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Samenvatting 

De gemeente Rotterdam telt 7.000 risicojongeren, waarvan circa 2.700 jongeren kampen met 

problematische schulden. Deze jongeren zijn veelal beschadigd door negatieve ervaringen op 

verschillende levensgebieden en nemen als gevolg hiervan vaak een wantrouwige houding aan ten 

opzichte van hulp- en dienstverlening. Rotterdam streeft ernaar de jongeren sociaal en financieel 

zelfredzaam te maken, opdat zij het uiterste kunnen halen uit ‘de bloei van hun leven’. Jongeren laten 

echter pas het achterste van hun tong zien wanneer er een vertrouwensrelatie is opgebouwd die 

gebaseerd is op legitimiteit en effectiviteit, zo stelt de overgrote meerderheid van de respondenten. Dit 

geeft de professional een mandaat om samen met de jongere naar sociale en financiële zelfredzaamheid 

toe te werken.  

Uit dit afstudeeronderzoek blijkt dat wanneer er wordt voldaan aan de succesfactoren voor het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie, de jongere zich serieus genomen voelt en zelfvertrouwen 

opbouwt. Daar waar de jongere nauwelijks tot geen vertrouwen kreeg uit de eigen (directe) omgeving, 

krijgt hij/zij deze wel van de professional. Het zelfvertrouwen zet de jongeren in eigen kracht en maakt 

dat zij een bereidwillige houding aannemen om te werken aan sociale en financiële zelfredzaamheid.  

Uiteraard vergt het een proces om sociale en financiële zelfredzaamheid te bewerkstelligen. De 

risicojongeren dienen op de juiste wijze te worden gecoacht op zowel denk- als doenvermogen. Naast het 

vertrouwen dat vereist is vanuit de jongere naar de professional, is het ook essentieel dat de professional 

vertrouwen heeft in de jongere. Zo dient de professional de jongere in zijn of haar kracht te zetten en 

waar mogelijk op de eigen handen te zitten en slechts te ondersteunen waar nodig. Er bestaat namelijk 

een risico dat de professional in zijn/haar poging tot hulpverlening zorgt voor verafhankelijking, wat 

uiteindelijk juist niet ten goede komt aan de zelfredzaamheid van de jongeren. Dit kan worden getackeld 

wanneer de professional nauwlettend is en de jongere constant aanspreekt op de eigen 

verantwoordelijkheid.  

Niet alle professionals lijken de tijd en tools te hebben om een vertrouwensrelatie op te bouwen en 

sociale en financiële zelfredzaamheid te bewerkstelligen, zo komt uit dit onderzoek naar voren. Het is dan 

ook van belang dat de jongerencoaches op de hoogte zijn van de mogelijk te betrekken actoren en hun 

precieze werkzaamheden. Op dit moment worden risicojongeren voornamelijk doorgestuurd of 

overgedragen, waardoor de jongerencoach zelf niet meer betrokken is bij het proces van de 

risicojongere. In het kader van het waarborgen van de legitimiteit en effectiviteit in de 

vertrouwensrelatie, dient de jongerencoach betrokken te blijven en de jongere te blijven monitoren om te 

kunnen bijsturen wanneer dat nodig is. 

De kwaliteit van de samenwerking tussen risicojongere en professional is dus een voorspeller van het 

traject en het uiteindelijke resultaat; zelfredzaamheid.  
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1. Over de (vertrouwens)brug komen 

Over de brug komen, ofwel het moeten betalen van je schulden. Schuldproblematiek is een 

complex probleem waar maar liefst 27.000 Rotterdammers mee kampen (Rijnmond, 2017). De 

gemeente Rotterdam is zich zeer bewust van deze ingewikkelde kwestie in de stad en stelt dat 

‘’Een succesvolle toekomst staat of valt met een financieel gezonde situatie’’ (De gemeente 

Rotterdam, 2016).  

Zeker voor jongeren die in de bloei van hun leven staan is het van belang dat ze vrij van een 

zwaar blok aan hun been naar school kunnen gaan, kunnen werken en een mooie toekomst 

kunnen opbouwen. Helaas telt Rotterdam zo’n 7.000 risicojongeren die kampen met 

problemen op het gebied van school, werk, zorg en/of veiligheid. Deze doelgroep vormt veelal 

een risico voor zichzelf en voor de gemeenschap waarin zij zich bevinden. Binnen deze groep 

kampen circa 2.700 jongeren ook nog eens met schuldproblematiek. 

