelf veel problemen ervaren (Sap et al., 2011). 

Zwerfjongeren ervaren vaak weinig perspectief. Gebrek aan perspectief kan bijdragen aan een 
verminderde motivatie van de jongeren om hun leven op te pakken en er voor te gaan. Gebrek aan 
perspectief en motivatie maakt het moeilijker om uit de situatie te komen waar ze nu inzitten. 
Zingeving geeft richting aan de manier waarop jongeren hun leven willen leiden. Welbevinden zorgt 
voor motivatie om door te gaan, dingen op te pakken en gezonde keuze te maken (Grootonk et 
al.,2010). Inzetten op autonomie, competentie en verbinding verbetert de kwaliteit van leven van 
zwerfjongeren significant en zorgt voor een toename van draagkracht en zelfredzaamheid 
(Krabbenborg et al., 2016).  

De overgang van jeugdzorg naar Wmo als de jongeren18 jaar oud worden is nog niet goed geregeld. 
Jongeren worden niet goed doorverwezen en hierdoor krijgen zij niet de hulp die ze nodig hebben. 
Vaak stromen jongeren uit als ze 18 jaar oud worden zonder dat er goed gekeken is of dat haalbaar is 
(Smulders et al., 2018; Visser et al., 2019; Steketee et al., 2009; Oxenaar et al., 2018).Daarnaast is 
het bijna onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden en als dat al lukt hebben jongeren te weinig 
inkomen om rond te kunnen komen. Door het oerwoud van soms tegenstrijdige regeltjes is het voor 
jongeren lastig om precies te weten waar je met welke vraag terecht kan.  

 

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

Houvast: deze interventie is specifiek gericht op het versterken van de zelfredzaamheid , 

zelfstandigheid en kwaliteit van leven, bij zwerfjongeren (Naber et al., 2010). Deze methode is 

ontwikkeld in samenwerking met de jongeren en professionals die werkzaam zijn in zes 

opvangvoorzieningen. Uitgangspunten van deze interventie zijn: 

 Uitgaan van de kracht en de herstelcapaciteit van jongeren 

 Aangaan van relaties die gestoeld zijn op respect en vertrouwen 

 Inzetten van een warm netwerk. 
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8 fasenmodel: Deze interventie is een praktische methode om planmatig te werken in de 

maatschappelijke opvang. Er is in deze methodiek aandacht voor 7 leefgebieden te weten : zingeving, 

wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en 

activiteiten 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is ook een methode die aansluit bij eerder 

genoemde behoeften van de zwerfjongeren. SRH is een methodiek die handvatten geeft om 

ondersteuning te bieden bij het realiseren van levenswensen. SRH richt zich op presentie en op 

positieve bekrachtiging van de cliënt (Kluft et al., 2011) 

Oplossingsgericht werken (Cauffman, 2018) kan gebruikt worden als communicatie methode. Deze 

methode is vooral gestoeld op het in verbinding blijven met de jongeren ondanks eventueel 

onacceptabel gedrag wat getoond wordt. Het loslaten van de illusie van controle en macht en de 

methode sluit aan bij wat belangrijk is voor de jongeren door de autonomie van de jongeren te 

respecteren 

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Doel van deze interventie is: een voortijdige beëindiging 

van een plaatsing te voorkomen door de traumasensitiviteit van opvoeders te v Werkzame elementen 

van deze interventie zijn: psycho-educatie over de mechanismes achter het gedrag, de impact van 

trauma en de belangrijke rol van de primaire opvoeder vergroten. Voorkomen van uitval is van directe 

invloed op het risico om dakloos te raken.  

Stapstenen. Deze training is specifiek voor chronisch getraumatiseerde jongeren tussen de 12-18 

jaar met ernstige trauma gerelateerde problematiek die verblijven in de jeugdzorg (Kronenman et al., 

2015). Er wordt in deze training gebruik gemaakt van:  

 motiverende technieken 

 psycho-educatie 

 vaardigheidstraining 

 cognitief gedragstherapeutische technieken 

Er zijn echter grote knelpunten in de jeugdzorg die van invloed kunnen zijn op de uitvoering hiervan en 
daarmee op het gewenste resultaat. Onderzoek laat zien dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt 
welke interventie er gebruikt wordt als deze gestoeld is op: verbinding, respect voor de autonomie van 
de jongeren en versterken van talenten en het sociale netwerk. Het verschilt ook per jongere wat er 
nodig is, maatwerk is daarom een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarnaast is integrale 
samenwerking met werk en inkomen en huisvesting een vereiste.  

