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Samenvatting
Achtergrond
Hoge recidivecijfers onder ex-gedetineerde jongeren vormen een hardnekkig probleem. De gemeente Rotterdam

recidive. Onder perspectief bieden valt ook het zoeken
naar een zinvolle dagbesteding. Dat kan werk zijn, een opleiding of een andere vorm van dagbesteding.

heeft in het kader van het programma Elke Jongere Telt

Ondersteunend netwerk - De jongerencoach bekijkt met de

(Programma Rotterdamse Risicojongeren, 2016-2020) en-

jongere hoe het netwerk ondersteunend kan zijn en of er

kele verkenningen uitgevoerd om de nazorg voor ex-gede-

een mentor uit het eigen netwerk ingezet kan worden (een

tineerde jongeren effectiever te maken. Dit heeft geleid tot

JIM, Jouw Ingebrachte Mentor).

een advies over de werkzame elementen die een aanpak
voor deze doelgroep zou moeten bevatten. Met deze adviezen startte de gemeente Rotterdam eind 2018 een pilot
met intensieve, langdurige coaching van jongeren die uit
detentie kwamen. In de pilot kregen twaalf ex-gedetineerde
jongeren langdurige begeleiding van een ‘intensief jongerencoach’ van het wijkteam.

Zinvolle vrijetijdsbesteding - De jongerencoach bekijkt met
de jongere wat een zinvolle vrijetijdsbesteding kan zijn.
Doelgroep
De doelgroep voor deze pilot waren Rotterdamse jongeren
die bij instroom tussen de 16 en 23 jaar waren, langer dan

Uitgangspunten pilot

drie maanden in De Hartelborgt in detentie hadden geze-

Intensieve jongerencoaching - Een ‘intensief jongeren-

sieve en langdurige coaching deel te nemen.

coach’ is een coach die vanuit het wijkteam vrijwillige begeleiding biedt aan risicojongeren. Voor de pilot kan de
jongerencoach een intensiever (maximaal 8 uur per week,
inclusief administratie) èn langer traject (maximaal drie
jaar) bieden dan bij een regulier begeleidingstraject. De
hulp en ondersteuning van de coaches is vrijwillig, maar
niet vrijblijvend: de jongeren moeten zich houden aan gemaakte afspraken.
Samen met ketenpartners werkt de intensief jongerencoach aan de doelen op de verschillende leefgebieden. De
coach dient de wraparound care methodiek te hanteren.
Het gaat daarbij om een aanpak waarin hulpverleners samen met de jongere, zijn of haar gezin en andere relevante
personen actief zijn op alle relevante levensterreinen.
‘Binnen beginnen’ - De jongerencoach start de begeleiding
in detentie, enkele maanden vóór vrijlating, waardoor al gewerkt kan worden aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere. Ook kan een start gemaakt worden
met het regelen van praktische zaken en kan afstemming
met keten-partners plaatsvinden.
Perspectief bieden - De jongerencoach ondersteunt de jongere bij het vinden van huisvesting en het op orde krijgen
van financiën. Bij het vinden van huisvesting kan de jongerencoach inzetten op ‘terugkeer naar elders’ wanneer terugkeer naar de oude situatie een risico vormt voor

ten en gemotiveerd waren om aan een traject met inten-

Doel onderzoek
Doel van onderliggend onderzoek was inzicht te krijgen in
de wijze waarop de pilot is uitgevoerd, welke factoren belemmerend dan wel bevorderend zijn geweest, de bereikte
resultaten en werkzame elementen.
Procesmatige bevindingen
Werving jongeren
Het bleek lastig om binnen een half jaar, zoals vooraf bedacht was, twaalf jongeren te werven die voldeden aan de
vooropgestelde criteria. Een reden voor de achterblijvende
instroom was dat jongeren in de praktijk minder gemotiveerd bleken. Het was voor hen niet altijd duidelijk wat de
meerwaarde was en wat het verschil was met andere vormen van hulpverlening of met reclassering. Daarnaast kregen jongeren met een PIJ-maatregel soms te maken met
een verlenging van hun maatregel waardoor ze veel later
zouden uitstromen.
Mede door de minder snelle instroom is het inclusiecriterium van langer dan drie maanden jeugddetentie losgelaten. Ook werd besloten niet alleen jongeren van de Hartelborgt te selecteren maar ook jongeren van andere
JJI’s/PI’s in Nederland met Rotterdamse jongeren.

Uiteindelijk deden zes jongeren mee in de pilot die in de
Hartelborgt hebben gezeten, twee in den Hey-Acker, drie

Werkwijze jongerencoaches

in de Hunnerberg en één in PI Nieuwegein.

De jongerencoaches gingen aan de slag met hun gebruike-

De contra-indicaties ernstige psychiatrische problematiek

van een traject, maar er bleek meer nodig te zijn. De doel-

en/of ernstige verslavingsproblematiek bleken in de praktijk
lastig strikt toe te passen omdat veel jongeren in detentie
te maken hebben met dergelijke problematiek, zeker de
jongeren met een PIJ. Vanuit De Hartelborgt is om die reden gekeken of de problematiek beheersbaar of coachbaar

lijke werkwijze die ze intensiever inzetten qua tijd en duur
groep was niet zwaarder dan gedacht, maar het was nieuw
om een jongere met zware problematiek langduriger te begeleiden. Om een jongere langduriger te blijven coachen
hadden de jongerencoaches behoefte om meer te weten
over de achterliggende problematiek en hoe daarmee om

was.

te gaan. Aan deze behoefte is medio 2020 tegemoetgeko-

Binnen beginnen

voegen die de jongerencoaches gingen ondersteunen bij

men door twee gedragsdeskundigen aan de pilot toe te
inhoudelijke en verdiepende casuïstiekbesprekingen.

In de praktijk was het lastig om consequent enkele maanden voor vrijlating te beginnen met de begeleiding. Bij de

Met de ervaringen die in de eerste jaren zijn opgedaan,

meeste jongeren was de periode van ‘binnen beginnen’

hebben de jongerencoaches een praktische leidraad ont-

veel korter of juist veel langer dan de beoogde drie maan-

wikkeld, waarin de werkzaamheden zijn beschreven en

den. Een korte periode, of zelfs geen periode ‘binnen’, had

hoe die moeten worden uitgevoerd.

onder andere te maken met de druk die er was om jongeren aan te melden voor de pilot. Een veel langere periode
van binnen beginnen kwam voor bij jongeren met een PIJmaatregel die te maken kregen met een verlenging van
hun detentieduur. Als binnen beginnen niet mogelijk was of
van korte duur verliep een gezamenlijke start met keten-

Samenwerking
In het plan van aanpak werd gewezen op het belang van
‘wraparound care’, maar in de pilot is hier geen nadere invulling aan gegeven. Ketenpartners benoemen de meer-

partners minder goed.

waarde van de langdurige en intensieve coaching: ze be-

Organisatie en aansturing team jongerencoaches

de tijd (om bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken met

Teamvorming bleek om verschillende redenen niet makkelijk. De vijf jongerencoaches behielden reguliere taken in
hun eigen wijkteam en in de praktijk was het lastig was om
soepel afspraken met elkaar te maken. Ook waren er in het
eerste jaar personeelswisselingen. Twee senior coaches
vertrokken en daarvoor in de plaats kwamen twee jongerencoaches die minder ervaring hadden met deze doelgroep. De jongerencoaches misten zeker in het begin inhoudelijke aansturing van de wijkteamleider die bij de pilot
betrokken was en hadden het gevoel dat ze erg op zichzelf
aangewezen waren terwijl de werkzaamheden voor de pilot
nieuwe eisen aan hen stelden. Dit verbeterde halverwege
de pilot met de aansturing door een nieuwe wijkteamleider.
Daarnaast was het voor de jongerencoaches soms lastig
om hun reguliere taken te combineren met de taken als
‘nazorgcoach’. Naast wisselingen in coaches en wijkteamleider waren er ook meerdere wisselingen in projectleiders
die vanuit beleid betrokken waren, wat invloed had op de
continuïteit van de uitvoering van het project.

noemen het vrijwillig kader, het naast de jongeren staan en
instanties).
Het is verschillend hoe de samenwerking tussen jongerencoaches en (jeugd)reclassering werd ervaren. Verschillende factoren speelden hierbij een rol. Betrokkenen benoemen onder meer de verschillende werelden (vrijwillig
versus dwang), onwetendheid van elkaars wereld en een
verschil in visie op de aanpak. Betrokkenen zijn het erover
eens dat een gezamenlijke start belangrijk is, met duidelijke afspraken over rollen en taken.
In de samenwerking met andere JJI’s (buiten De Hartelborgt) merkten de jongerencoaches dat deze JJI’s onvoldoende op de hoogte waren van de pilot, wat belemmerend werkte. Jongerencoaches merkten verder dat samenwerkingspartners die minder bekend zijn met de leefsituatie van deze jongeren en minder goed in staat zijn om met
deze jongeren te communiceren, een contraproductief effect hadden op de begeleiding van de jongerencoach.
Invloed coronapandemie
De pilot werd voor een groot gedeelte uitgevoerd tijdens de

4

coronapandemie. In de pilot was dat soms een beperkende

bereiken. Echter niet bij alle casussen is een intensieve (8

factor voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tus-

uur/week) begeleiding noodzakelijk en ook was het niet bij

sen coaches en de jongeren, de samenwerking met exter-

alle casussen nodig dat de jongerencoach drie jaar betrok-

nen, maar ook voor het onderzoek.

ken bleef. In een aantal gevallen kon begeleiding eerder

Inhoudelijke bevindingen
Aan het eind van de pilotperiode is slechts bij één jongere
sprake van recidive met een hernieuwd contact met justitie.
Bij de andere jongeren is daar, voor zover bekend, geen
sprake van. Gezien de doelstelling van de pilot is dit succesvol. Geen hernieuwd contact met justitie wil echter niet
zeggen dat jongeren niet in aanraking zijn gekomen met
politie. Jongeren kunnen nog wel delicten plegen of in ieder geval niet goed functioneren in de maatschappij, maar
niet opnieuw gestraft worden.
Vooraf beoogde resultaten op leefgebieden bleken moeilijk
haalbaar. De trajecten verliepen wat dat betreft ‘grillig’. Ook
werkten veel factoren belemmerend bij het behalen van de
doelen. Toch is het op twee jongeren na gelukt om huisvesting te vinden, bij de meeste jongeren in de vorm van
begeleid wonen. We zien in de casussen terug dat het
hebben van huisvesting een voorwaarde is om te kunnen
werken aan de hulpvragen op andere leefgebieden. De

afgesloten worden. De intensiteit is wisselend en hangt ook
af van welke andere partijen betrokken zijn. De sterke wisseling in intensiteit per casus vergt veel van de flexibiliteit
van de coach en zijn/haar wijkteam. Bij enkele langlopende
casussen zien we signalen dat er met vallen en opstaan
sprake is van gedragsverandering. Dusdanig dat de jongeren zelfbewuster worden en hun levensloop meer in de
hand kunnen nemen. Voor de jongeren is het belangrijk om
te realiseren dat de aangeboden hulpverlening vrijwillig is.
We zien in sommige casussen dat dat hetgeen is waardoor
de jongeren vertrouwen krijgen in een coach en deze vorm
van hulpverlening anders waarderen dan wat ze vanuit gedwongen kaders gewend zijn.
Het is niet bij alle jongeren gelukt om hun ervaringen te horen. De jongeren die wel hun ervaringen gedeeld hebben,
zijn positief over de coaching. Ze benoemen het vrijwillige
kader en geduld/vasthoudendheid van de coach.
Overall conclusie

meeste jongeren hebben aan het einde van de pilot een in-

Ondanks dat de pilot niet altijd kon worden uitgevoerd als

komen, die meestal bestaat uit een uitkering. Ondersteu-

bedacht, zijn positieve resultaten te benoemen bij de jon-

ning bij werk, opleiding of andere dagbesteding heeft nog

geren die intensieve en langdurige coaching kregen. Een

niet bij alle jongeren tot een resultaat geleid. Vaak omdat

positief resultaat is dat aan het eind van de pilotperiode

huisvesting en inkomen voorliggende zaken waren die

slechts bij één jongere sprake is van recidive met een her-

eerst opgepakt moesten worden. Wat betreft schulden is er

nieuwd contact met justitie.

bij de meeste jongeren een aanpak, via een begeleider bij
begeleid wonen of na een aanmelding voor een schuldhulpverleningstraject. Het betrekken van het netwerk van
de jongere was bij de meeste jongeren lastig omdat dit erg
beperkt was, niet steunend was of een negatieve invloed
had. Op zinvolle vrijetijdsbesteding is het minst ingezet omdat andere hulpvragen urgenter waren en veel aandacht
vroegen. Ondanks dat het bereiken van perspectieven voor
de jongeren op diverse leefgebieden moeizaam en grillig
verliep, waren er wel signalen dat door de coaching er
sprake was van stabilisatie, het voorkomen van verslechtering of een positieve gedragsverandering.
In verschillende casussen zagen we dat jongerencoaches
escalaties en mogelijk daardoor afglijden konden voorkomen door een bemiddelende rol in te nemen tussen de jongere en reclassering of officier van justitie. De complexe
problematiek van de doelgroep bevestigt dat langdurige
begeleiding noodzakelijk is om de beoogde einddoelen te

De belangrijkste positieve elementen die een rol in de aanpak lijken te spelen zijn: vrijwillige hulp, het opbouwen van
een samenwerkingsrelatie, geduld/vasthoudendheid, langdurige en intensieve inzet, verbindende en bemiddelende
rol van de jongerencoach en het werken aan gedragsverandering.
De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend, maar door de
belemmerende factoren in de uitvoering èn het beperkte
aantal jongeren dat deelnam aan de pilot is het nog te
vroeg om de aanpak bewezen effectief te noemen. Er zijn
echter voldoende positieve signalen om de werkwijze te
continueren en verder door te ontwikkelen, met aandacht
voor de benodigde randvoorwaarden.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en maatschappelijke relevantie

Nazorg voor jeugdigen na verblijf in een justitiële inrichting
verschenen waarin de werkafspraken tussen justitiële organisaties en gemeenten zijn vastgelegd. 3

Veel jongeren die uit detentie komen, kampen met problemen die op meerdere domeinen spelen, zoals geen inkomen of woning, psychiatrische problemen en schulden.
Deze problemen belemmeren hun persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Mogelijke gevolgen
daarvan zijn maatschappelijke uitval, recidive en daarmee
gepaard gaande hoge maatschappelijke kosten. De kans
dat deze jongeren recidiveren is groot: meer dan de helft
(56%) van de jongeren krijgt binnen twee jaar opnieuw een
veroordeling vanwege het plegen van enig delict. Hoge
1

1.2

Pilot Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie

De gemeente Rotterdam heeft in het kader van het programma Elke Jongere Telt (Programma Rotterdamse Risicojongeren, 2016-2020) enkele verkenningen uitgevoerd
om de nazorg effectiever te maken. In 2017 is een verkenning uitgevoerd met ketenpartners via een Community of
Practice 4. Dit heeft geleid tot een advies over de werkzame

recidivecijfers vormen een hardnekkig probleem.

elementen die een aanpak voor deze doelgroep zou moe-

Na detentie krijgen jongeren doorgaans nazorg aangebo-

keer naar Elders’, waarbij jongeren na detentie niet terug-

den, die verplicht of vrijwillig kan zijn. Goede nazorg kan

keren naar hun oude omgeving.

bijdragen aan recidivevermindering, maar is een complex
vraagstuk binnen de jeugdstrafrechtketen, mede vanwege
de vele partijen die moeten samenwerken rondom de nazorg (o.a. Raad voor de Kinderbescherming, reclassering,
Justitiële Jeugdinrichtingen en gemeenten) en de
2

ten bevatten. Daarnaast zijn pilots uitgevoerd met ‘Terug-

Naar aanleiding van deze verkenningen zijn betrokkenen
binnen de gemeente Rotterdam het unaniem eens over de
rode draad die nodig is om te komen tot een totaalaanpak:
langdurige en intensieve coaching na (jeugd)detentie, die

(multi)problematiek van de jongeren.

al start in de laatste maanden van detentie. De aanname

Gemeenten hebben de wettelijke taak om jongeren die uit

geren aansluitend op hun detentie een coach aangewezen

detentie komen passende nazorg te bieden. Voor gemeen-

krijgen die hen intensief en langdurig begeleidt op alle leef-

ten geldt dat ze sinds de invoering van de Jeugdwet in

gebieden.

2015 een grotere betrokkenheid hebben gekregen bij de
invulling van nazorg voor ex-gedetineerde jongeren, omdat
ze vanaf die tijd bestuurlijk en financieel verantwoordelijk
zijn geworden voor jeugdhulp, inclusief de hulp die vanwege jeugdstrafrechtelijke titel moet worden geboden en
jeugdreclassering. In 2020 is een landelijke handreiking

hierbij is dat de kans op recidive vermindert wanneer jon-

Eind 2018 is vanuit de toenmalige afdeling Jeugd een pilot
met intensieve, langdurige coaching gestart, ook wel ‘Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie’ genoemd, waarin de
adviezen van de eerdergenoemde verkenningen deels zijn
meegenomen. In de pilot krijgen twaalf ex-gedetineerde

Verweij e.a. (2021) Recidive onder justitiabelen in Nederland. Verslag over de periode 2008-2020. WODC
In 2017 lag de algemene recidive op 56% bij ex-pupillen uit een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Met algemene recidive wordt bedoeld een
veroordeling vanwege het plegen van enig delict, ongeacht type of ernst van het delict. De vrijheidsstrafrecidive, oftewel het plegen van
een nieuw delict waarvoor een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, lag op 29%.
1

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrix-nazorg/partners
https://vng.nl/publicaties/de-nazorg-voor-jeugdigen-na-verblijf-in-een-justitiele-jeugdinrichtingazorg voor jeugdigen na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting | VNG
4 Een ‘Community of Practice’ (CoP) is een groep mensen die hun kennis en ervaringen rond een bepaald thema of vakgebied delen en
met elkaar leren om beter met de problemen en uitdagingen in de praktijk om te gaan.
2
3

9

jongeren begeleiding van een ‘intensief jongerencoach’
van het wijkteam. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreider in op de
doelen, de doelgroep en de uitgangspunten van de pilot.

Wat zijn de resultaten en opbrengsten van de aanpak?
-

Wat is de uitval (en reden van uitval)?

-

Hoeveel jongeren recidiveren gedurende het traject

De afdeling Zorg en Bescherming van cluster MO, heeft
OBI, de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam,

en wat is de ernst van recidive?
-

gevraagd deze pilot te evalueren.

1.3

Doel onderzoek en onderzoeksvragen

Doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel

traject ingezet? Is ‘Terugkeer Naar Elders’ ingezet?
-

Welke resultaten zijn bereikt op de verschillende leefgebieden (wonen, onderwijs/werk, financiën, netwerk,
vrijetijdsbesteding)?

-

Welke werkzame elementen dragen bij aan het
bereiken van de resultaten?

inzicht te krijgen in de wijze waarop de pilot is uitgevoerd
en welke factoren belemmerend dan wel bevorderend zijn

Welke ondersteuningsactiviteiten zijn gedurende het

geweest. Anderzijds is het doel inzicht te krijgen in de be-

1.4

Leeswijzer

reikte resultaten en werkzame elementen.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op
de methode van onderzoek. Hoofdstuk 3 beschrijft de doe-

De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe is de pilot uitge-

len, de doelgroep en de uitgangspunten van de pilot.

voerd, welke factoren waren hierbij belemmerend dan wel

Hoofdstuk 4 geeft weer hoe de pilot is verlopen en welke

bevorderend, welke resultaten zijn bereikt en welke ele-

factoren daarbij belemmerend dan wel bevorderend waren.

menten zijn werkzaam? De hoofdvraag is uitgewerkt in een

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van het casusonder-

aantal deelvragen:

zoek waarbij de begeleidingstrajecten van de twaalf jonge-

Hoe is de werving verlopen?
-

Wat zijn kenmerken van de deelnemende jongeren.
o.a. leeftijd, opleiding, detentieverleden, ‘zwaarte
strafmaat’, licht verstandelijke beperking (LVB), problematiek?

-

Voldoen deelnemers aan de inclusiecriteria van de pilot?

Wat zijn de ervaringen van betrokkenen (jongeren, jongerencoaches, ketenpartners) met de pilot?
-

Hoe hebben jongeren de pilot ervaren? Wat heeft hen
geholpen om hun doelen te bereiken? Wat motiveert
jongeren om deel te nemen aan de pilot?

-

Hoe hebben de jongerencoaches de pilot ervaren?
Wat gaat er goed in de aanpak/ wat zijn succesfactoren? Wat gaat er minder goed in de aanpak/ wat zijn
belemmerende factoren?

-

Hoe hebben de ketenpartners de pilot ervaren? Wat
gaat er goed in de aanpak/ wat zijn succesfactoren?
Wat gaat er minder goed in de aanpak/ wat zijn belemmerende factoren?

10

ren zijn geanalyseerd. In hoofdstuk 6 komen ten slotte de
conclusies en aanbevelingen aan de orde.

2 Methode van onderzoek
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschil-

jongerencoaches zijn gehouden over hun ervaringen

lende methoden van onderzoek toegepast.

met de begeleiding en met de pilot als geheel.