Schuldhulp- en dienstverlening is een ingewikkelde kwestie aangezien deze vrijwel altijd het 

gevolg is van – en gepaard gaat met problemen op andere leefgebieden als school, de 

thuissituatie en het welzijn van de jongere (Noorda & Pehlivan, 2009). Op het moment wordt 

hier het hoofd dan ook dagelijks over gebroken door een veelheid aan actoren in Rotterdam. 

Een breed netwerk, van beleidsmedewerkers tot aan jongerencoaches, buigt zich over de 

gecompliceerde schuldproblemen van de risicojongeren. Deze actoren spelen een cruciale rol 

en dienen integraal samen te werken, willen zij succesvol zijn. Hierbij dienen zij niet alleen 

aandacht te schenken aan de financiële problemen, maar ook aan de oorzaken van het 

ontstaan van de schulden (Wet De gemeentelijke Schuldhulpverlening, 2013). Naast de ratio 

en de vaardigheden spelen ook het menselijk gedrag en emoties hier een belangrijke rol in.  

De technische kant van de schuldproblematiek kan in Rotterdam op een snelle en effectieve 

wijze worden opgelost, aldus de ombudsman van Rotterdam. Nadat het roer bij de Krediet 

Bank Rotterdam een aantal jaar geleden is omgegooid, boekt Rotterdam opmerkelijke 

resultaten als het gaat om het oplossen van financiële noodsituaties (Ombudsman Rotterdam, 

2014). In het kader van de duurzaamheid van de oplossing dient er echter ook ingespeeld te 

worden op de gedragsmatige kant van de schuldenaren, opdat de jongeren op termijn niet 

weer terugvallen in de schulden. Hierbij dienen er oplossingen te worden bewerkstelligd die 

zich uiteindelijk uitmonden in zelfredzaamheid (De gemeente Rotterdam, 2016).  

Vanuit het beleid wordt er een grote claim gelegd op de zelfredzaamheid van jongeren. Van 

jongeren vanaf 18 jaar wordt verwacht dat zij zelfredzaam kunnen zijn. Dit uitgangspunt wordt 

tevens bij de risicogroepen gehanteerd. Ook van hen wordt geacht dat zij deze 

verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat ze op de blaren zitten wanneer zij zich branden.   

Er lijkt een gat te bestaan tussen de schuldproblematiek van jongeren en de huidige 

beschikbare dienstverlening. Het aanvraagproces zou te complex georganiseerd zijn door 

onder meer de veelheid aan betrokken organisaties waardoor de cliënten van het kastje naar 

de muur worden gestuurd en de jongeren hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen 

(Rekenkamer Rotterdam, 2017). Een aanzienlijk deel van de jongeren valt uit in het proces bij 

het Jongerenloket. 
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De professionals stellen dat dit gat ten koste gaat van het vertrouwen dat de jongere heeft in 

de hulpverlening. De jongeren zouden hierdoor minder snel bereid zijn samen te werken aan 

hun problemen. Jongeren in kwetsbare posities hebben veelvuldig onaangename ervaringen 

achter de rug omdat zij vaker dan andere jongeren in contact komen met negatieve effecten 

uit de maatschappij (Vettenburg, 2008). Door de kwetsbaarheid van de risicojongeren is het 

vertrouwen in onder meer de hulpverlening vaak fundamenteel geschonden en wordt het 

systeem door hen als bedreigend ervaren (Naert, 2011). 

Jongerencoach Rowan den Hollander veronderstelt dat vertrouwen nodig is om 

gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. Om goed in te spelen op de behoefte van de 

jongeren dient het vertrouwen van de jongeren derhalve in de eerste instantie gewonnen te 

worden. ‘’Vertrouwen winnen duurt even, maar dan komen de echte problemen naar boven ,’’ 

aldus een wijkteammedewerker. Een vertrouwensrelatie zou maken dat er goed gewerkt kan 

worden aan het einddoel; zelfredzaamheid. Tegelijkertijd kan men zich afvragen of het winnen 

van vertrouwen niet zal leiden tot een afhankelijkheidsrelatie tussen risicojongere en 

professional, welke uiteindelijk juist niet ten goede komt aan de zelfredzaamheid.  