 

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

Volgens de jongeren zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het dakloos raken:  

 geen woonruimte  

 onvoldoende inkomen 

 schulden 

 geen steunend netwerk 

 weinig perspectief 

 niet passende plaasting 

De antwoorden van de jongeren komen grotendeels overeen met de antwoorden die gevonden zijn in 

de literatuur. Voor deze scriptie zijn diverse rapporten bestudeerd. Nu anno 2022 spelen dezelfde 

oorzaken als die genoemd worden in 2005 nog steeds een rol. De jongeren krijgen niet de zorg en de 

ruimte die ze nodig hebben. Ook zijn de middelen die nodig zijn om het zelf te kunnen redden 

ontoereikend. Bijzonder is wel dat de jongeren het niet afmaken van een opleiding niet benoemen als 

mede oorzaak. Een traumatische verleden word door de jongeren zelf niet genoemd als factor die 

bijdraagt aan het dakloos zijn. Het lijkt alsof ze zelf niet goed beseffen op welke wijze trauma een rol 

speelt in hun leven.  
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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? 

Jongeren moeten beter voorbereid worden op de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het 18 

jaar worden. Daarnaast geven zij  aan meer inkomen nodig te hebben, hulp bij het afbetalen van 

schulden en het vinden van betaalbare woonruimte. In eerdere fases van hun leven hebben zij het 

nodig om gehoord en gezien te worden. De jongeren willen meer betrokken worden bij beslissingen 

die hun leven aangaan en ruimte te krijgen om fouten te maken zonder dat daar vergaande 

consequenties aan verbonden zitten. Vanuit de literatuur ( Krabbenborg et al.,2016; Bohlmeijer et al., 

2013; Willems et al., 2014) zien we ook dat inzet op autonomie en welbevinden belangrijker wordt en 

van invloed is op de kwaliteit van leven. Een verbetering van de kwaliteit van leven heeft een positieve 

invloed op de zelfredzaamheid. Vanuit de jongeren komen deze geluiden ook naar voren. Zij willen 

inspraak, gezien en gehoord worden en perspectief ervaren. 

 

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

De overgang of beëindiging van de zorg is een belangrijke factor is bij het dakloos raken van jongeren 

met een hulpverleningsachtergrond en de jongeren hebben geen steunend netwerk. Daarnaast wordt 

opgemerkt dat de begeleiding die jongeren krijgen niet altijd passend is wat kan resulteren in een 

vervroegde negatieve uitstroom wat dakloosheid tot gevolg kan hebben. Deze factoren komen 

overeen met de factoren die gevonden zijn in de literatuurstudie en ook met de antwoorden van de 

jongeren.  

Verbeteringen zien de respondenten op het gebied van : 

 Bejegening, meer aansluiten bij wat een jongere nodig heeft 

 De overgang naar volwassenheid 

 Eén contact persoon 

 Meer aandacht voor het plaatsingsproces 

 Versterken netwerk 

Zoals beschreven bij de conclusie van de voorgaande deelvraag zijn de verbeteringen die de 

medewerkers van crisisopvang aangeven grotendeels ook de verbeteringen die de jongeren graag 

zouden willen zien alsmede de struikelblokken die uit de literatuur naar voren zijn gekomen.  

 

Deelvraag 6: Wat zijn volgens de beleidsmaker Zorg en Jeugd van de gemeente Rotterdam factoren 
die ervoor zorgen dat jongeren met een hulpverleningsachtergrond onvoldoende zelfredzaam zijn en 
dakloos raken? 