Documentanalyse en literatuuronderzoek

-

Het gaat zowel om externe samenwerkingspartners

Met een analyse van het plan van aanpak ‘Totaalaanpak

(medewerkers van De Hartelborgt, reclassering) als in-

nazorg jeugddetentie’ (versie 2018) is inzicht verkregen in

terne samenwerkingspartners (team Detentie & Re-in-

de uitgangspunten van de aanpak. Dit vormde de basis

tegratie en gedragswetenschappers van het Expertise-

voor de procesevaluatie en het casusonderzoek. In de literatuur is verder gezocht naar een onderbouwing voor de
uitgangspunten van de aanpak.
Procesevaluatie en casusonderzoek
Een procesevaluatie is uitgevoerd om te volgen in welke
mate de uitgangspunten in de praktijk zijn uitgevoerd zoals
bedacht. 5 Zijn de voorwaarden gerealiseerd waaronder de
pilot effect zou moeten sorteren? Welke hindernissen of
knelpunten blijken in de praktijk op te doemen? Zijn er ook
neveneffecten, positief of negatief, en wat zijn de geleverde inspanningen? Antwoorden hierop zijn van belang
om de werkwijze aan te scherpen of bij te sturen. De procesevaluatie geeft dus zicht op de wijze waarop de pilot is
uitgevoerd en wat leerpunten zijn voor een mogelijk vervolg.
Daarnaast is een onderzoek op casusniveau uitgevoerd
om zicht te krijgen op de bereikte resultaten voor de jongeren en wat mogelijk werkzame elementen daarbij waren.
Voor dit casusonderzoek zijn de begeleidingstrajecten gevolgd van de twaalf jongeren van instroom tot afsluiting.
Voor beide onderdelen zijn diverse methoden van dataverzameling ingezet:
-

Individuele interviews en groepsinterviews met jongerencoaches. De jongerencoaches zijn individueel ongeveer drie keer per jaar geïnterviewd over hun erva-

Individuele interviews met samenwerkingspartners.

team).
-

Individuele interviews met jongeren. Met vier jongeren
is een interview gehouden over hun ervaringen met de
begeleiding door de jongerencoach.

-

Deskresearch, bijwonen projectgroepoverleggen met
samenwerkingspartners, bijwonen werkbezoek wethouder met jongerencoaches en jongeren.

Het voorgenomen observeren van de relatie tussen jongerencoach en jongere was door de coronapandemie niet
mogelijk en is komen te vervallen. Tijdens de coronapandemie was het niet altijd mogelijk om de interviews face-toface uit te voeren en zijn interviews ook telefonisch of via
MS Teams afgenomen. De gesprekken zijn met een voicerecorder opgenomen en woordelijk uitgewerkt. Alle interviews zijn vervolgens gecodeerd en geanalyseerd in Atlas.ti 9.
De jongeren die deelnamen aan het onderzoek, gaven
schriftelijk toestemming voor het delen van informatie van
de jongerencoaches met de onderzoekers. De dataverzameling vond plaats in de periode januari 2019 t/m januari
2022.
Onderzoekers bespraken op meerdere momenten tussentijdse resultaten met de opdrachtgever en andere betrokkenen bij de pilot. Jongerencoaches checkten uitgewerkte casussen op juistheid en volledigheid.

ringen met de begeleiding van de jongeren. Ter voorbereiding op deze gesprekken raadpleegden de onderzoekers de registratie van de jongerencoaches in
GIDSO. Twee groepsinterviews met de

5

Swanborn, P.G. (1999). Evalueren. Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatieonderzoek. Amsterdam: Boom Onderwijs.
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3 Beschrijving pilot Totaalaanpak
nazorg (jeugd)detentie
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de Totaalaanpak

indicaties voor deelname aan de pilot zijn ernstige psychia-

nazorg (jeugd)detentie. We gaan in op de doelgroep, de

trische problematiek en/of ernstige verslavingsproblema-

doelen en de uitgangspunten van de pilot. We baseren ons

tiek.

hierbij onder andere op het plan van aanpak Totaalaanpak

Omvang beoogde doelgroep voor de pilot

nazorg (jeugd)detentie (versie 2018). Ook kijken we welke

Over de periode 2018-2020 stroomden gemiddeld 137 Rot-

onderbouwing er voor deze uitgangspunten is vanuit de li-

terdamse jongeren (16-23 jaar) per jaar uit detentie. 7 De

teratuur.

3.1

meeste jongeren die naar Rotterdam uitstroomden, kwa-

Doelgroep

men uit RJJI De Hartelborgt (zie figuur 3.1). Naast De Hartelborgt kwamen relatief veel jongeren uit Forensisch cen-

De beoogde doelgroep voor de pilot zijn Rotterdamse jon-

trum Teylingereind en RJJI Den Hey-Acker.

geren die bij instroom tussen de 16 en 23 jaar zijn 6, langer
dan drie maanden in De Hartelborgt in detentie hebben ge-

In 2019, het jaar waarin de pilot startte, stroomden 67 jon-

zeten en gemotiveerd zijn om aan een traject met inten-

geren vanuit De Hartelborgt uit naar Rotterdam. Van deze

sieve en langdurige coaching deel te nemen. Het criterium

groep hadden 22 jongeren jeugddetentie, 3 een PIJ-maat-

langer dan drie maanden detentie heeft te maken met het

regel 8 en 42 zaten in preventieve hechtenis (‘preventief ge-

opstarten van de begeleiding in detentie en het opbouwen

hechten’) 9.

van een vertrouwensrelatie met de jongere. Contra-
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Figuur 3.1. Aantal jongeren (16-23 jaar) dat uitstroomde uit detentie naar Rotterdam, naar JJI en jaar van uitstroom.

Bij gesprekken over de doorontwikkeling is gekozen voor de leeftijdsgroep 16- tot 27-jarigen.
Bron: cijfers ministerie van J&V
8
PIJ: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. De PIJ-maatregel is een behandelmaatregel voor jeugdigen bij wie er sprake is van een
ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. In de volksmond wordt deze maatregel meestal aangeduid als 'jeugd-TBS'. De maatregel wordt sinds 1 juli 2011 opgelegd voor de duur van drie jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk. Bij een geweldsmisdrijf of een
zedenmisdrijf kan de maatregel verlengd worden tot vijf jaar, waarbij het laatste jaar voorwaardelijk is. Wanneer er tevens sprake is van
een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens, kan de maatregel nogmaals met twee jaar worden
verlengd. De maximale duur van de PIJ-maatregel bedraagt daarmee zeven jaar, waarvan het laatste jaar weer voorwaardelijk is.
9
Preventief gehechten zijn verdachten die nog wachten op de uitspraak van de rechter.
6
7
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3.2

Doelen aanpak

De aanpak beoogt de volgende doelen te bereiken: een
stabiele woonsituatie, perspectief op werk en inkomen, een
netwerk, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een mentor uit het
eigen netwerk (JIM-methodiek) en hulp om schuldenvrij te
zijn. Door het bieden van perspectief wordt beoogd recidive te verminderen.

3.3

op meer informele wijze gewerkt worden aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
‘Binnen beginnen’
De jongerencoach start de begeleiding in detentie, enkele
maanden vóór vrijlating, waardoor al gewerkt kan worden
aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere. Ook kan een start gemaakt worden met het regelen

Uitgangspunten aanpak

Om bovengenoemde doelen te bereiken, richt de aanpak

van praktische zaken en kan afstemming met ketenpartners plaatsvinden.

zich op de volgende beïnvloedbare factoren.

Perspectief bieden

Inzet ‘intensief jongerencoach’: intensiever en langduriger

van huisvesting en het op orde krijgen van financiën. Bij

Een ‘intensief jongerencoach’ is een coach die vanuit het

het vinden van huisvesting kan de jongerencoach inzetten

wijkteam vrijwillige begeleiding biedt aan risicojongeren

op ‘terugkeer naar elders’ wanneer terugkeer naar de oude

tussen de 12-27 jaar.
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Voor de pilot kan de jongerencoach

De jongerencoach ondersteunt de jongere bij het vinden

situatie een risico vormt voor recidive. Onder perspectief

een intensiever (maximaal 8 uur per week, inclusief admi-

bieden valt ook het zoeken naar een zinvolle dagbeste-

nistratie) èn langer traject (maximaal drie jaar) bieden dan

ding. Dat kan werk zijn, een opleiding of een andere vorm

bij een regulier begeleidingstraject. De hulp en ondersteu-

van dagbesteding.

ning van de coaches is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de
jongeren moeten zich houden aan gemaakte afspraken.

Ondersteunend netwerk

Samen met ketenpartners werkt de intensief jongeren-

ondersteunend kan zijn en of er een mentor uit het eigen

coach aan de doelen op de verschillende leefgebieden. De

netwerk ingezet kan worden (een JIM, Jouw Ingebrachte

coach dient de wraparound care methodiek te hanteren.

Mentor 12).

De jongerencoach bekijkt met de jongere hoe het netwerk

Het gaat daarbij om een aanpak waarin hulpverleners samen met de jongere, zijn of haar gezin en andere relevante

Zinvolle vrijetijdsbesteding

personen actief zijn op alle relevante levensterreinen. Voor

De jongerencoach bekijkt met de jongere wat een zinvolle

iedere jongere wordt een plan van aanpak met concrete

vrijetijdsbesteding kan zijn.

doelen en wegen daar naartoe opgesteld. De jongerencoach werkt verder volgens de uitgangspunten die be-

3.4

schreven zijn in de methodische handreiking Intensieve

Bij de pilot zijn vijf intensief jongerencoaches betrokken uit

Jongerencoaching. 11
Het profiel van een coach voor deze pilot is volgens het
plan van aanpak een coach met: affiniteit met de (zwaarte
van) de doelgroep, ruimte in caseload, 8 uur per week beschikbaar voor de jongere, goed zicht op de sociale kaart,
bekend met de wraparound methodiek en kennis van LVB.
Vertrouwensrelatie en contact jongere
Bij de kennismaking met de jongere speelt een rol of er
sprake is van een klik tussen jongere en jongerencoach.
Door de tijd en ruimte die de jongerencoach heeft, kan ook

Organisatie pilot

vijf verschillende wijkteams in het gebied Feijenoord. De
jongerencoaches die met de pilot gestart zijn, hebben belangstelling getoond om mee te werken aan deze pilot en
zijn gedeeltelijk hiervoor vrijgesteld. De coaches werken
vanuit dezelfde werklocatie waardoor onderling overleg
makkelijker tot stand kan komen. Een wijkteamleider van
één van de betrokken wijkteams is aanspreekpunt voor de
jongerencoaches.
De pilot wordt aangestuurd door een projectleider vanuit de
afdeling Zorg en Bescherming (Cluster MO). Vanwege de
integrale aanpak zijn verschillende interne en externe

De inzet van de intensief jongerencoaches in de wijkteams wordt sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door Exodus, Futuro, JOZ, MEE,
Enver en WMO Radar.
11
‘Zo doen wij dat’. Methodische handreiking Intensieve Jongerencoaching, maart 2020.
12
https://jimwerkt.nl/
10
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samenwerkingspartners bij de pilot betrokken. Intern gaat

waarvan verwacht wordt dat ze bijdragen aan het bereiken

het om: team Zorg en Veilig (afdeling Zorg en Bescher-

van de beoogde doelen. In populaire termen gezegd: het

ming), afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk

zijn de knoppen waaraan kan worden gedraaid. Moderato-

(MOW), Afdeling Participatie & Stedelijke Zorg (P&SZ),

ren zijn factoren en mechanismen die van invloed kunnen

team Detentie & Re-integratie en het Jongerenloket. Ex-

zijn op de uitkomst van een interventie maar niet of moeilijk

terne betrokkenen bij de (opzet van de) pilot zijn: organisa-

te beïnvloeden zijn met de interventie.

ties Intensief Casemanagement (Exodus 13, JOZ, WMO Radar, Futuro, MEE en Enver), JJI De Hartelborgt, JBRR, Reclassering Nederland, Maaszicht en de Raad voor de Kinderbescherming.

3.5

Interventietheorie aanpak

Op basis van de voorgaande paragrafen is in figuur 3.2
schematisch de veronderstelde interventietheorie weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van een model van Van
Yperen e.a. 14 Mediatoren zijn in dit schema de factoren en
mechanismen van de interventie (‘uitgangspunten’)

Figuur 3.2. Interventietheorie Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie

Exodus is woordvoerder namens de verschillende organisaties intensief casemanagement.
Yperen, T. A. van, J.W. Veerman en B. Bijl (red.) (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector.
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3.6

Onderbouwing uitgangspunten

Risk-Need-Responsivity model en Good Lives model
Bekend is dat de effectiviteit van strafrechtelijke interventies op het voorkomen van recidive het grootst is indien er
gewerkt wordt via het Risk-Need-Responsivity model
(RNR) 15. Volgens dit model moeten de intensiteit en duur
van de interventie afgestemd zijn op het recidive risico (risicoprincipe), gericht zijn op dynamische factoren die samenhangen met het delictgedrag (behoefteprincipe) en
aansluiten bij de individuele behoeften en kenmerken van
de jongere (responsiviteitsprincipe).
Ook beschermende factoren zijn bepalend in het voorkomen van recidive. Het Good Lives Model (GLM) benadrukt
dat focus op criminogene factoren vanuit het RNR-model
een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde is
voor effectieve behandeling. Aansluitend op de wetenschappelijke literatuur over beschermende factoren stelt
het GLM-model de sterke eigenschappen en capaciteiten
van de jongere centraal en gaat uit van strength based behandelmethoden, waarbij samen met de jongere positieve
doelen en actiepunten geformuleerd worden op de verschillende leefgebieden. Hierbij wordt expliciet aandacht
besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de
motivatie van de jongeren. Voorbeelden van beschermende factoren die van belang zijn om recidive te voorkomen zijn een positieve structurele dagbesteding in de vorm
van school of werk, een positieve (structurele) invulling van
de vrijetijd, en passende hulpverlening of begeleiding. Hetzelfde geldt voor ondersteuning vanuit het systeem en het
bevorderen van de gezinsrelaties.
De totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie sluit aan bij zowel
factoren uit het RNR-model als het GLM-model. Wat doelgroep betreft richt de aanpak zich op jongeren die
(jeugd)detentie opgelegd hebben gekregen en mogelijk
ook een hoog risico op recidive hebben. Dit maakt dat
wordt ingezet op langdurige en intensieve begeleiding (risicoprincipe). De aanpak sluit daarnaast aan bij de individuele behoefte van de jongere (responsiviteitsprincipe) en zet
in op factoren waarvan bekend is dat ze het risico op

recidive verhogen, onder andere door elementen als ‘terugkeer naar elders’ en perspectief bieden in de vorm van
huisvesting en dagbesteding (werk, opleiding of een andere vorm van dagbesteding). Aandacht is er ook voor beschermende factoren, zoals de inzet op een ondersteunend netwerk en zinvolle vrijetijdsbesteding.
In de begeleiding staat het contact met de jongere centraal. Dit wordt doorgaans als een algemeen werkzaam
element in interventies gezien. Door de langdurige, intensieve aanpak krijgen de jongerencoaches ook de kans om
een (vertrouwens)relatie met een jongere op te bouwen.
Ook het in detentie beginnen met de begeleiding kan bijdragen aan het opbouwen van een relatie.
Voor het slagen van een nazorgtraject is verder de motivatie van de ex-gedetineerde jongere van groot belang. Dit is
een criterium om een jongere al dan niet te includeren in
de pilot.
Wraparound care model
Wat betreft de organisatie van een nazorgtraject wordt in
de literatuur het wraparound care model genoemd. 16 Bij
deze theoretisch onderbouwde aanpak is één vaste hulpverlener samen met de jongere en andere relevante personen actief op alle levensterreinen. In ieder individueel geval
wordt een plan opgesteld met concrete doelen en de stappen daar naartoe. Experimenten met deze aanpak in de
VS leidden tot een halvering van de recidive. In de
Verenigde Staten is een aantal geslaagde wraparound-projecten uitgevoerd met kinderen en jongeren die ernstige
delicten gepleegd hebben. Een voorbeeld is Wraparound
Milwaukee, een wraparound-project met delinquente jongeren. 17 Het risico op recidive was gehalveerd een jaar na
afsluiting van het programma.
Uit deze projecten blijkt dat het individuele plan bij voorkeur (al) vóór de plaatsing in een JJI wordt ontwikkeld en
dat het geheel doorloopt na vertrek uit de inrichting. De
coach begeleidt de jongere gedurende dit gehele traject,
dwars door alle onderdelen van de strafrechtketen en alle
fasen van de hulpverlening heen. Deze aanpak biedt mogelijkheden om straf, opsluiting én hulp te combineren op

Tekst overgenomen uit Eindrapport VIV JJ, Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018
o.a Hermanns, J., Menger, A., Butter, R., Croes, L. de, Heij D., & Casteleijn, L. (2013). Wraparound care as a booster of the crime reducing effects of community-based probation. In I. Durnesco & F. McNeil (Eds.), Understanding penal practices. London: Routledge.

15
16

17

Kamradt, B. (2001). Wraparound Milwaukee: Aiding youth with mental health needs. Juvenile Justice, VII(1), 14-23.

15

een manier die bijdraagt aan een vermindering van recidive.
Het plan van aanpak over de totaalaanpak nazorg
(jeugd)detentie benoemt het element wraparound care en
omschrijft in het profiel van de coaches dat ze hiermee bekend moeten zijn. Minder expliciet is omschreven wat de
aanpak van wraparound is en wat daarvoor nodig is.
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4 Resultaten procesevaluatie
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de pilot is uitgevoerd. We beschrijven een aantal procesaspecten die op
de een of andere manier invloed hadden op de uitvoeringspraktijk. Het zijn zaken die we in ogenschouw moeten nemen voordat we naar de inhoudelijke casussen kijken en
waarvan geleerd kan worden voor de invulling van een vervolgtraject van de beoogde werkwijze.

4.1

Werven doelgroep

Het doel was om twaalf jongeren voor de pilot te werven.
Op basis van cijfers over uitstroom van jongeren naar Rot-

Jongeren moeten het idee hebben dat ze
iets te halen hebben. Dat ze kunnen helpen bij het vinden van een huis en als dat
niet heel concreet is dan zie je dat jongeren niet erg gemotiveerd zijn om daaraan
deel te nemen. Alleen begeleiding is dan te
vaag of vinden ze niet nodig. Ze kunnen de
meerwaarde er niet van in zien. Veel jongeren zijn niet intrinsiek gemotiveerd en
als niet duidelijk is wat de opbrengsten
zijn, zullen ook veel jongeren afhaken.

terdam (zie hoofdstuk 3) was de inschatting dat het mogelijk moest zijn om in een half jaar tijd twaalf jongeren vanuit
De Hartelborgt te includeren. Voor de werving zijn twee
verschillende flyers gemaakt met informatie over de pilot;
één voor professionals en één voor jongeren (zie bijlage I).
Intern begeleiders van De Hartelborgt zijn het gesprek over
eventuele deelname aangegaan met jongeren die binnen
3-6 maanden zouden uitstromen. De instroom bleef echter
achter bij de verwachting.
Oorzaken achterblijvende instroom
Er zijn verschillende redenen voor de achterblijvende instroom. Volgens een medewerker van De Hartelborgt is
gebrek aan motivatie bij de jongeren een belangrijke factor

Er zijn ook jongens die minderjarig zijn en
weer terugkeren naar huis. Die zeggen
daar gewoon geen trek in te hebben. Ze
vinden het wel genoeg dat bij wijze van
spreken hun ouders in hun nek zitten te hijgen. Jongens die teruggaan naar huis zeggen al veel minder snel ‘ja’ tegen een ambulant begeleider omdat ze weer terugkeren naar huis en geen onderdak nodig
hebben en verder eigenlijk weinig behoefte
hebben aan begeleiding, wat ze zelf aangeven.

bij de achterblijvende instroom. Jongeren blijken vaak niet
(intrinsiek) gemotiveerd voor een dergelijk traject waarin ze
een langdurige verbintenis aangaan met een jongerencoach. Voor jongeren die naar huis gaan met reclasseringstoezicht speelt mee dat ze reclassering vaak wel genoeg vinden. Ook is het voor jongeren niet altijd duidelijk
wat de meerwaarde is. Een andere reden is dat jongeren
met een PIJ-maatregel te maken kregen met een verlenging van hun maatregel en pas veel later uit zouden stromen.
Medewerkers van De Hartelborgt vertellen:

Als ze zeggen dat ze meedoen, betekent
het wel dat ze drie jaar lang een jongerencoach hebben. Heel veel jongeren zijn blij
als ze hier weg gaan en dat ze met niemand meer van doen hebben. Dan lijkt het
fijn dat je alles zelf kan doen.

In de beleving van medewerkers van het team Detentie &
Re-integratie is echter aan het begin weinig bekendheid
gegeven aan de pilot waardoor de aanmeldingen achterbleven. Pas toen het wat bekender werd, kwamen er meer
aanmeldingen. Een medewerker:

Er was te weinig bekendheid. Deze vorm
van coaching was nog een te onbekend fenomeen waardoor volgens mij de aanmeldingen achterbleven. De projectleider had
het misschien wat groter moeten neerzetten bij de partners en moeten aangeven
dat ze nodig zijn om de pilot te vullen. Bij
De Hartelborgt en bij het casusoverleg van
het Veiligheidshuis had het strak neergezet
moeten worden.
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Deze medewerker voegt er wel aan toe dat zo’n pilot ge-

Hartelborgt zouden ook preventief gehechten, de grootste

woon ook een aanloop nodig heeft:

groep die in de JJI’s zitten, baat kunnen hebben bij een

Op het moment dat het bekend werd en je
daadwerkelijk zag dat het ging lopen zoals
beschreven werd, werden mensen ook geinteresseerd en kwamen er vragen of er
nog plek was.

dergelijk nazorgtraject. Een argument hiervoor is dat bij
deze groep vergelijkbare problemen spelen waar vaak nog
geen structurele aanpak voor is ingezet.
Vanwege de achterblijvende instroom is een aantal maanden na de start vanuit het projectteam besloten om het criterium van langer dan drie maanden detentie los te laten.

