
Ontwikkelmogelijkheden in 
het jongerenwerk voor 
jongeren in specialistische 
jeugdzorg

Lectoraat Youth Spot – Hogeschool van Amsterdam

Jolanda Sonneveld & Jeroen van der Voort

Fotografie: Jaap van den Beukel

27 september 2021 – Voor de jeugd dag



Wat is professioneel jongerenwerk?
Begeleiding van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving 

1.Gepositioneerd in het derde [opvoed]domein;

2.Vertrekpunt vormt de leefwereld van jongeren;

3.Primair gericht op jongeren in kwetsbare situaties;

4.Uitgevoerd door beroepskrachten;

5. Inzet is versterken persoonlijke ontwikkeling en participatie.



Aanleiding onderzoek

• De financiële druk en groeiende wachtlijsten
• Een steunend sociaal netwerk ontbreekt vaak
• Jongeren langer afhankelijk van professionele hulp
• Wat zijn verantwoorde alternatieven om jeugdzorg voor jongeren 

eerder af te schalen of om uitstroom zo verantwoord mogelijk te 
maken? 
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Vijf ontwikkelmogelijkheden

1. Toegankelijke gesprekspartner - brug naar formele hulp

2. Omgeving voor sociale contacten

3. Omgeving voor zelfversterking 

4. Omgeving voor maatschappelijke participatie

5. Brug naar zelfstandigheid
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Wat wordt ervaren als 
betekenisvol?

• Aansluiten bij leefwereld

ontwikkelbehoeften

• Groepsgericht en individueel

• Laagdrempelig / toegankelijk

• Korte lijnen tussen professionals
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Lectoraat Youth Spot
• Hva.nl/youth-spot

• linkedIn – lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk
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Zicht op effecten
• Meer participeren

• Versterken verantwoordelijkheid en 
eigen mogelijkheden

• Jongeren verwijzen naar hulp (33 %)

• Jongeren met zware problemen
blijven stabiel
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