Dakloosheid bij jongeren is voornamelijk een woon- en inkomensprobleem. Er zijn onvoldoende 

woningen beschikbaar en daarnaast hebben de jongeren vaak onvoldoende inkomen om een woning 

te kunnen betalen. Wat het extra lastig maakt is dat regeltjes en binnen de afgesproken kaders 

(moeten) werken, in sommige gevallen, heel nadelig uitpakken voor de jongeren. Dit komt overeen 

met de visie van Sanders (2020) en Oxenaar (2018) die vinden dat er grote winst te behalen is als het 

gaat om het terugdringen van het aantal zwerfjongeren als er een betere integrale samenwerking 

plaatsvind tussen Jeugdzorg, Werk & Inkomen en de Wmo op het moment dat een jongere bijna 18 

jaar wordt. Uit de antwoorden van de expert blijkt ook dat integrale samenwerking een must is.  

Voor jongeren in de hulpverlening is een negatieve uitstroom uit de hulpverlening een zorg. Volgens 

de respondent heerst er een beeld over hoe de jongeren zich zouden moeten gedragen. Het is 

moeilijk voor de jongeren om daaraan te moeten voldoen en geen fouten te mogen maken. Deze 

mening wordt gedeeld door de jongeren zelf en ook door de medewerkers. De jongeren vinden lastig 

om aan alle regeltjes te moeten voldoen en geen ruimte hebben om fouten te maken. Negatieve 

uitstroom heeft een directe invloed op het aantal dakloze jongeren en moet hierom zoveel mogelijk 

voorkomen worden (Willems et al.,2014).   
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5.2 Conclusie centrale vraag 
 

“Hoe kan stichting Pameijer de zelfredzaamheid van jongeren met een hulpverleningsachtergrond 

versterken zodat zij niet dakloos raken en in crisisopvang Bolkruid terecht komen? 

Stichting Pameijer kan de zelfredzaamheid van jongeren met een hulpverleningsachtergrond  

versterken door: 

 aanscherpen van het plaatsingsproces. Hierdoor kunnen niet passende plaatsingen 

verminderd worden om zo uitval zoveel mogelijk te voorkomen 

 begeleiding af te stemmen op de jongeren. Jongeren meer inspraak te geven in het traject 

zodat er meer verbinding komt met het traject en het traject vaker succesvol kan worden 

doorlopen waardoor de negatieve uitstroom wordt verminderd 

 jongeren beter voor te bereiden op en te begeleiden naar zelfstandigheid 

 meer aandacht besteden aan het versterken c.q. betrekken van het netwerk van de jongeren. 

 afspraken maken met de gemeente 

Pameijer heeft direct invloed op het zoveel mogelijk voorkomen van uitval van de jongeren in de 

hulpverlening. Vanuit de literatuur blijkt dat uitval een belangrijke oorzaak is voor het dakloos raken 

van jongeren met een hulpverleningsverleden (Willems et al., 2014). Door het aanscherpen van het 

plaatsingsproces kan er voorkomen worden dat jongeren op te veel verschillende groepen terecht 

komen. Teveel verschillende plaatsingen heeft een negatieve invloed op het vertrouwen van de 

jongeren in de volwassen en op de intrinsieke motivatie om zich te verbinden aan het traject en het 

zodoende vol te houden. Daarnaast is het belangrijk voor de begeleiders om te beseffen dat deze 

jongeren vaak getraumatiseerd zijn en hierdoor heftig kunnen reageren op situaties. Het is goed om te 

beseffen dat het ook gewoon kinderen die af en toe domme dingen doen, dat hoort bij het opgroeien 

en zou geen reden moeten zijn voor uitzetting. Pameijer kan in de begeleiding meer uitgaan van de 

autonomie van de jongeren. Samen met de jongeren kijken wat het is wat hij of zij wilt in het leven en 

dat leidend te laten zijn. De meest recente pilots zowel in Nederland als in de Verenigde Staten zijn 

gestoeld op deze benadering en lijken effectief. Onderzoek (Krabbenborg et al., 2016) heeft 

aangetoond dat inzet op autonomie, verbinding en competentie de kwaliteit van leven verbeterd. 

Onderzoek laat ook zien dat het minder belangrijk is welke interventie je hiervoor gebruikt, zolang 

deze elementen aanwezig zijn.  