Eén van de jongeren die vanuit De Hartelborgt koos voor
de coaching, heeft de indruk dat de beperkte motivatie bij
de jongeren ermee te maken had dat te weinig werd benadrukt dat deze coaching vrijwillig is en dat veel praktisch
voordeel te halen valt. De coaching is anders dan de vormen van gedwongen hulpverlening die deze jongeren vaak

Daarnaast zijn de projectleider en medewerkers van het
team Detentie en Re-integratie andere JJI’s actief gaan benaderen om Rotterdamse jongeren te werven voor de pilot
(Teylingereind, Den Hey-Acker). Na ongeveer 16 maanden
was het benodigde aantal van twaalf jongeren geïncludeerd.

gewend zijn vanuit jeugdzorg. Volgens hem was er daarom

Een medewerker van het team Detentie & Re-integratie

wantrouwen en desinteresse. Overigens spreekt een be-

over de werving:

trokkene vanuit De Hartelborgt tegen dat de vorm van

We zijn een beetje afgeweken van de regels die ze toen hadden. We hebben reclame gemaakt bij de procesregisseurs
van het Veiligheidshuis. We hebben voorlichting gegeven in ons team, voorlichting
gegeven bij het JOLO, voorlichting gegeven bij nazorg binnen alle afdelingen van
de gemeente. Zo stroomden ze binnen en
op een gegeven moment hadden we jongeren die we niet meer toe konden laten
tot de pilot.

hulpverlening door intern begeleiders niet goed is uitgelegd.
Omgaan met contra-indicaties
Contra-indicaties voor deelname aan de pilot waren ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige verslavingsproblematiek. In de praktijk bleken de contra-indicaties lastig strikt toe te passen. Veel jongeren in detentie
hebben te maken met dergelijke problematiek, zeker de
jongeren met een PIJ. Vooral veel blowen komt vaak voor.
Volgens betrokkenen bij de pilot (gedragswetenschappers,
coaches) is het belangrijker om te kijken of de problematiek beheersbaar is en of een jongere coachbaar is. Om die
reden is één van de jongeren, een PIJ’er, in de pilot toch
toegelaten, ondanks zijn problematiek.

Een betrokkene vanuit de Hartelborgt over preventief gehechten:

Vaak zie je dat het jongeren zijn die al een
heel traject of verleden of wat dan ook achter de rug hebben. Dus het kan zijn dat ze
deze periode maar een aantal maanden
binnen zijn, maar waarbij het goed zou zijn
dat het toch wat structureler opgepakt
wordt. Dus ik denk in dat opzicht dat het
wel goed is dat het losgelaten is [criterium
> 3 maanden detentie, red].

Een medewerker van De Hartelborgt:

Ik zou het inderdaad meer formuleren als
aandachtspunten waar je op moet letten bij
een intake, bij het wel of niet accepteren
van een casus. Als een zware verslaving
op de voorgrond staat, dan is het inderdaad de vraag wat je kunt doen in het hele
traject. Andere kant is dat je in het kader
van coaching wel kunt kijken of je ze ergens binnen een hulpverlening krijgt.

4.2

Binnen beginnen

De term staat voor het al binnen detentie starten met con-
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Aanpassen criterium detentieduur

tactlegging en begeleiding van de jongeren. Binnen begin-

Het criterium van langer dan drie maanden detentie kwam

nen is mogelijk als min of meer duidelijk is wanneer een

ter discussie te staan. Volgens betrokkenen van De

jongere vrijkomt en tijdig (ongeveer drie maanden voor

vrijlating) - indien gemotiveerd - wordt aangemeld voor het

geselecteerd met affiniteit met de (moeilijke) doelgroep.

nazorgtraject. Dan kan de coach reeds vertrouwen winnen

Eenmaal als team geformeerd, vertrokken in het eerste

bij de jongere voordat deze vrijkomt. In de periode van ‘bin-

jaar twee coaches vanwege een andere baan. De wijk-

nen beginnen’ kan tevens contactlegging plaatsvinden met

teams van de coaches die gestopt waren, werd gevraagd

andere betrokkenen zoals intern begeleiders van de JJI,

andere coaches aan te stellen. Dit keer ging het niet om

eventuele gedragswetenschappers en (jeugd)reclassering.

senior coaches, maar om coaches met relatief weinig erva-

Als we terugkijken naar het verloop van de start van de

ring met deze doelgroep.

twaalf trajecten die uiteindelijk deel uitmaakten van de pi-

Een organisatorisch probleem voor de coaches was dat de

lot, constateren we dat er maar weinig sprake was van bin-

vijf coaches reguliere taken behielden in hun wijkteams.

nen beginnen zoals bedoeld. Bij de meeste jongeren was

Het ging weliswaar om coaches die allemaal in wijkteams

de periode van binnen beginnen ongeveer een maand.

van het gebied Feijenoord werkten en ook gehuisvest wa-

Verder zijn er uitschieters van geen periode van binnen be-

ren in eenzelfde gebouw. Toch bleek het lastig om soepel

ginnen tot een hele lange periode van 19 of 20 maanden.

afspraken met elkaar te maken. Zo zegt een coach:

Er waren verschillende oorzaken voor het moeilijk verwezenlijken van ‘binnen beginnen’. Er was een zekere druk
binnen de pilot om op tijd met twaalf casussen te kunnen
starten. Het uitgangspunt was tenslotte om jongeren drie
jaar te kunnen begeleiden. De inschatting was dat het selecteren van de twaalf jongeren ongeveer een half jaar zou
duren. Hoe langer het zou duren om de jongeren te inclu-

Omdat je te maken hebt met verschillende
wijkteams heb je ook te maken met verschillende vergaderdagen. Dan praten we
over de periode voor corona. De ene had
bijvoorbeeld vergaderingen op dinsdag, de
andere op donderdag. Dus het was lastig
om de gehele club bij elkaar te krijgen.

deren, hoe korter de begeleidingstijd zou worden binnen
de pilot. Na een half jaar waren er nog maar vier jongeren
geïncludeerd.

Sommige coaches geven aan moeite te hebben gehad om

Met name toen besloten werd ook jongeren te includeren

taak als nazorgcoach:

vanuit andere JJI’s liep de werving en selectie minder
zorgvuldig. De andere JJI’s waren minder goed op de
hoogte van de pilot. Jongeren werden soms aangemeld
vlak voordat ze vrijkwamen.
En dan zijn er de jongeren die onder een PIJ-maatregel
vallen. Bij een PIJ maatregel is het lastig om precies te weten wanneer iemand vrijkomt. De uitstroomdatum is afhankelijk van het oordeel van een gedragsdeskundige die kijkt
of aan alle voorwaarden voor vrijlating is voldaan.

hun tijd te verdelen tussen reguliere taken en de nieuwe

Ik vond het vooral in het begin erg zoeken:
‘Wanneer doe ik wat en voor wie? Je hebt
je wijkteam en je hebt je moederorganisatie team. Dan is het heel erg zoeken naar
balans: Met wie deel ik dingen? Met wie
doe ik het meest? Ik denk dat als je je kan
richten op één team, je je veel beter professioneel kan focussen en meer voor elkaar kan betekenen.

Dat het uitgangspunt ‘binnen beginnen’ in de pilotperiode
niet werd/ kon worden gehanteerd zoals bedoeld, ervoeren

Een andere coach onderschrijft dat laatste:

de coaches als belemmerend bij de start van het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de jongeren en ook
voor een zorgvuldige informatieoverdracht van de JJI’s en
reclassering naar hen toe.

4.3

Organisatie en aansturing team jongerencoaches

Ik vind het zoals het nu geregeld is met
coaches uit wijkteams met twee petten op
waardeloos! Je zit altijd tussen het wijkteam en de casus in. Ik zou er gewoon één
dedicated team van maken. Dat is mijn
mening.

Voor de pilot werd een team van vijf coaches geformeerd,
afkomstig uit verschillende wijkteams uit het gebied Feijenoord. Bij de werving werden senior coaches

Een ander door coaches ervaren probleem was dat de inhoudelijke aansturing van het team werd gedaan door een
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wijkteamleider. Die moest dit naast het leiden van een wijk-

maanden van detentie. Ook de doelen waaraan gewerkt

team erbij doen. Vooral in het begin werd het door verschil-

moest worden, waren geëxpliciteerd; een stabiele woonsi-

lende coaches als een gemis ervaren dat het niet iemand

tuatie, perspectief op werk en inkomen, een netwerk, een

was die zich meer kon richten op de praktijk van de coa-

zinvolle vrijetijdsbesteding, een mentor uit het eigen net-

ches binnen de pilot. Ze hadden het gevoel dat ze erg op

werk (JIM-methodiek) en hulp om schuldenvrij te zijn.

zichzelf waren aangewezen terwijl de werkzaamheden
voor de pilot nieuwe eisen aan hen stelden. Naast het gebrek aan inhoudelijke aansturing en begeleiding, ervoeren
coaches in het begin ook weinig steun vanuit de toenmalige projectleiding, bijvoorbeeld in het bekend maken van
de pilot bij betrokken externe partijen, zoals de JJI’s buiten
Rotterdam. Met De Hartelborgt bestonden korte lijnen tussen de pilot en een betrokken afdelingshoofd en intern begeleiders. Binnen De Hartelborgt was men daardoor goed
op de hoogte van de pilot. Toen de aandacht werd verlegd
naar andere JJI’s in het land en ook daar jongeren werden
geworven, bestonden deze korte lijnen niet. Ondanks dat
vanuit de projectleiding wel contact is geweest met de
JJI’s, werden coaches geconfronteerd met intern begeleiders en mentoren die weinig of niets van de pilot afwisten:

Ik moest al die mentoren op de hoogte
brengen van wat de pilot precies doet. Ze
wisten er niet vanaf. Zij hoorden alleen
maar er komt iemand uit Rotterdam voor
die en die, that’s it.

Echter wat de werkwijze van de coaches in detail zou gaan
inhouden, dat was bij aanvang niet heel erg duidelijk. De
toenmalige projectleider heeft wel een plan van aanpak gemaakt, maar deze bleef steken in een conceptversie, waardoor niet in detail met elkaar is afgesproken wat de specifieke werkwijze zou gaan worden. De verschillende wisselingen van projectleiders was hierbij een belemmerende
factor.
Er was een zekere ‘laissez fair’ houding vanuit de aansturing van de projectleiding: ga aan de slag, kijk wat je tegenkomt en pas op basis van de ervaringen de werkwijze aan.
De gedachte was dat de intensief jongerencoaches grotendeels de gebruikelijke methodiek en aanpak zouden hanteren, maar dan in een intensievere vorm qua ureninvestering. Echter al spoedig ervoeren de coaches dat het intensief coachen binnen een nazorgproject meer inhield dan alleen langere en intensievere begeleiding. Dat komt niet
omdat zoals een coach zegt, de doelgroep zwaarder is dan
gedacht en zij binnen het reguliere werk gewend zijn, maar
dat het nieuw is om een jongere met zware problematiek
langdurig te begeleiden. In het reguliere werk wordt zo’n

De gedragswetenschappers geven aan dat de coaches te

jongere al snel doorverwezen naar specialistische

veel en te lang onnodig aan het pionieren waren en weinig

(jeugd)zorg en blijft het werk voor de coach meer praktisch

veiligheid voelden van bovenaf. Het duurde daardoor bin-

van aard. Door een jongere langdurig te blijven coachen

nen het team soms erg lang voordat bepaalde situaties

wordt het essentieel voor de relatieopbouw om meer te we-

werden opgeschaald naar het management, die daar ei-

ten over achterliggende problematiek en hoe daarmee om

genlijk al lang bij betrokken moest worden. Daarnaast be-

te gaan.

nadrukken ze dat het niet alleen voor het team belangrijk is
dat er goede sturing is, maar ook dat er samenhorigheid is:

Je moet als coach (voor deze vorm van intensieve nazorg) goed in de gaten houden
wat wel en wat niet bij je taak hoort zodat
je niet in een rol komt van alleen maar wat
klusjes uitvoeren voor anderen. Dat moet
je samen met je team tackelen. Dan helpt
een sterk team of een veilig team om dingen te bespreken.

Daarnaast ervoeren verschillende jongerencoaches, met
name in het eerste jaar, dat het ontbrak aan een gezamenlijke visie. Ze hadden het gevoel dat iedereen te veel een
eigen invulling gaf aan de manier van werken waardoor er
nogal wat verschillen in benadering ontstonden. Deels
kwam dat doordat de jongerencoaches uit verschillende
wijkteams kwamen en een eigen manier van werken hadden. Deels kwam dat ook door de vele personeelswisselingen zowel in de aansturing als in het team van jongerencoaches. Ter ondersteuning van de jongerencoaches ontbrak het aan een praktische leidraad om het werk inhoude-

4.4
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Werkwijze jongerencoaches

lijk vorm te geven en ontbrak het ook aan methodische
werkbegeleiding. Aan de wens om methodische werkbege-

In grote lijnen was de opzet duidelijk: langdurige en inten-

leiding te krijgen is tegemoetgekomen door medio 2020

sieve coaching na (jeugd)detentie, die al start in de laatste

twee gedragsdeskundigen voor twaalf uur per maand aan

de pilot te koppelen. De gedragsdeskundigen boden de
jongerencoaches ondersteuning via inhoudelijke en verdiepende casuïstiekbesprekingen.
Daarnaast gingen de jongerencoaches aan de slag om gezamenlijk tot een praktische leidraad te komen. Medio
2021 is een document opgesteld waarin gedetailleerd
wordt beschreven waar de werkzaamheden uit bestaan en

4.5.2 Samenwerking binnen gemeente
Jongerencoaches konden medewerkers van het team Detentie en Re-integratie inschakelen wanneer ze in hun casuïstiek tegen bepaalde zaken opliepen, bijvoorbeeld het
regelen van een crisisplek. Ook konden ze een beroep
doen op dedicated medewerkers van JOLO/COJ met het
idee om door korte lijnen sneller tot een oplossing te ko-

hoe het moet worden uitgevoerd.

men. Jongerencoaches maakten in de praktijk weinig ge-

4.5

tentie en Re-integratie. In de beleving van de jongerencoa-

Samenwerking

bruik van de expertise van medewerkers van het team Deches gingen zaken niet sneller als ze een beroep deden op
dedicated medewerkers omdat zij ook geen mandaat had-

4.5.1 Wraparound care
In de verkenningen voorafgaand aan de pilot werd gesproken over het ‘wraparound care model’. Ook in de opzet van
de pilot werd benadrukt dat het van belang is dat de coaches bekend zijn met deze manier van werken. Een belangrijk onderdeel van het model is dat de coach samenwerkt met een team en een netwerk dat de jongeren omsluit. Continuïteit is daarbij van groot belang. Het betrekken
van hulpverleners verloopt via de coach. In het netwerk
van de jongeren wordt gezocht naar een mentor. Meestal

den. Een jongerencoach:

Het is een soort van tussenschakel waarvan ik zelf nog steeds niet begrijp wat nou
precies het doel is. Ik vind het jammer dat
er wel van ons verwacht wordt dat we volgens een bepaalde werkwijze werken,
maar dat niemand mij kan uitleggen wat
het mijn jongere oplevert als ik die route
bewandel.

is dat niet de ouder omdat deze niet geschikt is, maar eerder onderdeel van het probleem.

4.5.3 Samenwerking (jeugd)reclassering

In de praktijk van de pilot bleek het om verschillende rede-

De jongerencoaches hadden bij alle casussen te maken

nen lastig te zijn om het ‘wraparound care model’ vorm te
geven. Ten eerste werd het uitgangspunt ‘binnen beginnen’ niet consequent uitgevoerd waardoor vaak weinig tijd
was om uitgebreid met alle betrokken partijen rond de tafel
te gaan zitten. Bovendien was de pilot in veel gevallen niet
bekend binnen de JJI’s buiten Rotterdam en was er soms
verwarring over taakverdeling tussen de verschillende
hulpverleners. Vanuit de pilotaansturing is ook niet expliciet
gestuurd om tot een ‘wraparound care’ model te komen.
Wat betreft de inzet van mentoren, waarover gesproken
wordt binnen het model, bleek het in de praktijk moeilijk te
zijn om binnen het netwerk van de jongere geschikte personen te vinden die deze rol zouden kunnen invullen. Coaches hebben voor dit doel wel de netwerken afgetast.
Tenslotte - en niet op de laatste plaats - was het vanwege
de coronamaatregelen lange tijd niet mogelijk om face-toface afspraken te maken, wat belemmerend werkte om samen te werken. Op de belemmeringen door corona wordt
in paragraaf 4.6 verder ingegaan.

met een (jeugd)reclasseerder. Het is wisselend hoe de samenwerking tussen jongerencoach en reclassering is ervaren, hoe deze vorm kreeg en wat daarin al dan niet succesvol was. Verschillende factoren speelden een rol.
Verschillende werelden, elkaar nog onvoldoende kennen
Betrokkenen benoemen dat jongerencoaches en reclasseringsmedewerkers handelen vanuit verschillende kaders,
namelijk vanuit dwang (reclassering) en vanuit vrijwillig kader (jongerencoaches) en dat men elkaars wereld nog niet
goed kent. Dat kan een valkuil zijn waarin men elkaar kwijt
kan raken. Een voorbeeld is dat jongerencoaches bij het
opbouwen van een (vertrouwens)relatie met een jongere
de tijd nemen en volhardend zijn als jongeren afspraken
niet nakomen. In de ogen van reclassering was de aanpak
van de jongerencoaches soms te soft en was men van mening dat er strenger en strikter gehandeld moest worden.
Een reclasseerder:

Als bij ons iemand niet op de afspraak
komt, dan kan dat een keer gebeuren
maar niet vijf keer op rij zonder reden of te
laat. Natuurlijk hou je met LVB of andere
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dingen wel rekening. Ik vond dat zij soms
wel een lange adem hadden. Vanuit reclassering passen we wat sneller die
dwang toe. Wij moeten verantwoorden hoe
het loopt en als het niet loopt, en er gebeurt iets, dan heb je wel een probleem bij
de rechtbank. In de samenwerking moet je
begrip hebben voor de dingen die je doet.
Verschil in visie op aanpak
In één van de casussen bleken jongerencoaches en re-

begeleider vanuit een aanbieder, bijvoorbeeld een mentor. Ik denk dat ze daar nog
wel eens tegenaan lopen. Het is in combinatie met dat ze het voor zichzelf niet zo
goed weten. Bijvoorbeeld hoe ze moeten
reageren als reclassering hen buiten spel
zet. Het is iets wat als team besproken
moet worden want we gaan de samenwerking wel aan met reclassering. Daar merk
je dat er individuele verschillen bestaan en
dat is niet wat je als project wil.

classering van mening te verschillen over de aanpak. Jongerencoaches hadden vanwege de complexiteit van de ca-

Belang van gezamenlijke start met duidelijke afspraken

sus behoefte aan meer verdieping om beter zicht te krijgen

over rollen en taken

op wat nodig was. De jongerencoaches zagen geen meer-

In aansluiting op het voorgaande punt over positionering

waarde om hetzelfde te blijven doen wat in de afgelopen

benoemen betrokkenen dat bij de start niet altijd duidelijk

jaren was gedaan en waren meer op zoek naar een andere

was wie wat doet in een casus. Ook zat men niet altijd op

aanpak. Reclassering stelde zich in de ogen van de jonge-

één lijn. Daarentegen waren er ook casussen waarin vanaf

rencoaches ‘dwingender’ op en vond dat de keuze minder

het begin wel duidelijk was wat de rol van de jongeren-

bij de jongere gelaten moest worden.

coach zou zijn en waarin een goede samenwerking was
tussen jongerencoach en reclasseerder. Over de rol- en

Onduidelijke positionering van jongerencoach
In enkele casussen bleef de rol van de jongerencoach voor
de reclasseerders onduidelijk. De rol van de jongerencoaches werd soms nog diffuser als er al veel hulpverleners bij
een casus betrokken waren. Een reclasseerder, die hand
in eigen boezem steekt en achteraf kritischer op de positionering van de jongerencoach had willen zijn:

Ik denk dat de positionering van de coach
onduidelijk bleef: wat doe je, wat kan je,
wat wil je en waarom ben je erbij? Dat
bleef heel lang onduidelijk. Het is beter om
bij aanvang afspraken te maken. En voor
mezelf dan ook meer in contact te blijven
en elkaar daar vaker in opzoeken.

Ook de gedragswetenschappers van het Expertiseteam
zagen dat jongerencoaches in een aantal gevallen worstelden met hun positionering, zeker als er meerdere hulpverleners betrokken waren:

Er zijn best wel veel mensen betrokken bij
die casuïstiek en dan is het moeilijk voor
de coaches om daarin positie te pakken en
zichzelf daarin te positioneren. Ze zouden
een duidelijk onderscheid moeten aanbrengen in hoe anders zij zijn dan bijvoorbeeld een reclasseringsmedewerker of een
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taakverdeling in één van de casussen vertelt een coach:

Het was heel snel besproken. Zij gaf gewoon aan van jij ziet die jongen heel vaak
in de week. Wij hebben vanuit reclassering
die tijd niet. Zo kreeg ik meer de rol van
casemanager toegespeeld om samen
hand in hand met de jongere te proberen
alle doelen op een rij te krijgen. Het was
een heel natuurlijk proces geweest bij ons.
We hebben dat in het begin besproken en
gaandeweg geëvalueerd: hoe gaat het nu,
hoe staat het ervoor, wat doe ik met hem,
wat doe jij? Dus eigenlijk was het gewoon
een fijne samenwerking.

Een reclasseerder over het maken van afspraken:

Belangrijk is om aan het begin goede afspraken te maken: waar houdt het voor de
reclassering op en waar houdt het voor de
jongerencoach op? Ook belangrijk is om
goed in contact te blijven met elkaar. We
zijn nu maar gewoon begonnen en er misschien gaandeweg tegenaan gelopen van
jullie willen die kant uit en wij willen een
andere kant uit. Hoe krijgen we dat een
beetje bij elkaar? We hebben het er over

gehad tijdens overleggen met de casusregisseur uit het Veiligheidshuis. Dan merk je
wel dat er al bepaalde frustraties waren
ontstaan waardoor het lastig was om weer
terug te gaan naar de basis.

Individuele verschillen tussen reclasseringsmedewerkers
Jongerencoaches benoemen dat er nogal wat verschillen
bestaan tussen de reclasseerders. Sommigen laten het erg
over aan de coach en dat maakt de samenwerking soepel
en dan is er een mooi samenspel mogelijk. Anderen willen
meer de controle houden en dan kan de samenwerking
veel stroever verlopen.

Een aandachtspunt van een gedragswetenschapper is dat
de coaches goed in de gaten moeten houden wat wel en

4.5.4 Samenwerking met andere partijen

wat niet bij hun taak hoort zodat ze niet in een rol komen

Door uitbreiding naar andere JJI’s was de ervaring van en-

van alleen maar wat klusjes uitvoeren voor anderen. Van
belang is ook om hier gezamenlijk als team achter te
staan. Een gedragswetenschapper:

Het is belangrijk om dit samen met het
team te tackelen, zeker als je zelf nog niet
zo mondig bent. Je moet je mannetje kunnen staan.
Een jongerencoach benoemt als aandachtspunt om ervoor
te waken als ‘doorgeefluik’ naar reclassering te fungeren of
als vervanging voor het contact met een jongere. In het kader van de vertrouwensrelatie zal een jongerencoach niet
alles kunnen of willen delen. De jongerencoach vertelt hierover:

Ik vind het altijd wel lastig om dingen die ik
met een jongere bespreek, klakkeloos met
de reclasseerder te delen. Waar ik soms
een beetje bang voor ben is dat zij mij als
vervanging zien voor het contact met hem.
Dat is het gevaar. En dan komt het straks
op mijn bordje terecht als zij iets hebben
gemist. Van waarom heb je het niet verteld? Ik heb daar wel op aangestuurd dat ik
het belangrijk vind dat ze ‘m zelf spreekt
omdat ik niet alles kan vertellen of wil vertellen ook. Dus ik denk dat het goed is als
ze zelf naar sommige dingen vraagt.
Verschil betrokkenheid jeugd- en volwassenenreclassering
In de samenwerking met jeugdreclassering merkten de jongerencoaches dat er meer afstemming nodig was dan bij
volwassenenreclassering en dat partijen meer op één lijn
moesten zitten. Er moet meer duidelijkheid zijn over wie
wat doet. De jongerencoaches merkten dat jeugdreclasseerders meer de regie wilden houden omdat ze verantwoording af moeten leggen aan een rechter, maar ook aan
ouders. Reclasseerders voor volwassenen konden de begeleiding meer uit handen geven en hielden meer afstand.

kele jongerencoaches dat deze JJI’s onvoldoende info over
de pilot hadden. Dat werkte belemmerend in de samenwerking omdat de jongerencoaches bijvoorbeeld niet goed op
de hoogte werden gehouden van ontwikkelingen van een
jongere in detentie. Een jongerencoach:

Het was wel de kern van mijn casus, de
communicatie met anderen. Dat kan een
stuk beter. Maar tegelijkertijd heb ik met
anderen in mijn casus juist weer heel goed
contact gehad. Ik vroeg mij wel af in welke
mate degenen op de hoogte waren van
mijn rol als jongerencoach. Het was belangrijk om mij mee te nemen in de informatie die er was, mij op de hoogte te houden.
Een andere factor die belemmerend werkte, was dat jongerencoaches te maken kregen met samenwerkingspartners
die minder bekend zijn met de leefsituatie van deze jongeren en ook minder goed in staat zijn met hen te communiceren. Dit kan een contraproductief effect op de begeleiding hebben. Een concreet voorbeeld is het contact met
een bewindvoerder. Een jongerencoach vertelt:

Wat ik lastig vind in deze casus is dat, en
dat merk ik ook wel vaker, is dat ‘ie wel bewindvoering heeft, maar dat dat zo ingewikkeld is voor zulke jongens. In die zin dat
zo’n bewindvoerder prima is met geld maar
het niet goed uit kan leggen aan een jongen om er goed mee om te gaan. Wij
springen daar dan tussen als hulpverlener
maar eigenlijk moeten we dat helemaal
niet doen. Je krijgt dan een hele rare driehoeksverhouding, terwijl het eigenlijk een
zaak is tussen die jongere en de bewindvoerder. Als voorbeeld: de jongere moet
een boete betalen van 100 euro. Daar is
de politie bij hem voor aan de deur
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geweest zelfs. Nu heeft de politie gedreigd
van: je moet binnen 14 dagen betalen anders moet je één dag zitten. Het is maar
één dag zou je zeggen, maar goed, voor
hem is dat niet oké. Je had kunnen verwachten dat de bewindvoerder ervoor had
gezorgd dat iedere maand iets apart gelegd werd voor die bekeuring. Het enige
wat de bewindvoerder teruggeeft aan hem
is van: er is geen ruimte voor in je budget
op dit moment, dus we gaan dat niet betalen.

4.6

Omstandigheden: invloed corona

Ruim een jaar na de start van de pilot brak de coronapandemie uit. Dit had gevolgen voor de wijze van coaching en
samenwerking met externen. Fysiek contact werd zoveel
mogelijk vermeden in het begin en ook al kwamen er wel
weer (tijdelijk) versoepelingen, de corona beperkingen bleven een rol spelen. Alle coaches geven aan dat de beperkingen invloed hadden op het contact met de jongeren en
met externen. Zo vertelt een coach dat de frequentie van
het contact naar beneden ging en het contact meer en
meer telefonisch en/of via beeldbellen ging. Toch probeerde de coach de jongere eens in de twee weken te zien
omdat het telefonisch heel makkelijk bleek om ‘mooi weer
te spelen’.

Het is natuurlijk heel makkelijk om via de
telefoon te zeggen dat het goed gaat. Maar
als je iemand ziet met z’n uitdrukkingen
dan kan je daar meer dingen uithalen. Aan
de telefoon is dat toch een stuk lastiger.
Een andere coach zegt:

Ik werk nu veel vanuit huis en als het gaat
probeer ik wel af te spreken. Het is niet te
doen om alles vanuit huis te doen. De jongeren die inzien dat ze het niet alleen kunnen, zijn wel goed bereikbaar maar bij de
jongeren die daar nog niet aan toe zijn is
het gewoon wat lastiger. Je merkt dat ze
alleen bereikbaar zijn als ze wat nodig
hebben.

Voor de jongeren waren de opgelegde beperkingen niet
makkelijk en dat had ook direct gevolgen voor de coaching.
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Een jongere met een PIJ maatregel kon binnen afzienbare
tijd vrij komen en had intussen contact gehad met een
coach. Het ging echter niet goed met hem waardoor het
vrijkomen werd uitgesteld. Het lijkt erop dat de coronamaatregelen hier een oorzaak van waren. Zijn coach vertelt:

Toen kwamen we in de eerste lockdown
en alles ging op slot. Bezoek mocht niet
meer komen. Daar had hij het zwaar mee,
ook het feit dat hij niet meer op verlof
mocht naar buiten. Op een gegeven moment merkte ik dat het contact lastig werd.
Ik kreeg hem niet te pakken. Toen bleek
dat hij dus een terugval had gekregen en
was overgeplaatst.
In een andere situatie waren de coronamaatregelen de
oorzaak ervan dat de coach een voorgenomen eerste driegesprek met de jongere en de reclasseerder moest afzeggen. Hierdoor begon hij de casus zonder kennis te hebben
gemaakt met de reclasseerder. De jongere zelf gaf aan dat
de coronacrisis hem moe maakt en weinig perspectief
biedt.’
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5 Resultaten casusonderzoek
In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het casus-

gezeten, twee in den Hey-Acker, drie in de Hunnerberg en

onderzoek. Voor dit casusonderzoek volgden we de bege-

één in PI Nieuwegein.

leidingstrajecten van de twaalf jongeren van instroom tot
afsluiting. We gaan in op de instroom en duur van de trajecten, de kenmerken van de jongeren, de ervaringen van
jongerencoaches en jongeren met de uitgangspunten van
de pilot, de bereikte resultaten en de werkzame elementen.
Ook beschrijven we twee casussen die goed illustreren
met welke problematiek de jongerencoaches te maken kregen en welke factoren belemmerend werkten bij het beha-

Drie casussen zijn voortijdig afgesloten (casus 3, 6 en 8).
Redenen voor voortijdige afsluiting waren: een langere detentieduur (casus 3), niet meer gemotiveerd (casus 6) en
uitstroom naar een andere stad (casus 8). Bij acht casussen was de duur van de trajecten twee jaar of langer. Bij
één casus (casus 10) was de duur ongeveer 14 maanden.

len van de doelen van de aanpak.

Op drie casussen na zijn alle casussen inmiddels afgeslo-

5.1

sievere begeleiding en bij één casus blijft de jongeren-

Instroom en duur trajecten

Figuur 5.1 geeft het moment van instroom, de duur van de

ten. In 2022 krijgen twee casussen nog een half jaar intencoach de jongere nog een aantal maanden monitoren.

trajecten en het moment van afsluiting weer. In de periode
oktober 2018 tot februari 2020 zijn twaalf jongeren geïncludeerd. Zes jongeren hebben in De Hartelborgt in detentie
2018
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nog niet officieel in pilot, wel contact met JC
begeleiding jongerencoach
pilot afgesloten
monitoring jongerencoach

Figuur 5.1. Instroom en duur trajecten

5.2

Kenmerken jongeren

De groep jongeren bestaat uit tien jongens en twee meisjes die bij instroom tussen de 16 en 22 jaar oud waren. Op
één jongere na hebben alle jongeren (ouders met) een migratieachtergrond. Bij vijf jongeren is sprake van een (vermoedelijke) LVB. Geen enkele jongere heeft een startkwalificatie. Vier jongeren zaten vast met een PIJ-maatregel.
Van negen jongeren is bekend dat ze minstens drie maanden in detentie hebben gezeten. Het type delict waarvoor
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de jongeren veroordeeld zijn, zijn onder andere poging tot
doodslag, geweldsdelicten, ripdeal/drugsroof, overval en
diefstal. Bij vrijwel alle jongeren is sprake van problemen
op het terrein van huisvesting, werk/opleiding/dagbesteding en financiën/schulden. Volgens justitierapportage of
volgens inschatting van de jongerencoach is bij alle jongeren sprake van een middelhoog tot hoog recidiverisico.

5.3

Analyse uitgangspunten pilot

5.3.1 Binnen beginnen
Zoals in de procesevaluatie naar voren kwam bleek in de
praktijk dat het ‘binnen beginnen’ niet zo makkelijk te verwezenlijken was als gedacht. Soms was er daardoor
sprake van een belemmerend effect op de coaching.
Zo vertelt een jongerencoach dat hij de jongere pas voor
het eerst zag bij het Jongerenloket na vrijlating. De consequentie was in dit geval dat niet eens bekend was wie de
reclasseerder was, dat er nog geen informatieoverdracht
was vanuit de JJI en dat de coach lange tijd het gevoel behield achter feiten aan te lopen. In een andere situatie was
er sprake van dat de coach nog amper met de reclasseerder had kunnen overleggen over de werkzaamheden waardoor vanaf het begin irritatie ontstond over wat ieders taken waren. Dit had deels te maken met de coronamaatregelen, waarover later meer.

Huisvesting
Alles begint met een dak boven je hoofd. En dat blijkt in de
praktijk nog niet zo makkelijk te verwezenlijken in een tijd
dat het vinden van passende woonruimte voor grote groepen mensen moeilijk is. Bij veel van de jongeren die vrijkomen speelt nog mee dat ze om verschillende redenen niet
in staat zijn om zelfstandig te wonen. Soms zijn er door de
rechter ook voorwaarden gesteld aan de vrijlating, bijvoorbeeld dat de jongere naar een begeleid kamerproject moet,
terwijl deze projecten meestal ook een lange wachtlijst
hebben.
In beide gevallen heeft de jongere en ook de coaching te
maken met externe invloeden en belemmeringen. Het is
daarom niet verwonderlijk dat het vinden van passende
woonruimte bij de meeste casussen moeizaam verliep.
De jongerencoaches kwamen diverse belemmerende factoren tegen bij het vinden van passende huisvesting:
-

kering. Het aanvragen van een uitkering verliep bij twee

Naast casussen met een relatief korte periode van binnen

jongeren moeizaam omdat ze bankslaper 18 waren en

beginnen zijn er ook twee casussen met een lange periode

het formulier verblijfplekken niet in konden vullen. Bij

van ‘binnen beginnen’. Het gaat in beide gevallen om jon-

één van de jongeren lukte het uiteindelijk via de Door-

geren met een PIJ maatregel. Deze twee casussen konden

braakmethode 19 om een uitkering aan te vragen,

door allerlei omstandigheden niet eerder uitstromen waar-

waarna stappen gezet konden worden richting huisves-

door de periode van binnen beginnen uiteindelijk ongeveer
anderhalf jaar heeft geduurd. Eén van de twee stroomde
uiteindelijk uit naar een gemeente buiten Rotterdam waar-

ting.
-

is vanuit de pilot via een escalatieprocedure huisvesting

begeleiden de casus moest afsluiten. Bij beide jongeren

gevonden. Het is echter geen garantie dat de plek pas-

konden de jongerencoaches in de periode van binnen be-

send is. Zo moest bij deze jongeren na enige tijd op-

ginnen niet veel zaken oppakken. De focus lag vooral op

5.3.2 Perspectief bieden

Er was geen plek bij begeleid wonen direct na detentie.
Voor twee jongeren die hiervoor een indicatie hadden,

door de coach zonder hem ooit buiten te hebben kunnen

het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Wet- en regelgeving rondom de aanvraag van een uit-

nieuw gezocht worden naar een meer passende plek.
-

Het was niet duidelijk of begeleid wonen onderdeel van
de voorwaarden was. Bij één van de jongeren bleef
lange tijd onduidelijk of deze jongere begeleid moest

Als de jongeren vrijkomen ontbreekt het vaak aan de

wonen. Daarbij speelde ook dat deze jongere niet terug

meest basale levensbehoeftes als huisvesting, een inko-

wilde naar zijn ouders en zich ook niet wilde aanmelden

men, werk en/of vormen van zinvolle tijdsbesteding. De

bij het COJ omdat hij bang was met verslaafden in aan-

coaches richtten daarom hun werkzaamheden vooral ook

raking te komen. Het gevolg was dat deze jongere

op het bieden van perspectief aan de jongeren voor het

lange tijd bankslaper was. Voor de jongerencoach bete-

vervullen van deze behoeften.

kende deze onduidelijkheid dat er weinig stappen ondernomen konden worden wat huisvesting betreft.

Met bankslapers bedoelen we mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die opgevangen worden en overnachten binnen hun eigen
netwerk. Bron: Presentatie pilot flexwonen, gemeente Rotterdam.
19
De doorbraakmethode is een aanpak gericht op het ontwarren van de knoop aan problemen en hulpverlening bij mensen met gestapelde problematiek door een doorbraak te maken. Dat gebeurt door een niet gangbare stap te nemen, waarmee allereerst het probleem
wordt weggenomen dat de oplossing van andere problematiek tegenhoudt. Daardoor komt er vaak veel meer op gang; www.doorbraakmethode.nl
18
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-

Er was sprake van een discrepantie tussen wat een

bepaalde situaties om te gaan, of vanwege de aanwezig-

jongere zelf wilde en de opgelegde voorwaarden of wat

heid van psychiatrische problematiek. Soms ook waren

een jongerencoach meer passend vond. Bij één van de

verwachtingen of een eigen inschatting van mogelijkheden

jongeren speelde dat hij terug wilde naar zijn criminele

niet realistisch.

thuismilieu, terwijl de jongerencoaches wilden inzetten
op ‘terugkeer naar elders’ (onder andere behandeltraject in buitenland). Bij twee andere jongeren was in de
voorwaarden opgenomen dat ze begeleid moesten wonen maar ze waren hiervoor niet gemotiveerd en wilden
zelfstandig wonen. Eén van deze jongeren zag begeleid wonen niet zitten, omdat hij bang was om snel terug te vallen in oud gedrag en verslaving wanneer hij in
aanraking zou komen met jongeren met dezelfde problematiek.
-

Eén van de jongeren kon in principe na vrijkomen (tijdelijk) bij z’n oma wonen. Echter lange tijd bestond er de
misvatting dat dat niet kon door een straatverbod. Dit
bleek uiteindelijk niet te kloppen waardoor de jongere
toch (tijdelijk) bij zijn oma in huis kon komen.

We zien in de casussen terug dat het hebben van huisvesting een voorwaarde is om te kunnen werken aan de hulpvragen op andere leefgebieden. Voor de jongerencoaches
was het dan ook frustrerend dat de bovengenoemde factoren veelal buiten hun invloedsfeer lagen. Een voorbeeld
waar de jongerencoaches wel een positieve invloed op
hadden, was om voor jongeren in een crisissituatie tijdelijk
een hotel te regelen zodat ze even tot rust konden komen.
Naast de moeizame weg om huisvesting te vinden, betwijfelden de jongerencoaches bij een aantal jongeren of de
huisvesting (begeleid wonen) wel passend was. Het ging
dan met name om de begeleiding die jongeren krijgen vanuit een zorgaanbieder.
Het inzetten van ‘Terugkeer naar elders’ is in een aantal
casussen gelukt. Ook hier geldt dat de invloed van de jongerencoach beperkt was, omdat het bijvoorbeeld afhing
van al dan niet begeleid wonen als voorwaarde en beschikbare plekken bij aanbieders.
Werk / opleiding / andere dagbesteding
Zoals reeds opgemerkt, zien we dat het moeilijk is om
stappen richting werk, opleiding of andere dagbesteding te
zetten als er geen stabiele huisvestingssituatie is. Bij de
jongeren die bankslaper werden, was sprake van een stagnatie op dit gebied.
Jongeren die af en toe wel werk hadden, raakten die banen vaak weer kwijt vanwege conflicten met de werkgever,
veroorzaakt door een gebrek aan vaardigheden om met
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Zo wilde een jongere met borderline problematiek ondernemer worden maar wisselde het nogal waarin. Dit was afhankelijk van waar hij dagelijks mee bezig was. Was hij bezig met het kopen van een auto dan wil hij autodealer worden; gaf hij iemand advies over kleding dan wilde hij een
eigen kledinglijn beginnen en werd hij gebeld om te werken
in een callcenter dan wilde hij een callcenter oprichten. Het
was dan ook nog zo dat hij niet onderaan wilde beginnen.
Het uitgangspunt was om ‘morgen’ een goedlopend bedrijf
te hebben, veel geld te verdienen en het liefst alles uit te
besteden.
De jongerencoach, die betrokken was bij deze jongere, gaf
aan dat voor dit impulsieve gedrag een coach nodig is die
niet meegaat in al die opwellingen maar die ook niet alles
afwijst. In deze casus was het soms beter om maar even
niet te focussen op werk maar om te werken aan een beter
zelfbewustzijn.
Van het plan van één van de jongeren om een opleiding te
gaan volgen, kwam uiteindelijk niets terecht omdat hij werd
afgewezen vanwege zijn taalniveau. Hij raakte hierdoor gedemotiveerd en besloot geen opleiding meer te gaan volgen.
Financiën/schulden
Bij de meeste jongeren zijn de financiën, of beter gezegd
het ontbreken ervan een probleem. Ze zijn slecht op de
hoogte van hun financiële situatie, maken post niet open
en/of betalen geen rekeningen. Daardoor kunnen enorme
schulden ontstaan door oplopende boetes vanwege het
niet betalen van rekeningen. In twee gevallen hadden jongeren geen inkomen en konden ook geen uitkering krijgen
omdat ze als bankslapers geen vast adres hadden, wat
daarvoor een voorwaarde is. Het ontbreekt deze jongeren
aan vaardigheden om de juiste wegen te bewandelen of
soms simpelweg een juist formulier in te vullen.
Voor de coaches bleek het lastig om te achterhalen hoe
hoog de schulden waren. Ze probeerden helderheid te verschaffen en waar nodig afspraken te maken met inkomensconsulenten, schuldeisers en/of bewindsvoerders. In een
enkel geval wilde een jongere helemaal geen ondersteuning bij zijn schulden omdat hij instanties wantrouwde.