Pameijer mag meer aandacht besteden aan het sociale netwerk (Sap et al., 2011). Het is belangrijk 

dat er ook met het netwerk gewerkt wordt zodat eventuele destructieve dynamieken omgebogen 

kunnen worden voordat een jongere weer terugkeert naar huis. Als dit niet meer mogelijk is moeten er 

andere opties aangeboord worden. De jongere heeft een vangnet nodig waar hij/zij op kan 

terugvallen.  

Feit blijft wel dat als jongeren uitstromen en ze kunnen om wat voor reden dan ook niet terug naar het 

netwerk, de huidige krapte op de woningmarkt en de hoogte van de inkomens een grote zorg zijn. De 

jongeren kunnen nog zo goed voorbereid zijn, weten wat ze willen en wat ze kunnen. Als er geen 

betaalbare woning beschikbaar is en een jongere te weinig inkomen heeft is de kans groot dat hij/ zij 

alsnog op straat terecht komt. Hierom is het essentieel dat deze factoren meegenomen worden. Dat 

dit kan blijkt uit de pilot  “010 project “ die in Rotterdam heeft plaatst gevonden en dit jaar wordt 

voortgezet en uitgebreid. Dit vraagt wel om versoepeling van bestaande regels en een goede 

samenwerking. 
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5.3 Aanbevelingen 
 

Vanuit bovenstaande conclusies zijn de volgende aanbevelingen voor Stichting Pameijer voort 
gekomen: 

 

Aanbeveling 1: Aanscherpen van de procedures rondom het plaatsingsproces.                              
Zowel de jongeren als collega’s geven aan dat de jongeren lang niet altijd op een voor hen goede plek 
geplaatst worden. Er moet beter gekeken worden naar de zorgvraag van een jongere die uit huis 
geplaatst wordt en naar de manier waarop dit gerealiseerd kan worden zonder dat daarbij de 
autonomie van de jongeren in het gedrang komt. Een uitgebreide intake waarin veel aandacht is voor 
de visie, behoeften en wensen van de jongeren zou hierbij een eerste stap kunnen zijn.  

 

Aanbeveling 2: Begeleiding beter laten aansluiten op de behoeften van de jongeren.                      
Zowel de jongeren als de begeleiders geven aan dat er niet altijd even goed naar de jongeren 
geluisterd wordt en zij voelen zich hierdoor niet serieus genomen. Het is belangrijk om de jongeren te 
betrekken in de begeleiding zodat ze zich kunnen vinden in en verbinden met de opgestelde doelen. 
Zo kan er intrinsieke motivatie en perspectief ontstaan. Daarnaast is het ook belangrijk om in de 
begeleiding rekening te houden met eventuele trauma’s, te beseffen en te accepteren dat deze 
jongeren heftig kunnen reageren. Dit kan gerealiseerd worden door de training traumasensitief werken 
en oplossingsgericht werken (beide zijn binnen Pameijer als e-learning beschikbaar), voor de 
medewerkers binnen de divisie Groeit Op verplicht te stellen. Deze manier van bejegening sluit 
naadloos aan bij de visie die Pameijer uitdraagt.  

 

Aanbeveling 3: (Nog) meer aandacht voor een steunend netwerk.                                                              
Zowel de jongeren als de collega’s geven aan dat het nog vaak ontbreekt aan een warm en positief 
netwerk. Een succesvolle uitstroom van een jongere valt of staat met het hebben van een steunend 
netwerk. Als het niet mogelijk is om met het gezin van herkomst te werken dan moet er een alternatief 
gevonden worden. De beschreven interventies kunnen hiervoor ingezet worden, zij hebben allemaal 
aandacht voor het versterken van het netwerk.  