5.3.3 Vertrouwensrelatie en contact jongere
Een uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van een ‘klik’
tussen coach en jongere en dat de coaches tijd hebben om
te werken aan een vertrouwensrelatie. Jongerencoaches
spreken zelf liever meer van een samenwerkingsrelatie
dan van een vertrouwensrelatie. Ze werken aan deze relatie door bijvoorbeeld een jongere op te halen bij de JJI,
mee te gaan naar gesprekken bij reclassering of aanwezig
te zijn bij een rechtszitting, mee te gaan naar een gesprek
bij een opleiding of het regelen van praktische zaken. Ook
gaan de jongerencoaches meer informele contacten aan,

De jongerencoach:

Ze heeft weinig vertrouwen in mensen. En
dat lijkt een scherm, waar ze zich achter
beweegt. Daardoor zorgt ze ervoor dat ze
in een cirkel blijft zitten waarin ze ervan uitgaat dat mensen niet te vertrouwen zijn
waardoor ze mensen op afstand houdt.
Daardoor kunnen mensen niet bij haar komen waardoor zij zich weer afgewezen
voelt. Ze wordt iedere keer weer bevestigd
in dat gevoel. Daar gaat zij zelf niet uitkomen.

bijvoorbeeld door te helpen bij het verven van een kamer,
meegaan naar een sportschool, samen te gaan wandelen
of een potje te tafeltennissen. De jongeren die zijn geïnterviewd zijn zeer tevreden over hun jongerencoach. Sommige jongeren geven aan nog nooit eerder zo iemand ontmoet te hebben. Een jongere:

Als zij er niet was geweest, dan weet ik
niet waar ik nu was. Het is gewoon een
persoon die ik nog nooit heb leren kennen.
(casus 5)

Een overeenkomst tussen vrijwel alle casussen is dat de
intensiteit van het contact wisselend is. Perioden met frequent contact wisselen elkaar af met perioden waarin er
beperkt of geen contact is. Bij de meeste casussen zien we
regelmatig dat jongeren niet op afspraken verschijnen of
afspraken afzeggen. Dit onderstreept het belang om in de
aanpak jongeren vast te pakken en niet los te laten.
Het inzetten van stagiaires
Langdurigheid en vasthoudendheid zijn essentieel in de pilot om onder andere een vertrouwensband op te bouwen.

En een andere jongere vertelt over de relatie met de

Om die reden is het belangrijk om goed na te denken over

coach:

de inzet van stagiaires en dat bleek ook binnen één casus.
Een coach die later bij de pilot betrokken werd, liet de ge-

Hij geeft het gevoel dat hij naar mij luistert.
Dat het goed gaat, dat we elkaar begrijpen.
Ik luister naar hem en hij luistert naar mij.
Het is wel lauw. Het is ook wel iemand die
verstandig is. (casus 11)

sprekken binnen een nazorgcasus meer en meer over aan
haar stagiaire. Die bleek goed te kunnen opschieten met
de jongere. Daardoor kwam de coach zelf meer op de achtergrond te staan. Toen de stagiaire na een half jaar weer
wegging, bleek het voor de coach onder andere hierdoor,
niet meer mogelijk een goede verstandhouding op te bou-

Deze jongere geeft ook aan dat ondanks dat de jongeren-

wen met de jongere.

coach ‘buiten’ weinig voor deze jongere heeft kunnen bete-

Het inzetten van stagiaires binnen een intensief nazorgtra-

kenen deze wel respect verdient omdat hij lang contact

ject is naar aanleiding van dit voorval intern geëvalueerd.

bleef onderhouden met hem, ook toen het slecht ging.

Het wordt afgeraden om stagiaires in de toekomst zelfstan-

Het lukte niet bij alle jongeren om een relatie op te bouwen

dige gesprekken te laten voeren.

omdat er bijvoorbeeld hechtingsproblematiek speelde. Zo

Invloed coronapandemie

hield één van de jongeren de jongerencoach op afstand en

Zoals eerder naar voren kwam hinderde de corona pande-

verliep de relatie moeizaam. Ook een wisseling van jonge-

mie in de meeste gevallen de opbouw van een vertrou-

rencoaches droeg niet bij aan een betere relatie met deze

wensrelatie tussen de coaches en de jongeren. Door de

jongere. Deze jongere zou volgens de jongerencoaches

lockdowns vanaf maart 2020 kon er soms lange tijd geen

baat hebben bij gespecialiseerde hulp, maar daar stond de

fysiek contact plaatsvinden. Het contact werd onderhouden

jongere niet voor open vanwege veel negatieve ervaringen

door te appen, mailen en/of te bellen. Soms verliep het

met hulpverleners.

contact dat (nog) moeizaam verliep daardoor nog moeizamer. Er werd dan slecht gereageerd op appjes en mailtjes.
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In één casus heeft de coach ondanks de lockdown getracht de jongere één keer in de week te zien. Er was wel
regelmatig app en telefonisch contact maar volgens de jongerencoach had deze jongere de nabijheid van het contact
nodig: ‘Aan de telefoon kan hij best wel makkelijk mooi
weer spelen. Ik weet dan niet hoe het echt met hem gaat’,
aldus de coach.
In één casus bemerkte de coach dat het contact juist verbeterde. Via het appen ging de communicatie makkelijker
en de telefoon werd vaker opgenomen om vervolgens te

wegen. Ik heb hem al meerdere malen besproken bij de methodische werkbegeleiding, maar omdat er zo weinig duidelijk is
over wat er bij hem speelt kan ik niet de
goede bejegeningsstijl neerzetten. Ik weet
gewoon niet of ik dan tegenover iemand zit
die zwaar getraumatiseerd is en volledig
aan het dissociëren is op dat moment, of
dat ik tegenover een hele zwakke broeder
zit die het vertikt om zijn mond open te
trekken. Dat weet ik gewoon niet.

praten over van alles en nog wat.
Gedrag

Zoals in de procesevaluatie naar voren kwam is de proble-

Een groot verschil tussen het reguliere werk als jongeren-

matiek van de jongeren niet veel complexer dan de coa-

coach vanuit een wijkteam en het werk van nazorgcoach

ches in hun reguliere praktijk ook wel tegenkomen. Ook als

binnen de pilot, is dat vanuit het reguliere werk een coach

het gaat om psychiatrische ziektebeelden. Echter vanuit de

eerder met coachen zal stoppen als een jongere bijvoor-

reguliere jongerencoaching in een wijkteam wordt al snel

beeld niet meewerkt. Binnen de pilot is het uitgangspunt

doorverwezen naar specialistische hulpverlening als de

om in principe drie jaar naast een jongere te blijven staan,

problematiek uitdrukkelijk op de voorgrond treedt. Binnen

wat er ook gebeurt en hoe deze zich ook gedraagt. Dit kan

de nazorgpilot worden jongerencoaches veelvuldig gecon-

soms het uiterste vragen van het geduld van een coach.

fronteerd met psychiatrische ziektebeelden die om een

Zo vertelt een coach dat de begeleiding van een jongere

specifieke benadering vragen. Zo heeft een jongerencoach

lange tijd uiterst moeizaam verliep en dat hij het soms bijna

te maken met een jongen met borderline. Het impulsieve

opgaf. Terwijl geduld juist zijn sterkste punt is, zegt hij. Bin-

gedrag dat voortkomt uit zijn borderline problematiek

nen het reguliere werk had hij allang afstand genomen en

vraagt om iemand die niet meegaat in alle pieken en dalen.

dan afgewacht of de jongere zelf weer terug zou komen als

De jongerencoach geeft aan dat het begeleiden van zo’n

de problemen te groot werden. Nu bleef hij zo lang moge-

jongere veel van je vraagt. Om niet in de valkuilen te lopen

lijk vasthouden, zoals de bedoeling is van de pilot.

van iemand met borderline bemerkte de jongerencoach dat

Lastig wordt het als een jongere niet wil meewerken aan
(diagnostische) onderzoeken. Voor de coach is het dan erg
moeilijk om te begeleiden omdat het niet duidelijk is wat
deze jongere precies nodig heeft. De worsteling van de
coach komt in het volgende fragment uit een interview
goed naar voren:

Ik heb tegen reclassering gezegd dat het
eigenlijk niet haalbaar is om deze jongen
zorg te bieden als je niet weet wat er met
hem aan de hand is. Zijn hele leven weigert hij al om mee te werken aan dit soort
dingen, waardoor niet duidelijk is wat hij
nodig heeft. Hij is bang dat het zijn zelfbeeld heel erg gaat aantasten, zo’n onderzoek. Het is volgens mij het beestje bij zijn
naam noemen. Toen ik later tegen hem zei
van: joh, het gaat er meer om te weten
waar je kwaliteiten liggen en waar je misschien wat meer hulp bij kan gebruiken. Ik
merkte dat het daardoor minder zwaar ging
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hij behoefte kreeg aan deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld een psychiater om het gedrag te kunnen duiden.
Ook groeide de behoefte aan methodische werkbegeleiding. Zonder verdieping in de problematiek is het ondoenlijk een langdurige en intensieve relatie op te bouwen.

5.3.4 Inzet ondersteunend netwerk
Om verschillende redenen was het lastig om het netwerk
van een jongere te betrekken bij de begeleiding. Dat kon
zijn omdat het netwerk erg beperkt was of omdat de jongerencoach weinig zicht kreeg op het netwerk omdat de jongere hierover vaag bleef. Ook was het bij sommige jongeren volgens de jongerencoaches beter om het netwerk juist
niet of minder te betrekken omdat het niet steunend was of
een negatieve invloed had, bijvoorbeeld omdat een jongere
zich in een crimineel thuismilieu bevond. Bij enkele casussen was sprake van enige ondersteuning vanuit het netwerk, bij casus 9 (kennis/vertrouwenspersoon) en casus 12
(zus). Bij geen van de casussen was sprake van de inzet
van een mentor uit het eigen netwerk (JIM, Jouw Ingebrachte Mentor).

5.3.5 Inzet op zinvolle vrijetijdsbesteding
Bij enkele casussen zijn activiteiten ingezet op zinvolle
vrijetijdsbesteding. Een voorbeeld is dat een jongere lid
werd van een sportschool. Ook ging de jongerencoach samen met deze jongere op zoek naar andere hobby’s. De
focus van de jongerencoaches lag echter het minst op dit
uitgangspunt omdat andere hulpvragen veelal urgenter waren en veel aandacht vroegen.

5.4

Resultaten: doelen bereikt?

met een opleiding, hebben werk of een dagbesteding. Vrijwel alle jongeren hebben aan het einde van de pilot een inkomen, veelal in de vorm van een uitkering. Twee jongeren
staan onder bewindvoering. Wat schulden betreft is er bij
de meeste jongeren een aanpak, hetzij via een begeleider
bij begeleid wonen of er is een aanmelding gedaan voor
een schuldhulpverleningstraject. Bij één jongere is sprake
van een toename van schulden.
Bij het afsluiten van de pilot is, voor zover bekend, bij één
jongere sprake van recidive in de vorm van een hernieuwd

Doelen van de aanpak waren: huisvesting, werk of een op-

contact met justitie. Bij de andere jongeren is daar, voor

leiding of een andere vorm van dagbesteding, hulp bij fi-

zover bekend, geen sprake van. Geen hernieuwd contact

nanciën, een ondersteunend netwerk (met mentor uit eigen

met justitie wil echter niet zeggen dat jongeren niet in aan-

netwerk) en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Met het beha-

raking zijn gekomen met politie. In een aantal casussen

len van deze doelen werd beoogd de recidive te verminde-

zien we dat er wel sprake was van politiecontact, bijvoor-

ren.

beeld vanwege een boete of melding van overlast (casus 5
en 7), maar dat dit was geen recidive in de zin van op-

Veel factoren werkten belemmerend bij het behalen van

nieuw detentie of een delict van vergelijkbare ernst waar-

deze doelen, zoals we hiervoor beschreven. De bereikte

voor ze eerder vastzaten.

resultaten per casus laten dan ook een wisselend beeld
zien. We zien dat in de meeste casussen stappen zijn gezet richting de doelen van de aanpak. Het kan hierbij ook
gaan om wat kleinere stappen zoals het opbouwen van
een samenwerkingsrelatie of acceptatie van hulp.
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de resultaten op het gebied van huisvesting, werk/opleiding/dagbesteding en financiën/schulden. We plaatsen twee opmerkingen bij deze
tabel. Ten eerste liepen de begeleidingstrajecten niet allemaal zoals verwacht. Naast de drie jongeren die voortijdig
het traject beëindigden, zijn er ook twee jongeren die weliswaar begeleiding ‘binnen’ kregen, maar vrijwel geen begeleiding ‘buiten’ (casus 4 en 11). Bij casus 4 werden de
hulpvragen opgepakt door andere partijen (o.a zorgaanbieder) en was dit voor de betrokken jongerencoach reden om
het traject af te sluiten. Casus 11 stroomde uit naar een
andere stad. Een tweede opmerking is dat de resultaten
niet volledig toegeschreven kunnen worden aan de jongerencoach omdat het veelal gaat om een gezamenlijke inspanning vanwege betrokkenheid van andere partijen zoals reclassering of een zorgaanbieder voor begeleid wonen.
Huisvesting is bij vrijwel alle casussen gerealiseerd, veelal
in de vorm van begeleid wonen. Eén jongere heeft met
hulp van de jongerencoach zelfstandige woonruimte gevonden. Jongerencoaches vragen zich in een aantal gevallen af of begeleid wonen wel goed past bij de jongeren die
daar een plek hebben gekregen. Vijf jongeren zijn bezig
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Tabel 5.1. Resultaten op huisvesting, werk/onderwijs/dagbesteding, financiën/schulden en hernieuwde justitiecontacten bij afsluiting pilot, naar casus
casus Huisvesting
Werk/onderwijs/
Financiën/ schulden
Hernieuwde jusOverig
dagbesteding
titiecontacten
1
Ja, begeleid wonen; niet duiNee, wel meerdere keren werk geUitkering; toename schulden, zorgNee
Bij einde pilot nog geen stabiele situatie,
delijk of het passend is
had
aanbieder pakt dit op
verlenging begeleiding in 2022
2
Ja, begeleid wonen
Ja, is opleiding gaan volgen
Uitkering; onder bewindvoering
Nee
Afsluiting omdat doelen zijn bereikt of
door andere partijen worden opgepakt
3*
4**
Ja, begeleid wonen; niet pasJa, werkt; was al in detentie
Inkomen uit werk; geen schulden
Nee
Afsluiting omdat vragen door andere parsend, reclassering op zoek
tijen worden opgepakt
naar andere huisvesting
5
Ja, zelfstandige woning (stuNee, aan einde traject plannen
Uitkering; schulden, toeleiding naar
Nee
In 2022 nog enkele maanden op ‘monitodio)
voor opleiding
schuldhulpverlening
ring’
6*
7
Ja, begeleid wonen; niet duiJa, soort van dagbesteding in taUitkering; onder bewindvoering
Nee
Afsluiting omdat doelen zijn bereikt of
delijk of het passend is
bakshop
door andere partijen worden opgepakt;
Wlz-indicatie aangevraagd
8*
9
Ja, begeleid wonen; niet duiNee
Uitkering; schulden
Nee
Afsluiting omdat vragen door andere pardelijk of het passend is
tijen worden opgepakt
10
Ja, begeleid wonen
Ja, volgt onderwijs
Onder de 18 jaar, krijgt leefgeld
Nee
Afsluiting omdat vragen door andere partijen worden opgepakt
11**
Nog geen passende huisvesJa, dagbesteding (voorwaarde om
Uitkering; schulden, nog geen aanNee
Afsluiting vanwege uitstroom andere
ting, tijdelijk bij oma
vrij te komen)
pak
stad; 22 maanden binnen en 2 maanden
monitoring
12
Nee, wel aanmelding begeNee
Uitkering; schulden, nog geen aanJa
Bij einde pilot nog geen stabiele situatie,
leid wonen
pak
verlenging begeleiding in 2022
*voortijdig afgesloten, geen sprake van een langdurig begeleidingstraject
** lange periode van contact ‘binnen’, geen sprake van een langdurig begeleidingstraject ‘buiten’

5.5

Werkzame elementen

Wat heeft nu vooral gewerkt in de begeleidingstrajecten?
Uit gesprekken met betrokkenen komen de volgende elementen naar voren.
Vrijwillige hulp: naast jongeren staan
De hulp van de jongerencoaches is vrijwillig en dit maakt
het anders dan de betrokkenheid van reclassering die handelt vanuit een gedwongen kader. Vanuit het vrijwillige kader kunnen de jongerencoaches meer naast een jongere
staan. In de casussen zien we dat de jongerencoaches
meegaan naar instanties en aanwezig zijn bij bepaalde
(transitie)momenten, bijvoorbeeld het ophalen van een jongere uit de JJI.
Voor de jongeren is het belangrijk om te realiseren dat de
aangeboden hulpverlening vrijwillig is. Eén van de jongeren die vele jaren ervaring heeft met gedwongen hulpverlening zei hierover: ‘Er zijn zoveel hulpverleners waarmee ik
te maken heb gehad waarbij ik het gevoel had dat ze niet
echt waren. De coach staat vanaf het begin naast mij en
dat maakt hem anders dan al die anderen. Er is geen verplichting en dat voel ik. Gedwongen hulpverlening is voor
mij geen hulpverlening’.
Opbouwen samenwerkingsrelatie
De jongerencoaches hebben met deze aanpak tijd om te
werken aan een relatie met een jongeren. Ze kunnen ook
in meer informele sfeer werken aan deze relatie. We zien
dat bijvoorbeeld terug in het samen gaan sporten, wandelen, of meehelpen met verven van een nieuwe kamer. Er is
ook meer ruimte om het contact of het vertrouwen eventueel te herstellen wanneer een jongere het contact tijdelijk
‘verbreekt’. Wat in de samenwerkingsrelatie ook helpt is
dat de jongerencoaches de ‘taal’ van de jongeren spreken.
Door aan deze relatie te werken, zien we in verschillende
casussen dat jongeren uiteindelijk hulp toelaten.
Geduld, vast blijven houden
Jongerencoaches blijven volhardend in het contact zoeken,
ook als de jongere het keer op keer laat afweten. Het is
van belang jongeren ‘vast te pakken en niet los te laten.

jongerencoaches beter zicht op de behoefte van een jongere en kan beter gezocht worden naar een passend aanbod. De problematiek waarmee jongeren te maken hebben
is complex, vaak is er sprake van een wankel evenwicht en
gaat veel aandacht van de jongerencoach naar problemen
die op dat moment spelen. Dat maakt dat een langduriger
traject nodig is om de beoogde doelen te behalen. Ook een
intensievere betrokkenheid (waaronder ook beschikbaar
zijn buiten werktijden) is nodig, zeker in crisissituaties, om
te voorkomen dat problemen verergeren of dat het risico
op afglijden toeneemt.
Verbindende en bemiddelende rol van jongerencoach
Jongerencoaches zijn de ‘spin in het web’ vanwege het
brede scala aan leefgebieden waarmee ze aan de slag
gaan. Ze spelen een verbindende rol in de samenwerking
met ketenpartners. Ook zijn ze in staat om een bemiddelende rol in te nemen waardoor escalaties en mogelijke risico’s op afglijden voorkomen kunnen worden.
Zo vertelt een coach dat een reclasseerder een jongere
weer wilde terugplaatsen nadat deze op onbeschofte wijze
werd uitgescholden. Na bemiddeling door de coach lukte
het om dit te voorkomen waardoor wellicht ook werd voorkomen dat behaalde resultaten weer werden tenietgedaan.
Werken aan gedragsverandering
Door de langdurige en intensieve coaching krijgen de jongerencoaches veel meer dan in hun reguliere werk te maken met achterliggende gedragsproblematiek van de jongeren. Zonder inzicht in de oorzaken van het gedrag is het
onmogelijk om de jongeren langdurig te begeleiden zonder
in valkuilen te geraken. Het betekent in de praktijk wel dat
coaches soms aanlopen tegen de grenzen van hun kunnen
en ook frustratietolerantie. Maar uiteindelijk blijkt dat, als de
coach er na langdurige begeleiding in slaagt het vertrouwen van de jongere te winnen, een stapeling van ontregelende elementen (stressoren, risicofactoren) kan worden
weggenomen. Hierdoor zien coaches en de jongeren zelf,
dat heel langzaam en met vallen en opstaan er sprake is
van gedragsverandering. Dusdanig dat de jongeren zelfbewuster worden en hun levensloop meer in de hand kunnen
nemen.

Langdurig en intensief (indien nodig)
Door een jongere langere tijd te begeleiden, krijgen de
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5.6

Beschrijving casus Bilal

Paragraaf 5.6 en 5.7 geven een beschrijving van de begeleidingstrajecten van twee casussen uit het casusonderzoek. De
casussen illustreren met welke problematiek de jongerencoaches te maken kregen, welke factoren belemmerend werkten
bij het behalen van de doelen van de aanpak en welke resultaten zijn bereikt.