 

Aanbeveling 4: Overgang van 18- naar 18+  coördineren.                                                                     
De overgang van 18-naar 18+ blijkt nog altijd uitdagingen op te leveren. Zowel in de literatuur als door 
collega’s als door de jongeren wordt dit als struikelblok genoemd. Er kan in deze overgang veel 
verbeterd kan worden. Gedacht kan worden aan het creëren van de functie transitiecoach. Deze 
coach zou het overgangsproces van alle jongeren binnen Pameijer die 18 jaar worden kunnen 
coördineren zodat de overgang soepel verloopt en er geen jongeren tussen wal en schip vallen. Het  
is echter gezien de huidige uitdagingen in de jeugdzorg voor wat betreft het personeel te kort, hoog 
ziekteverzuim en bezuinigingen de vraag of dit gerealiseerd kan worden.  

 

Aanbeveling 5: Afspraken maken met ketenpartners.                                                                                
In overleg met de gemeente kunnen er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het toekennen 
van een uitkering, snellere schuldhulpverlening, direct toekennen bijzondere bijstand of zoiets simpels 
als het geven van OV dagkaarten aan jongeren die geen studenten ov hebben zodat boetes voor 
zwart rijden voorkomen worden. Project 010 laat zien dat zulke afspraken gemaakt kunnen worden en 
heel helpend zijn, ook al passen deze niet (helemaal) binnen de bestaande kaders.                                                                                                                   

                                                                                        

 

 



39 
 

 

 

Hoofdstuk 6: Discussie 
 

In het literatuurstuk van dit onderzoek is veel aandacht besteed aan trauma. Dit stuk is niet specifiek  
genoemd in mijn plan van aanpak. Nadat het plan van aanpak was goedgekeurd is er verdiepend 
literatuuronderzoek gedaan. Er wordt al lange tijd onderzoek gedaan naar het fenomeen 
zwerfjongeren. Hoewel er al veel informatie bekend is over zwerfjongeren lijken we de vinger er maar 
niet op te kunnen leggen wat het nu precies is waarom er nog steeds zoveel jongeren dakloos raken. 
Veel van wat er in de theorie gesteld wordt lijkt niet het gewenste effect te hebben want anno 2021 is 
het aantal zwerfjongeren nog steeds ongekend hoog. In de literatuur werd een uitleg gevonden over 
wat de invloed is van trauma op het kinderbrein gevonden. Na wat dieper op trauma bij kinderen 
ingezoomd te hebben kwam bij mij het inzicht dat dit, in ieder geval in de basis, wel eens een 
belangrijke reden zou kunnen zijn dat zoveel jongeren niet lijken te passen in het huidige hulpaanbod. 
Ze kunnen zich niet conformeren. In het plan van aanpak zijn een aantal interventies aangehaald die 
van nut leken te zijn. De literatuur geeft geen uitsluitsel of deze interventies daadwerkelijk het 
gewenste effect hebben. Wel laat de literatuur een aantal werkzame elementen zien. Aanvullend 
wetenschappelijk onderzoek is ook nodig omdat de literatuur veelal verouderd is. Veel literatuur is van 
voor de transitie in 2015 en mede hierdoor enigszins achterhaald. De diverse groots opgezette 
pilotstudies zowel in Nederland als in de Verenigde Staten ondersteunen de visie dat we eigenlijk nog 
niet precies weten wat werkt bij deze complexe doelgroep. Het lijkt erop dat als je niet eerst de 
basisbehoeften van deze jongeren vervult, de interventies minder effectief zijn. Idealiter wordt er bij 
deze jongeren een stapje terug gedaan, eerst de basis op orde. Met de basis wordt hier bedoeld; het 
herstellen van vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf maar ook het vertrouwen in de hulpverlening. Deze 
jongeren hebben al zoveel meegemaakt, ze zijn hierdoor zowel beschadigd als streetwise. Ze 
accepteren niet (meer) dat er van alles voor ze bedacht wordt. Nieuw wetenschappelijk onderzoek is 
nodig om te bepalen wat werkt voor deze jongeren.  

Bij de interviews met de medewerkers van Bolkruid  is er afgeweken van het plan van aanpak. In het 
plan van aanpak stond dat dit een semi-gestructureerd interview zou worden. Dit is een open interview 
geworden met 2 hoofdthema’s. Door het op deze manier te doen is eventuele sturing en beïnvloeding 
tot een minimum beperkt gebleven. Er echter ook minder bruikbare informatie naar voren gekomen 
dan dat de onderzoeker vooraf heeft ingeschat. Bij een volgend onderzoek moet de onderzoeker 
gestructureerde te werk gaan en er niet van uitgaan dat de informatie “vanzelf” naar voren komt. 
Achteraf bezien zijn de collega’s van de Bolkruid ook niet de meest ideale respondenten om de 
deelvraag goed te kunnen beantwoorden. Het was beter geweest om collega’s te interviewen die in 
het voortraject jongeren begeleiden. Het doel is voorkomen dat de jongeren op straat terecht, als zij al 
op Bolkruid zitten ben je dus al te laat. Daarnaast hebben zij ook weinig ervaring met het begeleiden 
volgens methodieken omdat de Bolkruid een BBB voorziening is en de begeleiding door externe 
gedaan wordt.  

Bij het verwerken van de interviews bleek het lastig om hoofd en bijzaken te scheiden. Dit is een 
bekende uitdaging van de onderzoeker. Het bleek lastig om neutraal te blijven, onderzoeker heeft zich 
een beetje laten meeslepen in de verhalen van de jongeren en vond hierdoor alles belangrijk. Bij een 
volgend onderzoek is het aan te bevelen meer methodisch te werk te gaan, neutraliteit bewaken en de 
literatuur er meer bij te betrekken. Dit is bij het schrijven van deze scriptie op de achtergrond geraakt 
omdat de onderzoeker juist de nadruk wilde leggen op wat er vanuit de praktijk naar voren zou komen 
en niet zozeer op de literatuur. Dit komt mede doordat het aantal dakloze jongeren, ondanks alle 
rapporten die al geschreven zijn, maar blijft stijgen. Om deze reden hebben de antwoorden uit de 
praktijk meer gewicht gekregen dan de antwoorden uit (soms verouderde) literatuur.  

De onderzoeker is niet nader ingegaan op geweld in de jeugdzorg, dit is in opdracht van de 
rijksoverheid uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd. Voor deze scriptie blijft het bij de constatering 
dat verblijf in een instelling niet altijd de veiligheid biedt die het zou moeten bieden.  
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Het onderzoek is niet één op één te generaliseren, als je andere jongeren in een andere omgeving 
interviewt dan krijg je andere verhalen. Toch zit er wel een rode draad in, alle jongeren hebben te 
maken (gehad) met trauma en de meeste voelen zich door de hulpverlening niet gezien en begrepen. 
De overgang 18-/18+ is voor jongeren in andere regio’s ook een uitdaging net zoals te weinig 
betaalbare woonruimte en onvoldoende inkomen. De jongeren die nu geïnterviewd zijn hebben, op 
één na, niet eerder bij Pameijer in de hulpverlening gezeten. De uitkomsten uit dit onderzoek kunnen 
daarom ook voor andere zorgaanbieders nuttig zijn.  

Zwakte van dit onderzoek is dat er vooral gekeken is naar belevingen en ervaringen. Dit is wel met 
opzet zo gedaan zodat er eventuele verschillen tussen de literatuur en de ervaringen vanuit de praktijk 
zichtbaar worden. Het blijven echter wel ervaringen en meningen. Wel biedt het onderzoek handvatten 
voor vervolgonderzoek. Een vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de vraag “op welke wijze is 
trauma van invloed bij zwerfjongeren”. Een andere onverwachte uitkomst van dit onderzoek is dat een 
aantal jongeren een ouder hebben met psychische problemen. De ouders kregen wel hulp alleen werd 
de omgang met de kinderen daar (blijkbaar) niet in meegenomen. Of dat daadwerkelijk zo is en naar 
de effecten hiervan op de kinderen zouden nader onderzoek gedaan kunnen worden. 

Terugkijkend op het onderzoek, lijkt de validiteit en betrouwbaarheid voldoende. De respondenten zijn 
representatief en alhoewel de onderzoekspopulatie klein is maakt dat voor de conclusie van dit 
onderzoek niet uit.  