5.6.1 Achtergrond

5.6.2 Ervaringen van de jongerencoaches

Bilal 20 is een 18-jarige jongen met een licht verstandelijke
beperking (LVB). Bilal komt uit een crimineel milieu dat

Binnen beginnen

hem uitdaagt tot crimineel gedrag. Zijn broers zitten regel-

Bilal was al uit detentie, dus er is geen sprake geweest van

matig in detentie vanwege overvallen en drugsdelicten. Zijn

een periode van begeleiding in detentie. De jongerencoa-

moeder staat onder reclasseringstoezicht vanwege een

ches hebben via reclassering informatie over Bilal gekre-

aantal inbraken en zijn stiefvader zit geruimere tijd in de-

gen. Bilal had bij aanvang van de pilot een begeleider bij

tentie in het buitenland. Zijn eigen vader overleed toen hij

een dagbestedingstraject. Ook van hem hebben ze infor-

nog klein was. Bilal heeft in het verleden in de gesloten

matie over Bilal gekregen. Volgens één van de jongeren-

jeugdzorg gezeten.

coaches had het voor de klik en het opbouwen van een

In 2019 heeft Bilal ongeveer een maand in De Hartelborgt
gezeten vanwege betrokkenheid bij een inbraak. Op basis
van een risico-analyse (justitierapportage) wordt het recidi-

vertrouwensband misschien geen verschil gemaakt of er
sprake was geweest van ‘binnen beginnen’. De jongerencoach denkt dat je bij Bilal een klik hebt of niet.

verisico bij Bilal als hoog ingeschat. Bilal wordt in novem-

De inschatting van de jongerencoaches is dat Bilal zijn le-

ber 2019 via het Veiligheidshuis aangemeld voor de pilot.

ven anders wil inrichten, maar dat hij niet overziet hoe het

Hij staat onder toezicht van reclassering. Bilal geeft bij aan-

anders moet of hoe het anders kan. Hij heeft daar volgens

vang van de pilot bij de jongerencoach aan dat hij een an-

de jongerencoaches hulp en ondersteuning bij nodig van

dere weg wil inslaan dan zijn familie. Twee jongerencoa-

andere partijen. De jongerencoaches zien motivatie bij Bi-

ches gaan met Bilal aan de slag, met een gezamenlijke

lal, al is die vooral gericht op het halen van zijn rijbewijs.

tijdsinvestering van ongeveer een dag per week. Ze doen

Een jongerencoach merkt dat Bilal ook wel bepaalde ‘ver-

deze casus samen vanwege de complexe situatie en het

andertaal’ uit. Hij benoemt dingen die hij zou willen veran-

criminele milieu waar Bilal zich in bevindt.

deren en heeft het er bijvoorbeeld over gehad dat hij toch
wil gaan werken of misschien wel naar school wil.
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Naam is gefingeerd.

De jongerencoach over zijn motivatie:

Wat ik merk is dat hij wel graag dingen zou
willen en daar ook wel over nadenkt op zijn
manier. Hij is dus echt wel bezig met dat
hij daarbij hulp wil. Dat zie ik wel als motivatie voor dat hij verder wil. Het betekent
dat hij ons daarvoor nodig heeft, ook al
vindt hij dat zelf soms vervelend.

Perspectief bieden
Huisvesting
Bilal woont in het huis van zijn moeder, samen met zijn
(half)broers. Moeder verblijft een groot gedeelte van de
week ergens anders in verband met haar werk. De relatie
tussen Bilal en zijn moeder is ambivalent volgens een jongerencoach. De ene week gaat het goed, de andere week
slecht. De jongerencoaches vinden het geen veilige plek
voor Bilal, maar Bilal ervaart dat anders.
Een belangrijk doel is om Bilal uit het criminele thuismilieu
te krijgen en een passende vorm van huisvesting te vin-

zetten op een aanvraag in het kader van de Wet langdurige Zorg (Wlz-indicatie).
De jongerencoaches over het vinden van passende huisvesting:

We hebben voor een Wlz-indicatie gekozen omdat we zien dat er binnen de WMO
eigenlijk weinig organisaties zijn die aansluiten bij de zorgbehoefte die Bilal heeft.
Het ingewikkelde is dat je eigenlijk deze
jongen een beschermd kader gunt, maar
tegelijkertijd gaat hij dat niet trekken. Tegen je gevoel in moeten wij denk ik gaan
kijken naar een meer vrijere setting voor
hem waarin hij wat meer vrijheid heeft en
waarin zijn autonomie vooral heel erg gestimuleerd wordt. Daarvoor heb je bij de
Wlz wat meer mogelijkheden. Als je kijkt
hoe het de afgelopen 1½ jaar is gegaan,
dan zien wij wel een beperkte leerbaarheid. Deze jongen zal waarschijnlijk de rest
van zijn leven zorg nodig hebben. In welke
vorm dan ook.

den. In de voorwaarden voor vrijlating is hierover echter
niets opgenomen. In het eerste half jaar zetten de jongerencoaches, in overleg met reclassering, stevig in op een
behandeltraject van Xperanza 21 in het buitenland (Spanje),
ver weg van zijn familie. Vanwege de wachttijd voor het
traject in Spanje wordt op een gegeven moment gekeken
naar een dergelijk traject van dezelfde zorgaanbieder in
Groningen. Bilal staat in eerste instantie achter dit plan,
maar zijn prioriteit ligt bij het halen van zijn rijbewijs. Uiteindelijk komen beide trajecten (Spanje, Groningen) niet van
de grond omdat Bilal zelf niet wil.
Bilal is volgens de jongerencoaches niet goed in staat om
zelfstandig te wonen. Ze zien hem het liefst in een beschermde omgeving, maar beseffen ook dat Bilal dat,
mede vanwege zijn verleden in gesloten instellingen, niet
gaat trekken. Hij zal in een conflictsituatie belanden, weggestuurd worden of zelf weggaan. Het meest passend zou
voor Bilal een setting zijn waarin hij wat meer vrijheid heeft
en zijn autonomie gestimuleerd wordt. Binnen de WMO zijn
er volgens de jongerencoaches weinig organisaties die
aansluiten op de zorgbehoefte van Bilal. De jongerencoa-

Bilal zorgt voor veel overlast in het huis van zijn moeder,
onder andere door het afspelen van harde muziek en ruzies met moeder. Na verschillende overlastmeldingen zet
moeder een rechtszaak in gang en dat leidt ertoe dat Bilal
begin 2021 het huis van zijn moeder wordt uitgezet. Omdat
er op dat moment geen geschikte crisisopvang is, regelen
de jongerencoaches voor enkele nachten een hotelkamer.
De jongerencoaches merken op dat de crisisopvang geen
passend aanbod heeft voor iemand als Bilal bij wie meerdere problemen spelen. Uiteindelijk verblijft Bilal enkele
weken in het hotel, totdat er een kamer beschikbaar is bij
een zorgaanbieder, waar Bilal via een pgb een kamer met
ambulante begeleiding krijgt.
De huisuitzetting zorgt op dat moment voor een breuk tussen Bilal en zijn familie omdat Bilal kwaad is op zijn familie.
De nieuwe situatie zorgt voor een keerpunt omdat de jongerencoaches klaar staan om hem verder te helpen en Bilal deze hulp ook steeds meer is gaan toelaten.
De reclasseerder over de thuissituatie van Bilal:

ches besluiten, mede door zijn beperkte leerbaarheid, in te
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Het was complex. Zijn moeder, vrienden
en hele familie hadden een negatieve invloed op hem. Hoe harder wij probeerden
hem eruit te halen, hoe verder we hem
weer in het systeem terugduwden. Nu is
het systeem om hem weggevallen en nu
merk je dat de jongerencoaches wat dichter bij hem komen.

het externe factoren die ervoor zorgen dat hij niet komt opdagen (bijvoorbeeld rijlessen of hij zit in België bij zijn moeder). Voor de jongerencoaches is het moeilijk om contact
te leggen en te houden met Bilal. Toch zien de jongerencoaches ook dat Bilal regelmatig een beroep doet op de
jongerencoaches als er iets speelt. Dit doet hij bijvoorbeeld
als hij wordt lastiggevallen door contacten van zijn broer of
als hij een brief van de deurwaarder krijgt. Bilal doet zijn
best om open te zijn en om mee te werken.

Werk/opleiding/dagbesteding
Bilal heeft geen werk en volgt geen opleiding. Hij heeft op
het praktijkonderwijs gezeten, maar dit nooit afgemaakt. Bilal volgde net voor de instroom in de pilot een dagbestedingstraject bij Schoon Schip. Hij heeft daar een goede relatie opgebouwd met een begeleider, maar mag daar vanwege een incident op een gegeven moment niet meer komen. Bilal is vooral bezig met het halen van zijn rijbewijs.
Verder blowt en gamet hij veel. Medio 2020 vragen de jon-

De jongerencoaches over de relatie:

Of het nou een vertrouwensrelatie is of een
samenwerkingsrelatie, doet er voor mij op
dit moment niet toe omdat hij wel het contact met ons zoekt als het nodig is. Dat is
denk ik de winst van afgelopen jaar dat hij
ons weet te vinden. Bij wijze van spreken
hangt hij om half 9 ’s ochtends aan de lijn
met al z’n vragen.

gerencoaches bij het UWV een indicatie voor een banenafspraak aan. Ze ondersteunen Bilal verder bij het opstellen
van zijn CV.

De jongerencoaches zijn vaak ad hoc met dingen bezig

Financiën /schulden

rencoaches heel lastig om lange termijn doelen te stellen

Bilal heeft een uitkering maar deze wordt op een gegeven
moment opgeschort nadat de gemeente ontdekte dat er
nog een spaarrekening op zijn naam staat. Bilal wist niets
van deze rekening af omdat zijn moeder zijn financiën beheert. Zijn moeder bleek in korte tijd het gehele bedrag opgemaakt te hebben. Na een verklaring van moeder dat ze
dit geld heeft opgemaakt, kan de uitkering gecontinueerd
worden.
Bilal heeft schulden, maar de jongerencoaches komen er
niet achter wat de omvang is. Ze onderzoeken de mogelijkheid of hij onder bewindvoering kan komen te staan. Bilal
wil dat echter zelf niet. Hij geeft aan dat zijn moeder het
wel regelt, maar zij blijkt dat niet te willen. Uiteindelijk lukt
het de jongerencoaches om Bilal te overtuigen om de bewindvoering te accepteren (medio 2021).
Vertrouwensrelatie en contact jongere
Bilal heeft een licht verstandelijke beperking. De jongerencoaches merken bijvoorbeeld dat hij moeite heeft met plan-

omdat er veel tussendoor speelt. Het is volgens de jongeen die vast te houden omdat er altijd iets tussendoor komt
wat op dat moment belangrijk is.

De jongerencoaches over het oppakken
van ad hoc zaken: ‘Dan heeft hij ruzie gehad met zijn moeder en wil ze hem uit huis
hebben en schrijft ze hem uit. Er volgt dan
een adressenonderzoek, maar Bilal negeert alle brieven. Dat speelt overigens
nog steeds. Dan blijkt hij een aantal maanden zijn T-mobile niet te hebben betaald.
Ook dat speelt nog steeds. Ondertussen
moet z’n Digid weer opnieuw aangevraagd
worden, want die weet hij niet meer. Dan
ging hij naar België omdat z’n broertje jarig
was. Vervolgens werd hij daar ziek. Terwijl
z’n moeder daar is met een enkelbandje.
Dit zijn zo een aantal dingen die bij me opkomen die plaatsvonden binnen een tijdsbestek van vier weken.

nen, dat hij niet over al te veel dingen tegelijk kan naden-
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ken en dat hij niet altijd goed kan inschatten wat iemand

Wat volgens de jongerencoaches helpt, is Bilal losweken

bedoelt. Bilal zegt afspraken met de jongerencoaches vaak

van zijn moeder, zonder over die relatie te oordelen. Ver-

af. Soms blijkt hij dubbele afspraken te plannen (rijlessen)

der is van belang om vasthoudend te blijven in het contact

en is hij onvoldoende in staat om dit op te lossen. Vaak zijn

met Bilal.

Een jongerencoach over de begeleiding:

Als ik kijk naar wat bij hem heeft geholpen
is vast blijven houden, dat vertrouwen
beetje bij beetje opbouwen en je niet af laten schepen bij hem. Niet denken van: hij
komt niet opdagen, dus we stoppen er
maar mee. Maar gewoon doorzetten.

houden weinig rekening met de gevolgen van bepaalde zaken voor Bilal. Een voorbeeld is dat ze met moeder afspraken dat Bilal de huur moest betalen, maar dat hij ook het
huis uit moest. Voor Bilal is dit natuurlijk een hele onduidelijke boodschap.
Eén keer in de twee à drie maanden is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar o.a. Veiligheidshuis, reclassering
van Bilal, reclassering van moeder en de jongerencoaches

Inzet op ondersteunend netwerk
De insteek van de jongerencoaches is om moeder en ook
de andere familieleden zo min mogelijk te betrekken vanwege de negatieve invloed op Bilal. Het netwerk van Bilal
is verder beperkt. Er is een tante waar hij regelmatig gaat
eten. Verder heeft hij goed contact met de eigenaar van

bij aanwezig zijn. De jongerencoaches missen echter de
diepgang tijdens deze overleggen. Het gaat vaak over
praktische dingen, maar er wordt niet dieper op de casus
ingegaan.

5.6.3 Ervaringen van Bilal

een kiosk om de hoek.

Het is de onderzoekers niet gelukt om een interview met

Inzet op zinvolle vrijetijdsbesteding

maar vanwege allerlei redenen ging het interview steeds

Bilal besteedt tijd aan het halen van zijn rijbewijs. Verder

niet door.

gamet Bilal veel.

Bilal te houden. Er zijn meerdere pogingen ondernomen,

Bilal was medio 2021 wel aanwezig bij een bijeenkomst

Vanuit de jongerencoaches zijn weinig activiteiten onder-

met een wethouder, waar ook één van de onderzoekers bij

nomen op dit terrein, omdat prioriteiten vaak bij meer ba-

aanwezig was. Bilal vertelde zachtjes en moeilijk te ver-

sale zaken liggen, zoals het vinden van huisvesting.

staan dat de begeleiding van de jongerencoaches het
beste is wat hij tot nu toe heeft gehad. Lang in de jeugd-

Samenwerking met reclassering

zorg zitten betekent volgens hem dat het alleen maar

De jongerencoaches hebben ongeveer één keer in de twee

slechter met je gaat. Maar met de coaching is dat anders.

weken contact met reclassering en houden elkaar op de

Bilal vertelt dat je daar echt wat aan hebt.

hoogte van het contact dat ze hebben met Bilal. De samenwerking loopt volgens de jongerencoaches goed. Ze
geven aan dat ze sturend kunnen zijn in deze casus en
veel invulling kunnen geven aan de plannen. Een voorbeeld is het traject met Xperanza, wat één van de jongerencoaches heeft aangedragen. De reclassering richt zich
vooral op het toezicht en stelt zich terughoudend op. De
jongerencoaches zijn meer op zoek naar een nieuwe aanpak omdat de aanpak in het verleden (gedwongen kader)
niet werkte omdat Bilal dan niet meewerkt. Ze zien geen
meerwaarde om hetzelfde te gaan doen wat de afgelopen
jaren is gedaan. Ook vinden de jongerencoaches dat er
vanwege de complexiteit van de casus meer bij deze casus moet worden stilgestaan en hebben ze behoefte aan
meer verdieping om goed zicht te krijgen op wat er nodig
is.
Moeder staat ook onder toezicht van reclassering. De samenwerking tussen reclassering van Bilal en reclassering
van moeder verloopt moeizaam omdat er meerdere belangen spelen en ze niet helemaal op één lijn zitten. De reclassering van moeder denkt vooral vanuit moeder en ze

5.6.4 Situatie bij afsluiting pilotperiode
Bij afsluiting van de pilot (december 2021) is Bilal ruim
twee jaar in begeleiding bij de jongerencoaches. Richting
het einde van de pilot, als er meer rust is, is nog maar één
jongerencoach betrokken.
De jongerencoaches zagen dat Bilal in de loop van de tijd
steeds meer hulp is gaan toelaten. Bij de afsluiting zijn belangrijke behaalde resultaten dat er een Wlz-indicatie is afgegeven, dat hij huisvesting heeft met ambulante begeleiding, dat hij een inkomen heeft in de vorm van een uitkering en dat hij onder bewindvoering staat. Wel een punt
van zorg is, is dat er weer contact is tussen Bilal en zijn familie.
Tegen het einde van de pilot is mede door bemiddeling van
de jongerencoach voorkomen dat Bilal nog enkele maanden moest zitten omdat hij zich niet aan de afspraken bij
reclassering hield. De jongerencoach heeft bij de officier
van justitie (OvJ) duidelijk kunnen maken dat er veel in
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gang is gezet en dat het zonde zou zijn als Bilal nog enkele

omdat de grootste risicofactoren, zijn netwerk en fysieke

maanden zou moeten zitten. Reclasseringstoezicht is in

omgeving, minder invloed zullen hebben.

oktober 2021 afgesloten.
De jongerencoach over de bemiddeling met de OvJ:

De OvJ heeft zijn verhaal en ons verhaal
aangehoord. Ik heb aangegeven welke
stappen we gemaakt hebben met hem en
dat het werk wat wij verzet hebben met Bilal allemaal voor niets zou zijn als hij zouden worden teruggezet. De zorgaanbieder
ben je dan namelijk kwijt en je moet alles
opnieuw gaan aanvragen. Toen had de
OvJ zoiets van: om hem nou terug te plaatsen terwijl dit net allemaal in gang gezet
is…, volgens mij ben je nu in goede handen, je gaat de goede kant op, dus we sluiten dit af.

De jongerencoaches vinden het lastig om zijn recidiverisico
in te schatten. Ze denken dat het nu wel lager zal zijn
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Reclasseerder over Bilal en de doelgroep totaalaanpak

Ik denk voor een cliënt als Bilal, die nergens meer terecht kan en tussen wal en
schip valt wat betreft regelingen. Een jongere waar iedereen z’n handen vanaf trekt.
Zo’n jongen krijgt dan een stem middels
zo’n jongerencoach. Het is iemand die
voor hem vecht. De jongerencoaches hebben een studio voor hem kunnen regelen,
zodat hij toch een plek heeft om te slapen.
Ik zelf had ‘m dan naar de nacht of crisisopvang moeten verwijzen, maar dat is
geen goede plek voor hem. Daar was hij er
zo weer uitgeknald omdat hij met zijn gedrag niet te handhaven is. Bilal zat in een
negatief systeem waarin hij negatief werd
beïnvloed en zich ook liet beïnvloeden. Er
was een lange adem en geduld nodig om
te komen waar we nu zijn.

5.7

Beschrijving casus Omar

Net als paragraaf 5.6 geeft deze paragraaf een beschrijving van het begeleidingstraject van één van de casussen uit het
casusonderzoek. De casus illustreert met welke problematiek de jongerencoaches te maken kregen, welke factoren belemmerend werkten bij het behalen van de doelen van de aanpak en welke resultaten zijn bereikt.

5.7.1 Achtergrond
Omar 22 is een 20-jarige jongen, die op 17-jarige leeftijd in
het kader van gezinshereniging naar Nederland is gekomen. Zijn vader woont met een nieuwe partner in Nederland. Moeder woont nog in het land van herkomst. Omar
gaat bij zijn vader wonen, maar al snel escaleert het tussen
hem en zijn stiefmoeder. Omar heeft geen startkwalificatie.
Er is geen sprake van een LVB. Sinds zijn verblijf in Nederland zit hij meerdere malen in detentie. De laatste keer is in
2019 als hij een straf uitzit van negen maanden vanwege
een geweldsdelict (bedreiging ex-vriendin). In oktober 2019
komt hij vrij, met twee jaar reclasseringstoezicht. Omar
moet zich tweewekelijks bij reclassering melden. Uit het risicotaxatie-instrument van reclassering blijkt dat Omar een
gemiddeld tot hoog risico heeft op algemene recidive en
een gemiddeld tot hoog risico op geweldsrecidive.

5.7.2 Ervaringen van de jongerencoach
Binnen beginnen
Net vóórdat Omar begin 2019 wederom een straf moet uitzitten, heeft hij voor enkele praktische zaken al contact gehad met een jongerencoach. De jongerencoach blijft tijdens zijn detentieperiode contact met Omar houden en

pilot. Over de periode ‘binnen’ en het opbouwen van een
(vertrouwens)relatie vertelt de jongerencoach:

Hij heeft wel kunnen zien dat ik me hard
heb gemaakt voor dingen, dat ik mijn best
heb gedaan om dingen voor elkaar te krijgen.
Omar is aan het begin van het traject gemotiveerd. Hij wil
zijn best doen om een nieuwe start te maken met zijn leven. De jongerencoach:

Hij beseft dat de begeleiding intensief zal
zijn, maar ook dat hij een goede start nodig
heeft. Hij kan ook goed onderbouwen
waarom en wat hij daarin nodig heeft

Op de dag van ontslag haalt de jongerencoach hem op bij
de PI en gaat met hem mee naar reclassering voor kennismaking en meldplicht.
De doelen waar Omar en de jongerencoach aan gaan werken liggen op het terrein van huisvesting, werk/inkomen en
schulden.

meldt hem tegen het einde van zijn detentie aan voor de

22

Naam is gefingeerd.
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Perspectief bieden

’21 krijgt hij de sleutel van een studio, bijna twee jaar na
zijn detentieperiode.