Het doel van dit onderzoek was om te inventariseren hoe Pameijer de zelfredzaamheid van 
zwerfjongeren met een hulpverleningsverleden kan vergroten. Het onderzoek heeft waardevolle 
informatie en aanbevelingen opgeleverd die bruikbaar zijn. Hierin is het onderzoek geslaagd. 

 

 

. 
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Bijlage 1: Interviewscript jongeren 
 

Goede …….. fijn dat je tijd wilde vrijmaken voor dit interview, zoals je weet ben ik bezig met mijn 
afstudeer scriptie. Ik onderzoek hiervoor de factoren die rol spelen bij het dakloos raken van jongeren 
met een hulpverleningsverleden. Om een compleet beeld te krijgen zou ik graag een paar vragen 
willen met betrekking tot dit onderwerp. Het interview duurt ongeveer 45 minuten en de resultaten 
zullen anoniem verwerkt worden. Ik wil dit gesprek graag opnemen zodat ik niet afgeleid wordt omdat 
ik aantekeningen moet maken. Na het verwerken van het interview wordt de opname verwijderd. Is dat 
akkoord? Als een vraag niet helemaal duidelijk is wil je dat dan aangeven dan kan ik het toelichten. Ik 
ben vooral heel nieuwsgierig naar wat jouw ervaringen zijn. Goed? Dan start ik nu de opname. 

 

1. Wat is je leeftijd? 
2. Ben je een jongen of een meisje? 
3. Hoe ziet je gezin van herkomst eruit? 
4. Welke achtergrond heb jij? En je ouders? 
5. Welke opleiding heb je gevolgd? Heb jij daar ook een diploma van gehaald? 
6. Welke bron van inkomsten heb je? 
7. Gebruik je middelen zoals: roken, drinken, lachgas, blowen of andere drugs? 

 
 

8. Welke problemen ervaar je op dit moment? 
9. Vanaf welke leeftijd ben jij in de hulpverlening terecht gekomen? Is dat ook de leeftijd dat de 

problemen voor jou zijn begonnen? 
10. Wat was de aanleiding voor het opstarten van hulpverlening ? 

11. Waar bestond de hulpverlening uit? 

12. Welke vormen van hulpverlening heb je tot nu toe ontvangen?  

13. Hoe heb je de hulp ervaren? Wat was helpend en wat was minder of niet helpend? 

14. In hoeverre had je zelf inspraak over de invulling van jouw hulpverleningstraject? 

15. Wat vind je van de manier waarop de hulpverlener(s) met jou omgaat? 

16. Op welke manier heeft jou dit geholpen 

17. Op welke wijze werd jij  betrokken in de doelstelling van de hulp ? 

18. Op welke wijze werden ouders c.q. verzorgen betrokken in de hulpverlening? 

19. Welke hulp had je op het moment dat je dakloos werd?  

20. Wat is volgens jou de reden dat je nu op de crisisopvang terecht bent gekomen.  

21. Op wie kan jij bouwen/ terugvallen? 

22. Als jij de hulpverlener zou zijn, hoe zou jij de hulp aan een jongere zoals jij vorm geven.  

23. Wat zijn in jouw ogen no go’s als het gaat om de hulpverlening die jij hebt gekregen. 

24. Je gaat nu weer een nieuw traject in, wat gaat jouw helpen zodat  het een succesvol traject 

wordt. 

25. Welke boodschap zou jij aan de hulpverlening in het algemeen nog willen meegeven? 
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Bijlage 2: interviewscript collega’s 
 

Goede …….. fijn dat je tijd wilde vrijmaken voor dit interview, zoals je weet ben ik bezig met mijn 

afstudeer scriptie. Ik onderzoek hiervoor de factoren die rol spelen bij het dakloos raken van jongeren 

met een hulpverleningsverleden. Om een compleet beeld te krijgen zou ik graag een paar vragen 

willen met betrekking tot dit onderwerp. Het interview duurt ongeveer half uur. De resultaten zullen 

anoniem verwerkt worden. Ik wil dit gesprek graag opnemen zodat ik niet afgeleid wordt omdat ik 

aantekeningen moet maken. Na het verwerken van het interview wordt de opname verwijderd. Is dat 

akkoord? Als een vraag niet helemaal duidelijk is wil je dat dan aangeven dan kan ik het toelichten. Ik 

ben vooral heel nieuwsgierig naar wat jij er als expert van vind. Ik stel je eerst een paar vragen om wat 

achtergrond informatie te verkrijgen daarna heb ik een paar onderwerpen waar ik het met je over wil 

hebben, verdere invulling hiervan is volledig open.  Dan start ik nu de opname. 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Functie: 

Opleiding: 

Werkervaring: 

 

 Wat zijn volgens jou factoren die meespelen bij het dakloos raken van jongeren met een 

hulpverleningsverleden? 

 

 Als jij het beleid zou mogen maken voor deze doelgroep hoe zou dat er dan uitzien. 

Preventief……behandelend………nazorg? 

 

 Zijn er in jouw ogen nog dingen waar we het nog niet over gehad hebben maar die wel van 

belang zijn voor dit onderzoek? 

 

Bedankt voor je tijd. Als je wilt kan ik de uitwerking van dit gesprek naar je toe sturen.  

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Bijlage 3: interviewscript beleidsmaker gemeente Rotterdam 
 

Goede …….. fijn dat u tijd wilde vrijmaken voor dit interview,. Ik ben bezig met mijn afstudeer scriptie. 

Ik onderzoek hiervoor de factoren die rol spelen bij het dakloos raken van jongeren met een 

hulpverleningsverleden. Om een compleet beeld te krijgen zou ik u graag een paar vragen willen 

stellen met betrekking tot dit onderwerp. Het interview duurt ongeveer 45 minuten. De resultaten 

zullen anoniem verwerkt worden. Ik wil dit gesprek graag opnemen zodat ik niet afgeleid wordt omdat 

ik aantekeningen moet maken. Na het verwerken van het interview wordt de opname verwijderd. Is dat 

akkoord? Als een vraag niet helemaal duidelijk is wilt u dat dan aangeven dan kan ik het toelichten. Ik 

ben vooral heel nieuwsgierig naar wat u, er als expert, van vind. Ik stel u eerst een paar vragen om 

wat achtergrond informatie te verkrijgen, daarna heb ik een paar onderwerpen waar ik het met u over 

wil hebben, is dat akkoord?  Dan start ik nu de opname. 

Naam: 

Functie: 

Ervaring: 

 

1. Kunt u mij vertellen wat deze pilot inhoud en waarom deze pilot opgezet is: 

2. Wat is uw rol in deze pilot: 

3. Op welke wijze worden de jongeren uitgekozen die mee mogen doen aan deze pilot: 

4. Wat is volgens u de reden dat er nog zoveel jongeren dakloos raken? 

5. Zijn er volgens u veranderingen in het profiel van zwerfjongeren, zo ja welke veranderingen 

ziet u?  

6. Er zijn in het verleden vaker projecten opgestart om deze doelgroep te helpen die blijkbaar 

niet het gewenste resultaat hadden, wat is in deze pilot anders? 

7. Wat zijn de belangrijkste inzichten die uit deze pilot naar voor zijn gekomen met betrekking tot 

de hulp aan zwerfjongeren? 

8. Wat zou volgens u verbeterd kunnen / moeten worden als het gaat om het voorkomen dat 

jongeren en dan met name jongeren met een hulpverleningsachtergrond dakloos raken? 

9. Hoe nu verder? 
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Bijlage 4: plan van aanpak 
 

 

Plan van aanpak 
HBO Bachelor SPH Jeugdwerker 

 

 

 

Praktijk onderzoek naar succesvolle (keten)zorg voor zwerfjongeren in Rotterdam 
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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 zwerf 
jongeren gestaag toe neemt. Volgens de meest recente telling door het CBS (2016) telt Nederland 
ongeveer 12.400 zwerfjongeren. 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 
zwerfjongeren. 

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.  

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

4. 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  

5. 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.  

 

 

 



60 
 

 

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) 
 

Verlengde jeugdhulp Jeugdhulp die na het 18 e levensjaar voortgezet 
kan worden als er aan bepaalde criteria wordt 
voldaan. ((Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) 

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) 
 

 

 

 