Huisvesting
Omar wil graag zelfstandig wonen, maar in de voorwaarden is opgenomen dat hij begeleid moet wonen. Na een
escalatieprocedure vanuit de pilot verblijft Omar enige tijd
op een noodkamer bij een zorgaanbieder, maar dit blijkt
geen passende plek voor hem te zijn. Hij voelt zich niet op
zijn gemak en is vaak afwezig. De zorgaanbieder ontbindt
op een gegeven moment het zorgcontract omdat ze het
vermoeden hebben dat hij dealt en misbruik maakt van
kwetsbare cliënten. Hij komt op een wachtlijst bij een andere zorgaanbieder. Omar is vanaf dat moment bijna anderhalf jaar bankslaper en slaapt afwisselend bij zijn vader,
bij vrienden en vanaf dat hij een relatie krijgt ook bij zijn
vriendin. Omar staat niet open voor begeleid wonen, zeker
niet als halverwege 2020 blijkt dat zijn vriendin zwanger is.
Hij wil zijn kindje niet ontvangen bij jongeren die allerlei
problemen hebben. Hij wil zelfstandige woonruimte zien te
vinden. De jongerencoach is van mening dat gekeken
moet worden naar meer passende huisvesting met de ambulante begeleiding van de jongerencoach ernaast en bespreekt dit met reclassering. Reclassering kan zich daarin
vinden mits Omar zich goed blijft gedragen. Het voorstel is
om als passende huisvesting is gevonden, te kijken naar
wijziging van de voorwaarden. Kort daarna loopt de relatie
met zijn vriendin stuk. Omar gaat samen met de jongerencoach verder op zoek naar huisvesting, maar dat blijkt erg
moeilijk. Daarbij speelt ook dat voor een uitkeringsaanvraag een formulier ingevuld moet worden met verblijfplekken van de afgelopen anderhalve maand. Voor Omar is dat
ondoenlijk om te achterhalen. Dat betekent dat er ook geen
uitkering toegekend kan worden. De jongerencoach besluit
deze casus in te brengen bij een pilotproject met de zogenaamde ‘Doorbraakmethode’ die in het wijkteam Hillesluis
draait 23. Met de Doorbraakmethode lukt het om een uitkering te krijgen. Het is dan april 2021. In de periode dat hij
bankslaper is regelt de jongerencoach vanuit het Kansfonds 24 tijdelijk voor vijf weken een kamer in een budgethotel, om daar wat meer tot rust te komen.
De jongerencoach meldt hem medio 2021 aan voor één
van de studio’s die beschikbaar komen voor een tiental
bankslapers. Hij komt op een wachtlijst, maar in augustus

Werk/opleiding
De jongerencoach regelt dat Omar een week na ontslag uit
de PI kan starten bij een dagbestedingstraject. Hij ziet dit in
eerste instantie zitten, maar al op de eerste dag belt Omar
de jongerencoach om te vertellen dat hij weg wil omdat hij
alleen maar moet schoonmaken. Hij wil liever ergens anders werken omdat hij zich verveelt bij de Nieuwe Kans. Hij
geeft aan dat verveling een risico is om weer af te gaan
glijden. Omar wil wel erg graag werken en de jongerencoach gaat met hem aan de slag met het versturen van
sollicitatiebrieven. Hij heeft vervolgens meerdere baantjes
gehad, maar door verschillende omstandigheden was het
allemaal kortdurend. Eén van die omstandigheden was dat
Omar nog een straf moest uitzitten. Veel van de tijdelijke
banen worden vanwege ‘conflicten’ door de werkgever beeindigd. De jongerencoach geeft aan dat het Omar ontbreekt aan bepaalde vaardigheden om werk te behouden:

Het vinden en behouden van werk is voor
hem de grootste uitdaging. Hij moet daar
veel in leren. Ik mag hem daarin ook wel
coachen, maar meestal is het al te laat. Bijvoorbeeld, tijdens mijn vakantie was hij
niet voor een dienst ingepland en daar was
hij boos over. Dan zegt ‘ie: ‘Ik stop ermee,
maak het geld maar over, ik ben er klaar
mee, want dit accepteer ik niet.’ Dan legt
hij later wel uit waarom hij boos is. Het
gaat eigenlijk in de verkeerde volgorde. Hij
denkt niet vooraf aan de gevolgen. Dat
maakt het lastig. Voor een werkgever is
dat een eerste negatieve ervaring. Vervolgens meldt hij zich ziek, maar niet op de
juiste manier. Dat is dan een tweede negatieve ervaring. Vervolgens is hij onbereikbaar. Dan is het voor zo’n werkgever over
en uit. Er zijn dus nog wel wat vaardigheden die hij moet leren. Dat is op zich niet
erg, want hij is nog maar 21 en hij heeft
weinig meegekregen vanuit thuis. Maar

De doorbraakmethode is een aanpak gericht op het ontwarren van de knoop aan problemen en hulpverlening bij mensen met gestapelde problematiek door een doorbraak te maken. Dat gebeurt door een niet gangbare stap te nemen, waarmee allereerst het probleem
wordt weggenomen dat de oplossing van andere problematiek tegenhoudt. Daardoor komt er vaak veel meer op gang; www.doorbraakmethode.nl
24
https://www.kansfonds.nl/
23
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zonder ondersteuning lukt het niet.

schuldhulpverlening en meldt hem aan bij het Expertiseteam Financiën.
De jongerencoach over de schulden:

In het begin van het traject is Omar gemotiveerd om een
opleiding te volgen. De jongerencoach helpt hem met de
inschrijving voor opleiding op MBO-1 niveau. De jongerencoach gaat samen met hem op gesprek. Hij wordt echter
afgewezen vanwege een beperkt taalniveau. De jongerencoach vindt dat dit bepaald is op basis van beperkte informatie. Omar is erg boos over de afwijzing en raakt gedemotiveerd om een opleiding te volgen.
Richting einde van het traject, als hij een woning en inkomen heeft, komt de wens om loodgieter te worden weer
naar boven.
Financiën/ schulden
Tot drie keer toe is een uitkering aangevraagd. De eerste
keer is deze afgewezen in verband met het ontbreken van

Als er zoveel schulden zijn, en dan moet je
denken aan zeker acht schuldeisers, die
weet ik hoeveel brieven sturen. Dat overzicht is er gewoon niet. Wat je heel vaak
ziet bij jongens als Omar, is dat het overzicht kwijt is, dat ze brieven niet meer openen. Het einde is dan zoek. Ik ben voor
hem begonnen met het einde weer een
beetje in zicht te brengen en een overzicht
te maken waarin voor hem duidelijk was,
dit zijn de bedragen die open staan. Hier
zullen betalingsregelingen voor getroffen
moeten worden. En hem daarbij proberen
te coachen van hoe je dat moet doen.

gegevens en de tweede keer in verband met een gezamenlijke huishouding. Tussendoor zijn er periodes geweest

Vertrouwensrelatie en contact jongere

dat Omar werk had en hieruit inkomsten had. Via de eer-

Vanaf de eerste kennismaking is er volgens de jongeren-

dergenoemde ‘Doorbraakmethode’ lukt het de derde keer

coach een klik tussen haar en Omar. Omar is gemotiveerd

uiteindelijk om een uitkering toegekend te krijgen. Het aan-

voor hulp.

vragen van een uitkering via de reguliere weg lukte niet
omdat Omar vanwege zijn instabiele situatie niet in staat
was de benodigde informatie aan te leveren. Het tweemaal afwijzen van een uitkering was een belemmerende

Het is een jongen die wil, maar nog niet zo
goed weet hoe. Hij heeft aansturing nodig
om de juiste keuzes te maken

factor bij het vinden van huisvesting. Het was volgens de
jongerencoach ook een moment waarop het risico op afglijden hoog was. De jongerencoach:

Ik denk dat als die uitkering uiteindelijk niet
was toegekend, het risico op afglijden heel
hoog was geweest. Dat heeft hij ook uitgesproken. Zo van: ‘Joh, weet je, ik probeer
het allemaal netjes te doen, maar als het
niet lukt dan ga ik het wel op een andere
manier doen. Het was echt wel een T-splitsing waar we toen op stonden.

De jongerencoach heeft vrijwel wekelijks contact met
Omar, zeker in de periode na detentie. De aard van het
contact verschilt. Soms gaat het om het regelen van praktische zaken, soms om te ventileren over de zaken waar hij
mee zit. Soms is het contact informeel en spelen ze een
potje tafeltennis of gaan ze een stukje wandelen. In de
loop van de tijd komt er meer ruimte om samen de moeilijke situaties, met zijn gedrag hierin, te analyseren.
Er zijn ook perioden dat het contact minder frequent is.
Soms is er enkele weken geen contact omdat hij zijn telefoon niet opneemt. De jongerencoach heeft wel de indruk

Omar heeft ook schulden. Bij aanvang van het traject is dit

dat dat komt omdat er iets aan de hand is met zijn telefoon

voor zover bekend rond de 10.000 euro. Tijdens het traject

(kwijt, of kapot). Er zijn toch ook momenten dat hij uit zich-

blijken er meer schulden te zijn en loopt het bedrag op tot

zelf contact opneemt.

rond de 35.000 euro. Omar heeft veel stress van het regelen van praktische zaken zoals financiën. In eerste instantie wil hij het zelf zien te regelen. Meerdere malen zijn betalingsregelingen getroffen, maar het lukt Omar niet om
deze na te komen. De jongerencoach motiveert hem voor

Gedurende het hele traject blijft hij slordig met afspraken
met instanties.
De jongerencoach vertelt:
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Een reguliere jongerencoach zou zeggen
laat hem nu maar even naar mij toe komen. En natuurlijk vind ik het soms wel lastig, maar ik weet ook dat hij dat lastig vindt.
Dus daarom kies ik er iedere keer weer
voor om wel het contact te gaan leggen.
We zijn een jaar bezig, maar we zijn er gewoon nog niet. Als je puur kijkt naar hechtingsstijl, wat ik vermoed, dan denk ik dat
het een jongen is die enorm nodig heeft
dat je keer op keer terug blijft komen. Wat
hij ook doet, dat je bij hem blijft terugkomen. Dat je laat zien dat je er bent. En
daadkrachtig laat zien dat je de dingen
aanpakt.

In het gedrag van Omar is een patroon te zien. Als hij teleurgesteld is in een ander, gooit hij de deur dicht. Echter
zolang de basis bij hem niet op orde is en er weinig rust is,

jongerencoach te gaan boksen. Uiteindelijk komen deze
plannen niet van de grond omdat prioriteiten vaak bij meer
basale zaken liggen, zoals het vinden van huisvesting. Ook
de coronapandemie werkte belemmerend.
Samenwerking reclassering
De samenwerking met reclassering loopt zowel vanuit de
jongerencoach als vanuit de reclasseerder goed omdat
vanaf het begin besproken is wie waar mee bezig is en wie
wat doet. De casusregie ligt bij reclassering. De jongerencoach is de spin in het web. De jongerencoach over het
contact met reclassering:

Het contact is prima. Ik vind haar heel fijn
omdat ze me in m’n rol laat. Ze vraagt bijvoorbeeld wel hoe het gaat en of er bijzonderheden zijn. Maar ze verlangt niet van
mij dat ik vertel wat ik met hem bespreek.
Dat is fijn. Tegelijkertijd pakt ze haar rol
wanneer het nodig is.

blijkt het lastig om te werken aan gedragsverandering:
De reclasseerder:

De basis op orde krijgen wordt, denk ik,
erg onderschat in de pilot. In deze casus
zie je hoe ingewikkeld dat is. Veranderen
van datgeen wat je al jaren doet, dat is niet
binnen één gesprekje opgelost. Dat merk
ik in alle zaken die ik nu heb. Als de basis
niet op orde is, is de veerkracht beperkt. Er
hoeft dan maar iets te gebeuren en… bam!

Omar heeft volgens de jongerencoach moeite met de regulatie van emoties. Bij reclassering heeft hij een Cognitieve
Vaardigheidstraining gedaan, maar hij zou volgens de jongerencoach ook gebaat zijn bij een agressieregulatie training.
Inzet netwerk
Omar heeft contact met zijn vader, stiefmoeder en enkele
andere familieleden, maar de mate waarin er contact is
wisselt. Het netwerk van Omar bestaat verder vooral uit
kennissen op straat, waarvan hij zelf zegt dat hij er beter

Vanaf het begin heeft zij heel intensief contact met hem gehouden ondanks dat hij
overal en nergens sliep. Maar ze had wel
zicht op hem. Ze sprak met hem af, ze had
zijn vriendin in beeld. Ze nam hem bij de
hand en dat is voor hem gewoon heel belangrijk geweest. Het doel is dat hij straks
een eigen plek heeft en daarin onderneemt
de jongerencoach actie door samen met
hem studio’s te bekijken. Die tijd heb ik
niet. Die krijgen we ook niet. Dus ja, het is
super dat dat op deze manier vormgegeven kan worden. De zaken waar de jongerencoach tegenaan loopt, komen gelijk bij
mij op de lijn, met de vraag van kun je dit
voor me uitzoeken of kun je dit voor me
doen. Bijvoorbeeld als het juridische dingen zijn. Zo hebben wij dan de verdeling.
Dat gaat heel goed in deze casus.

niet mee kan omgaan. Het netwerk is voor de jongerencoach altijd heel onduidelijk geweest. Er is weinig beroep
gedaan op de inzet van het netwerk.
Inzet op zinvolle vrijetijdsbesteding
Omar wil graag sporten. Hij heeft bijvoorbeeld belangstelling voor MMA (Mixed Martial Arts), een soort vechtsport. Ook zijn er plannen om samen met de
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5.7.3 Ervaringen van Omar
Voor de onderzoekers is het lange tijd niet mogelijk om
Omar zelf te spreken over zijn ervaringen omdat er veel
periodes zijn dat het niet goed met hem gaat. Richting het
einde van het begeleidingstraject komt er bij hem ruimte en

staat hij open voor een gesprek om zijn verhaal aan een

Hij zag in dat hij stabiliteit nodig had. De jongerencoach

onderzoeker te vertellen.

heeft daarin veel voor hem betekend. De jongerencoach

Omar vertelt dat het slecht met hem ging in de periode
voordat hij de jongerencoach ontmoette.

Poeh, dat wil je niet weten. Toen ging het
echt slecht met mij. Toen had ik niks. Geen
huis, geen inkomen, ik had veel boetes, ik
wist niet hoe ik dat moest regelen. Gevangenis in en uit. Ik was helemaal het verkeerde pad op. Ik was heel iemand anders,
om eerlijk te zijn.

had veel geduld met hem en motiveerde hem:

Ze ging gewoon altijd door met mij. Ze ging
me ook af en toe motiveren. Ze zegt altijd:
’Omar, ik ga niet zeggen wat je moet doen,
maar ik ga jou uitleggen wat is goed en
wat is slecht, dan weet je het alvast en dan
mag jij erover nadenken.’ En dat heeft mij
wel geholpen.

Over de aanpak vertelt Omar:
Omar vertelt dat de jongerencoach hem met heel veel dingen geholpen heeft. Niet alleen praktische zaken, maar
ook het aanleren van bepaalde vaardigheden. Omar over
de ondersteuning:

Ze heeft me met alles geholpen. Anders
had ik gewoon niets gedaan, dat is gewoon de waarheid. Ik had niet eens een
paspoort, die was ik kwijt. Ze heeft me letterlijk weer opnieuw gebouwd. Om eerlijk
te zijn, ik was de weg kwijt, ik kwam geen
afspraken na. Ze heeft me niet alleen geholpen met papieren en dingen regelen. Ze
heeft me ook geholpen met hoe ik met
mensen moet omgaan, dat ik op tijd op afspraken moet komen. Ze heeft me gewoon
het Nederlandse systeem geleerd. Afspraken te laat, of ziek of ik ben iets vergeten
of zo, ik ga niet denken is klaar, is goed. Ik
moet gelijk bellen. Telefoon pakken, bellen, hoi, er is iets misgegaan.

We pakken altijd dingen achter elkaar aan.
Ik ben niet zo snel. We [coach en Omar]
doen eerst inkomen, dan een huis. Het
duurt allemaal lang. Je hoort steeds weer
‘nee’, weet je. We hebben ook veel tegenslagen gehad. We worden vaak geweigerd
door gemeente of iets. Ik had geen slaapplek, ik had geen adres. Voor inkomen
moet je ergens ingeschreven staan.

Volgens Omar zijn veel dingen veranderd en is zijn leven
een beetje op orde nu.

Ik heb nu een huis, ik heb inkomen, ik heb
mijn dingen. Ik slaap goed, stabiliteit. Alleen die schulden nog wegwerken. Ik ben
een beetje rustiger geworden, een beetje
verstandiger.

Wat betreft de toekomst wil Omar heel erg graag loodgieter
worden.

Hij vertelt dat hij vaak agressief was en snel boos kon worden. Ook op de jongerencoach was hij af en toe boos.
Maar de jongerencoach liet hem niet los, zo vertelt Omar.

Ze liet me afkoelen. Ze gaat weg en dan
belt ze mij terug en zegt ze: Hey, hoe gaat
het nu? En gaat ze erop door. Snap je? Ze
zegt, ik ga jou niet loslaten, je moet gewoon rechtgetrokken worden, klaar!

Zoals al naar voren kwam is Omar erg tevreden over de
jongerencoach. Hij waardeert het ook dat ze altijd te bereiken is. En als ze op vakantie gaat, regelt ze altijd dat er
een collega beschikbaar is.

Als zij er niet was geweest, dan weet ik
niet waar ik nu was. Het is gewoon een
soort persoon die ik nog nooit heb leren
kennen. Ze heeft me geleerd van: ‘luister,
dingen komen niet uit de lucht vallen, dingen moet je zelf bereiken, moet je zelf
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achteraan, je moet geduld hebben, en met
mensen contact houden.
Ik zeg eerlijk, ze was een held voor mij.

5.7.4 Situatie bij afsluiting pilotperiode
Bij afsluiting van de pilot (december 2021) is Omar bijna
drie jaar in begeleiding bij de jongerencoach. De coach ziet
wel een aantal bereikte resultaten op dat moment: hij heeft
huisvesting, een inkomen in de vorm van een uitkering en
hij is aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject. Reclasseringstoezicht is afgesloten (oktober 2021).
Wat betreft zijn gedrag vindt de jongerencoach dat Omar
meer verantwoordelijkheid laat zien. Hij is tijdens het traject
wel meerdere keren in aanraking geweest met politie vanwege boetes en een scooterongeval, maar hij is niet opnieuw met justitie in aanraking gekomen. De jongerencoach schat in dat zijn recidiverisico verminderd is:

Ik denk dat dat risico echt wel een stuk is
afgenomen. Structuren zijn voor deze jongen heel belangrijk. Het feit dat hij een eigen woning heeft, een plek waar hij zich
terug kan trekken en het feit dat hij uit die
wijk is waar hij woonde, is voor hem echt
belangrijk.

De jongerencoach blijft Omar in 2022 nog enkele maanden
monitoren.

Het is niet iets wat jou gaat lastigvallen of
iets wat tegenover jou staat of jou probeert te naaien. Het is iets wat met jou
meekijkt en jou naar voren probeert te duwen.
Uitspraak van Omar aan einde pilot,
januari 2022
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Reclasseerder over Omar en de doelgroep totaalaanpak

Dit is wel echt een jongere die in zo’n pilot
terecht moet komen. Helemaal geen netwerk, of een minimaal netwerk, behoorlijk
wat antecedenten op zijn naam. Hij is natuurlijk nog niet zo heel lang in Nederland,
ik geloof drie jaar. Dus hij moest ook de
cultuur leren kennen en eigenlijk alle regeltjes en alles wat hier normaal is, was voor
hem helemaal nieuw. Dus hij moest eigenlijk nog helemaal beginnen met resocialiseren en zichzelf een plekje toeëigenen in de
maatschappij. Dus hij is bij uitstek zo’n jongere die in zo’n pilot er toch glansrijker uitkomt omdat hij met de juiste tools hulp
krijgt.

6 Conclusies en aanbevelingen
Doel van onderliggend onderzoek was inzicht te krijgen in

was voor hen niet altijd duidelijk wat de meerwaarde

de wijze waarop de pilot Totaalaanpak nazorg (jeugd)de-

was en wat het verschil was met andere vormen van

tentie is uitgevoerd, welke factoren belemmerend dan wel

hulpverlening of met reclassering. Daarnaast kregen

bevorderend zijn geweest, de bereikte resultaten en werk-

jongeren met een PIJ-maatregel soms te maken met

zame elementen. Dit hoofdstuk bevat conclusies en aanbe-

een verlenging van hun maatregel waardoor ze veel

velingen. Met het formuleren van conclusies van de pilot
maken we een onderscheid tussen procesmatige en inhou-

later zouden uitstromen.
-

Mede door de minder snelle instroom en het voort-

delijke bevindingen. Dat heeft te maken met hoe het onder-

schrijdende inzicht dat preventief gehechten ook baat

zoek is uitgevoerd. Ten eerste is er een procesevaluatie

kunnen hebben bij intensieve coaching, is het inclusie-

uitgevoerd om te volgen in welke mate de uitgangspunten

criterium van langer dan drie maanden jeugddetentie

in de praktijk zijn uitgevoerd zoals bedacht en als dat niet

losgelaten. Dit was overigens niet terug te zien bij de

zo was waarom dan niet. Daarnaast is een onderzoek op

jongeren die aan de pilot deelnamen, omdat de

casusniveau uitgevoerd om zicht te krijgen op de bereikte

meeste jongeren langer dan drie maanden in detentie

resultaten voor de jongeren en wat mogelijk werkzame elementen van de coaching daarbij waren.

6.1

hadden gezeten.
-

De contra-indicaties ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige verslavingsproblematiek bleken in

Conclusies

de praktijk lastig strikt toe te passen omdat veel jongeren in detentie te maken hebben met dergelijke problematiek, zeker de jongeren met een PIJ. Vanuit De

6.1.1 Procesmatige bevindingen

Hartelborgt is om die reden gekeken of de problematiek beheersbaar of coachbaar was.

Invloed coronapandemie

-

telborgt zijn ook jongeren geworven bij andere
JJI’s/PI’s. Er zijn uiteindelijk twee jongeren inge-

Om te beginnen kunnen we er niet omheen dat de pilot

stroomd vanuit den Hey-Acker, drie uit de Hunnerberg

voor een groot gedeelte werd uitgevoerd tijdens de corona-

en één vanuit PI Nieuwegein.

pandemie. In de pilot was dat soms een beperkende factor
voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen coaches en de jongeren, de samenwerking met externen,
maar ook voor het onderzoek. Voorgenomen observaties
van contactmomenten tussen jongerencoaches en jongeren en ook een deel van de interviews met de jongeren
konden niet worden uitgevoerd door de beperking in fysiek
contact.
Werving jongeren
-

-

Binnen beginnen
-

In de praktijk was het lastig om consequent enkele
maanden voor vrijlating te beginnen met de begeleiding. Bij de meeste jongeren was de periode van ‘binnen beginnen’ veel korter of juist veel langer dan de
beoogde drie maanden. Een korte periode, of zelfs
geen periode ‘binnen’, had onder andere te maken
met de druk die er was om jongeren aan te melden

Het bleek lastig om binnen een half jaar, zoals vooraf

voor de pilot. Een veel langere periode van binnen

bedacht was, twaalf jongeren te werven die voldeden

beginnen kwam voor bij jongeren met een PIJ-maat-

aan de vooropgestelde criteria, namelijk: tussen de 16

regel die te maken kregen met een verlenging van

en 23 jaar, langer dan drie maanden in De Hartelborgt

hun detentieduur. Als binnen beginnen niet mogelijk

in detentie en gemotiveerd om aan een traject met in-

was of van korte duur verliep een gezamenlijke start

tensieve en langdurige coaching deel te nemen.

met ketenpartners minder goed.

Een reden voor de achterblijvende instroom was dat
jongeren in de praktijk minder gemotiveerd bleken. Het
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Vanwege de achterblijvende instroom vanuit De Har-

Organisatie en aansturing team jongerencoaches
-

-

werk een soort bureaubestormer zijn om op korte ter-

Teamvorming bleek om verschillende redenen niet

mijn diverse basale zaken te (helpen)voor elkaar te

makkelijk. De vijf jongerencoaches behielden reguliere

krijgen, zoals huisvesting, een inkomen en daginvul-

taken in hun eigen wijkteam en in de praktijk was het
lastig om soepel afspraken met elkaar te maken. Ook
waren er in het eerste jaar personeelswisselingen.

ling zodat zo’n jongere niet meteen terugvalt.
-

een eigen invulling gaf aan de manier van werken

plaats kwamen twee jongerencoaches die minder er-

waardoor er verschillen ontstonden in benadering. Dit

varing hadden met deze doelgroep.

kwam deels doordat de coaches uit verschillende wijk-

De jongerencoaches misten zeker in het begin inhou-

teams kwamen en een eigen manier van werken had-

delijke aansturing van de wijkteamleider die bij de pilot

den, maar ook door de vele personeelswisselingen zo-

betrokken was en hadden het gevoel dat ze erg op

wel in de aansturing (wisseling wijkteamleider en pro-

zichzelf aangewezen waren terwijl de werkzaamheden
voor de pilot nieuwe eisen aan hen stelden. Dit verbeterde halverwege de pilot met de aansturing door een

jectleiders) als in het team van coaches.
-

draad ontwikkeld, waarin de werkzaamheden zijn be-

gerencoaches soms lastig om hun reguliere taken te

schreven en hoe die moeten worden uitgevoerd.

combineren met de taken als ‘nazorgcoach’.
Volgens verschillende jongerencoaches is het verschil
met het reguliere werk vanuit een wijkteam dusdanig
dat ‘nazorgcoaching’ gezien moet worden als speciali-

Samenwerking
-

van ‘wraparound care’, maar in de pilot is hier geen

Binnen het team van nazorgcoaches is de wens ont-

nadere invulling aan gegeven. Het is dus niet duidelijk

staan om de intensieve ‘nazorgcoaching’ anders te or-

geworden hoe dit er in de praktijk eruit zou moeten

ganiseren. Er worden diverse voordelen gezien om te

zien.
-

sluitend zich bezighouden met nazorg.

Alhoewel de doelen van de pilot waren geëxpliciteerd,

nen met dedicated medewerkers vaak niet tot snellere
oplossingen leidden.
-

vrijwillig kader, het naast de jongeren staan en de tijd

werk en inkomen, een netwerk, zinvolle vrijetijdsbeste-

(om bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken met

ding, een mentor uit het eigen netwerk en hulp om
wijze voor de jongerencoaches. Ze gingen aan de slag

instanties).
-

kenen benoemen de verschillende werelden (vrijwillig

zetten qua tijd en duur van een traject, maar er bleek

versus dwang), onwetendheid van elkaars wereld en

meer nodig te zijn.
het was nieuw om een jongere met zware problematiek langduriger te begeleiden. Om een jongere langduriger te blijven coachen hadden de jongerencoa-

een verschil in visie op de aanpak.
-

-

Aan deze behoefte is medio 2020 tegemoetgekomen
door twee gedragsdeskundigen aan de pilot toe te
voegen die de jongerencoaches gingen ondersteunen
bij inhoudelijke en verdiepende casuïstiekbesprekingen.

Voor de jongerencoaches werd hun rol soms diffuser
als er al veel hulpverleners betrokken waren.

-

Betrokkenen zijn het erover eens dat een gezamenlijke start belangrijk is, met duidelijke afspraken over

ches behoefte om meer te weten over de achterliggende problematiek en hoe daarmee om te gaan.

Het is wisselend hoe de samenwerking tussen jongerencoaches en (jeugd)reclassering is ervaren. Betrok-

met hun gebruikelijke werkwijze die ze intensiever in-

De doelgroep was niet zwaarder dan gedacht, maar

Ketenpartners benoemen de meerwaarde van de
langdurige en intensieve coaching: ze benoemen het

namelijk een stabiele woonsituatie, perspectief op

schuldenvrij te zijn, lag er nog geen specifieke werk-

In de samenwerking met interne afdelingen van de gemeente merkten de jongerencoaches dat de korte lij-

Werkwijze jongerencoaches

-

In het plan van aanpak werd gewezen op het belang

satie.

komen tot een ‘dedicated team’ van coaches die uit-

-

Met de ervaringen die in de eerste jaren zijn opgedaan, hebben de jongerencoaches een praktische lei-

nieuwe wijkteamleider. Daarnaast was het voor de jon-

-

Door het ontbreken van een gezamenlijke visie hadden de jongerencoaches het gevoel dat ieder te veel

Twee senior coaches vertrokken en daarvoor in de

-

Een nazorgcoach moet veel meer dan in het reguliere

rollen en taken.
-

In de samenwerking met andere JJI’s (buiten De Hartelborgt) merkten de jongerencoaches dat deze JJI’s
onvoldoende op de hoogte waren van de pilot, wat belemmerend werkte in het opstarten van de begeleiding.
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-

Jongerencoaches merkten verder dat samenwerkings-

verliep, waren er wel signalen dat door de coaching er

partners die minder bekend zijn met de leefsituatie van

sprake was van stabilisatie, het voorkomen van ver-

deze jongeren en minder goed in staat zijn om met

slechtering of een positieve gedragsverandering.

deze jongeren te communiceren, een contraproductief

-

ches escalaties en mogelijk daardoor afglijden konden

coach.

voorkomen door een bemiddelende rol in te nemen
tussen de jongere en reclassering of officier van justi-

6.1.2 Inhoudelijke bevindingen

tie.
-

-

oogde einddoelen te bereiken. Echter niet bij alle casussen is een intensieve (8 uur/week) begeleiding

met justitie. Bij de andere jongeren is daar, voor zover

noodzakelijk en ook was het niet bij alle casussen no-

bekend, geen sprake van. Gezien de doelstelling van

dig dat de jongerencoach drie jaar betrokken bleef. In

de pilot is dit succesvol. Geen hernieuwd contact met

een aantal gevallen kon begeleiding eerder afgesloten

justitie wil echter niet zeggen dat jongeren niet in aan-

worden. De intensiteit is wisselend en hangt ook af

raking zijn gekomen met politie. Jongeren kunnen nog

van welke andere partijen betrokken zijn. De sterke

wel delicten plegen of in ieder geval niet goed functio-

wisseling in intensiteit per casus vergt veel van de

neren in de maatschappij, maar niet opnieuw gestraft
worden.
Vooraf beoogde resultaten op leefgebieden bleken

flexibiliteit van de coach en zijn/haar wijkteam.
-

dering. Dusdanig dat de jongeren zelfbewuster worden

treft ‘grillig’. Ook werkten veel factoren belemmerend
geren na gelukt om huisvesting te vinden, bij de

en hun levensloop meer in de hand kunnen nemen.
-

sommige casussen dat dat hetgeen is waardoor de

hebben de meeste jongeren een inkomen, die meestal

jongeren vertrouwen krijgen in een coach en deze

bestaat uit een uitkering.

geleid. Vaak omdat huisvesting en inkomen voorliggende zaken waren die eerst opgepakt moesten worden. Wat betreft schulden is er bij de meeste jongeren
een aanpak, via een begeleider bij begeleid wonen of
na een aanmelding voor een schuldhulpverleningstraject.
-

Het betrekken van het netwerk van de jongere was bij
de meeste jongeren lastig omdat dit erg beperkt was,
niet steunend was of een negatieve invloed had.

-

vorm van hulpverlening anders waarderen dan wat ze

Ondersteuning bij werk, opleiding of andere dagbesteding heeft nog niet bij alle jongeren tot een resultaat

Op zinvolle vrijetijdsbesteding is het minst ingezet om-

Voor de jongeren is het belangrijk om te realiseren dat
de aangeboden hulpverlening vrijwillig is. We zien in

meeste jongeren in de vorm van begeleid wonen. Ook

-

Bij enkele langlopende casussen zien we signalen dat
er met vallen en opstaan sprake is van gedragsveran-

moeilijk haalbaar. De trajecten verliepen wat dat bebij het behalen van de doelen. Toch is het op twee jon-

De complexe problematiek van de doelgroep bevestigt
dat langdurige begeleiding noodzakelijk is om de be-

Aan het eind van de pilotperiode is slechts bij één jongere sprake van recidive met een hernieuwd contact

-

In verschillende casussen zagen we dat jongerencoa-

effect hadden op de begeleiding van de jongeren-

vanuit gedwongen kaders gewend zijn.
-

Het is niet bij alle jongeren gelukt om hun ervaringen
te horen. De jongeren die wel hun ervaringen gedeeld
hebben, zijn positief over de coaching. Ze benoemen
het vrijwillige kader en geduld/vasthoudendheid van
de coach. Verder had het observeren van de relatie
tussen coach en jongere van meerwaarde kunnen zijn,
maar dit kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan.

6.1.3 Overall conclusie

dat andere hulpvragen urgenter waren en veel aan-

-

48

dacht vroegen.

Een algemene conclusie over de uitgangspunten van de

We zien in de casussen terug dat het hebben van

aanpak is dat deze goed aansluiten bij wat in de literatuur

huisvesting een voorwaarde is om te kunnen werken

bekend is over factoren die van belang zijn om recidive te

aan de hulpvragen op andere leefgebieden. Voor de

voorkomen. Verschillende factoren werkten echter belem-

jongerencoaches was het frustrerend dat factoren die

merend in de uitvoering van de pilot, zoals een beperkte in-

een rol speelden bij het vinden van passende huisves-

stroom van jongeren vanuit de JJI in Spijkenisse, verschil-

ting veelal buiten hun invloedsfeer lagen.

lende personele wisselingen (jongerencoaches, wijkteam-

Ondanks dat het bereiken van perspectieven voor de

leider en projectleiders), een bij aanvang gebrekkige aan-

jongeren op diverse leefgebieden moeizaam en grillig

sturing/ begeleiding van het team en ook de

coronapandemie. Op een aantal factoren is tussentijds bij-

een jongere coachbaar is met of zonder additionele

gestuurd. Ondanks dat de pilot niet altijd kon worden uitge-

specialistische begeleiding. De Hartelborgt heeft al op

voerd als bedacht, zijn positieve resultaten te benoemen bij

deze wijze naar de werving van jongeren met derge-

de jongeren die intensieve en langdurige coaching kregen.
Een positief resultaat is dat aan het eind van de pilotperi-

lijke problematiek gekeken.
-

De totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie is een inten-

ode slechts bij één jongere sprake is van recidive met een

sieve en brede interventie. Om die reden is het aan te

hernieuwd contact met justitie. De belangrijkste positieve

bevelen deze aanpak alleen in te zetten bij jongeren

elementen die een rol in de aanpak lijken te spelen zijn:

met een hoog recidiverisico. Dit sluit aan bij het risico-

vrijwillige hulp, het opbouwen van een samenwerkingsrela-

principe uit het RNR-model (zie hoofdstuk 3). Ook is

tie, geduld/vasthoudendheid, langdurige en intensieve in-

uit eerder onderzoek gebleken dat vooral interventies

zet, verbindende en bemiddelende rol van de jongeren-

gericht op groepen met een hoog recidiverisico effec-

coach en het werken aan gedragsverandering.

tief zijn om recidive te voorkomen. 25

De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend, maar door de

-

hechten, die veelal kort in detentie zitten omdat ze nog

belemmerende factoren in de uitvoering èn het beperkte

in afwachting zijn van de uitspraak van de rechter, is

aantal jongeren dat deelnam aan de pilot is het nog te

het raadzaam om direct bij binnenkomst in de JJI een

vroeg om de aanpak bewezen effectief te noemen. Er zijn

inschatting te maken of een jongere geschikt en ge-

echter voldoende positieve signalen om de werkwijze te

motiveerd is voor de aanpak met langdurige en inten-

continueren en verder door te ontwikkelen, met aandacht

sieve coaching. Op deze manier is het ook bij deze

voor de benodigde randvoorwaarden. We doen hiervoor in

jongeren mogelijk om nog binnen te beginnen. Een

de volgende paragraaf een aantal aanbevelingen.

6.2

Aanbevelingen

Bij uitbreiding van de doelgroep naar preventief ge-

vereiste is dan wel dat jongerencoaches snel betrokken worden.
-

Om het recidiverisico op uniforme wijze in te schatten
is het te overwegen om gebruik te maken van de Risicoscreener Jeugd 26. De Risicoscreener Jeugd is een

Om de aanpak verder door te ontwikkelen en breder uit te

screeningsinstrument om het risico op gewelddadig en

zetten in de wijkteams doen we de volgende aanbevelingen.

niet-gewelddadig crimineel gedrag onder jongeren en

Doelgroep en werving

vert een eerste indruk op van de belangrijkste risico-

-

hiervan kan een inschatting worden gemaakt of er zor-

jongvolwassenen globaal in kaart te brengen. Het leen beschermende factoren voor de jongere. Op basis

Bij de werving is het aan te bevelen om explicieter te
maken wat een nazorg jongerencoach voor een jon-

gen zijn over toekomstig gewelddadig gedrag naar an-

gere kan betekenen en wat het verschil is met reclas-

deren of niet-gewelddadig crimineel gedrag. Het kan

sering. Van groot belang voor de motivatie van de jon-

daarnaast input geven voor het vormgeven van een

geren is om te benadrukken dat coaching vrijwillig is.

re-integratietraject of voor de communicatie over het

Dit is in tegenstelling tot de vaak gedwongen hulpver-

recidiverisico met ketenpartners of andere samenwer-

lening die veel van deze jongeren gewend zijn binnen

kingspartners. Het gebruik van het instrument moet in

de jeugdzorg.
-

samenspraak met de JJI en reclassering worden toe-

Een suggestie van een jongere die aan de pilot deel-

gepast.

nam is dat de gemeente workshops over de aanpak
zou kunnen aanbieden in de JJI’s. Het inzetten van

Binnen beginnen

een jongere die ervaring heeft met intensieve jongerencoaching zou hierbij een goede aanvulling zijn.
-

Bij jongeren met ernstige psychiatrische en/of ernstige
verslavingsproblematiek is het aan te bevelen om in
overleg met een gedragsdeskundige van de JJI te
overleggen of de problematiek beheersbaar is en of

25
26

-

Binnen beginnen is een belangrijk uitgangspunt om
een structuur neer te zetten, zowel richting de jongeren als richting samenwerkingspartners. In de pilot is
dit echter nog onvoldoende van de grond gekomen.
Het is raadzaam om voor iedere jongere een concreet

Bonta, J., & Andrews, D.A. (2007). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. Rehabilitation, 6(1), 1-22.
https://kfzjeugd.nl/projecten/risicoscreening-bij-jongeren-en-jongvolwassenen-call-j2019-04
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stappenplan te formuleren in samenwerking met re-

-

Uitdrukkelijker dan tijdens de pilot moet bij de intake

classering en de betreffende JJI. In dat stappenplan

van een casus aan de JJI en/of de reclassering wor-

moet ruimte gecreëerd zijn voor het opbouwen van

den uitgelegd dat informatieoverdracht essentieel is

een vertrouwensband tussen de coach en de jongere
tijdens detentie. Daarnaast moet worden uitgestippeld

voor de coaching.
-

Een algemene aanbeveling bij de doorontwikkeling en

hoe een wraparound care model met ketenpartners

implementatie van de aanpak is om voldoende tijd en

wordt vormgegeven (zie ook aanbeveling samenwer-

continuïteit in personen te zorgen.

king).
Samenwerking
Huisvesting
-

model uitgewerkt worden zoals ook in de verkenning

Omdat huisvesting een voorwaarde is om te werken

(Community of Practice, zie inleiding) voorafgaand

aan hulpvragen op andere leefgebieden en er tegelij-

aan de pilot is omschreven. Het betekent dat met alle

kertijd diverse knelpunten zijn gesignaleerd, is het een

ketenpartners duidelijke samenwerkingsafspraken ge-

belangrijk vraagstuk om aan te pakken. Het plan van
aanpak Nazorg Detentie 2021-2026

27

maakt worden vanuit een gezamenlijk visie op de ver-

benoemt ver-

dere begeleiding van de jongere.

schillende initiatieven op het gebied van wonen voor
ex-gedetineerde jongeren. Het is belangrijk te bekijken

-

tegratie en ook de dedicated medewerkers van
JOLO/COJ nader worden bekeken hoe de samenwer-

Werkwijze en organisatie

king beter kan en hoe bij borging van de werkwijze

Voor de aanpak is het essentieel dat jongerencoaches
werken vanuit een gezamenlijke visie op de aanpak.
Bij een vervolg op de pilot moet daarom gestart wor-

met kortere lijnen sneller kan worden gehandeld.
-

nen van elkaars werkwijze. Hierdoor zal meer begrip

In de pilot hebben jongerencoaches een werkwijze

ontstaan, wat de samenwerking zal bevorderen.

voor de begeleiding van deze specifieke doelgroep op
papier gezet. Hier is echter vanwege het geringe aantal jongeren dat deel kon nemen aan de pilot, beperkt
ervaring mee opgedaan en kon derhalve nog niet

-

Wat betreft de samenwerking met (jeugd)reclassering
moet blijvend geïnvesteerd worden in het leren ken-

den met het formuleren van deze gezamenlijke visie.
-

Wat betreft de interne samenwerking binnen de gemeente moet samen met het team Detentie en Re-in-

welke initiatieven succesvol zijn.

-

Bij een vervolg op de pilot moet het wraparound care

Onderzoek
-

Bij een verdere uitrol van de aanpak moeten afspra-

goed geëvalueerd worden. Bij een vervolg op de pilot

ken gemaakt worden over welke gegevens geregi-

moet dat wel gebeuren.

streerd moeten zijn bij aanvang, tijdens en bij afsluiting

De betrokkenheid van gedragsdeskundigen in de vorm

van een traject. Op deze manier kan op grotere

van methodische werkbegeleiding is een essentieel

schaal, en wellicht in samenspraak met OBI, worden

onderdeel van deze aanpak en moet worden geconti-

gemonitord wat de resultaten zijn van de aanpak.

nueerd.
-

Aangezien nazorgcoaches meer dan binnen het reguliere werk geacht worden inzicht te hebben in de
achtergrondproblematiek van de jongere, is met name
op het gebied van gedragsproblematiek deskundigheidsbevordering raadzaam.
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Op (het rechte) pad met perspectief. Plan van aanpak Nazorg Detentie 2021-2026. Gemeente Rotterdam, april 2021.

Bijlage I Flyers voor werving
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Kennis voor een sterk
Rotterdams beleid
Onderzoek en Business Intelligence is een
afdeling binnen de gemeente Rotterdam.
De afdeling verzamelt informatie en doet onderzoek voor het maken en uitvoeren van
beleid door de gemeente Rotterdam. Het
onderzoek gaat over onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, reintegratie, demografie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
Soms is de gemeentelijke organisatie het
onderwerp, vaker gaat het over de stad en
haar bewoners. Het doel is steeds om met
deze verzamelde kennis het beleid en de
bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.
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