Het winnen van het vertrouwen van de jongeren lijkt - althans volgens deze professionals zelf - 

cruciaal te zijn en zou wellicht het zogenaamde gat kunnen overbruggen naar een optimale 

dienstverlening aangaande de schuldenproblematiek. De literatuur over het onderwerp is 

genuanceerder en ziet ook andere kanten van deze kwestie, bijvoorbeeld dat het bouwen aan 

vertrouwen tegelijk ook kan leiden tot verafhankelijking. De vraag rijst hierdoor of vertrouwen 

eigenlijk wel (positief) bijdraagt aan de uiteindelijke zelfredzaamheid van de jongeren. 

Teruggrijpend naar de titel wordt er aangegeven dat iemand over de brug komt wanneer hij of 

zij zijn schulden betaald. ‘Vertrouwen’ staat hierbij tussen haakjes, omdat het nog maar de 

vraag is of het vertrouwen enigszins invloed heeft op het oversteken over de brug.  

Om de stand van zaken hieromtrent te peilen, wordt de vertrouwensrelatie tussen 

risicojongeren en professionals onder de loep genomen en wordt er onderzocht hoe 

vertrouwen al dan niet leidt tot zelfredzaamheid bij de risicojongeren.  
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1.1 Probleemstelling  

Doelstelling: 

Het beschrijven en analyseren van de invloed van de vertrouwensrelatie tussen risicojongere 

en professional op zelfredzaamheid in de aanpak van schuldproblematiek in de gemeente 

Rotterdam, het opsporen van eventuele knelpunten en het uitwerken van aanbevelingen om 

deze knelpunten weg te nemen of toch tenminste te beperken.  

Vraagstelling:  

Op welke wijze draagt de vertrouwensrelatie tussen risicojongeren en professionals bij aan de 

sociale en financiële zelfredzaamheid van de risicojongeren in de gemeente Rotterdam?  

Deelvragen:  

1. Welke inzichten biedt de literatuur betreffende de vertrouwensrelatie en sociale en financiële 

zelfredzaamheid? 

2. Op welke wijze wordt de vertrouwensrelatie met risicojongeren in de gemeente Rotterdam tot 

stand gebracht en gewaarborgd? 

3. Op welke wijze wordt sociale en financiële zelfredzaamheid van risicojongeren in de gemeente 

Rotterdam tot stand gebracht en gewaarborgd? 

4. Wat is de invloed van de vertrouwensrelatie op de sociale en financiële zelfredzaamheid van 

risicojongeren met schuldproblematiek?  

5. Op welke wijze kan de vertrouwensrelatie en de sociale en financiële zelfredzaamheid van 

risicojongeren in Rotterdam verbeterd worden? 
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1.2 Wetenschappelijke relevantie  

Reeds hebben verschillende onderzoekers zich gebogen over het vraagstuk 

schuldproblematiek en het effect van vertrouwen in de hulp- en dienstverlening 

(Schuldproblematiek bijv. Noorda & Pehlivan, 2009; Jungmann et al., 2014 e.a. 

Vertrouwensrelatie bijv. Verwer & Walberg, 2013, Lewicki & Bunker, 1996, Miller & Rollnick, 

2016 e.a.). Hierbij ligt de focus veelal op burgers in het algemeen en wordt er gekeken naar 

dienstverlening binnen diverse takken in de publieke sector. De bestaande onderzoeken 

schrijven hieromtrent nog geen literatuur voor aangaande risicojongeren met schulden 

specifiek. Het vergt beleid gericht op het reduceren van schuldproblematiek bij risicojongeren 

om dit maatschappelijke probleem te lijf te gaan. Dit beleid kan met de gebundelde en 

gecategoriseerde empirische inzichten uit dit onderzoek worden onderbouwd en versterkt. 

Met dit onderzoek wordt er dan ook een bijdrage geleverd de wetenschappelijke 

onderbouwing van vervolmaking en evaluaties van beleid aangaande de aanpak van 

schuldproblematiek.  

1.3 Maatschappelijke relevantie  

De aanleiding van dit onderzoek laat zich deels herleiden uit de maatschappelijke context, 

waarin 2.700 Rotterdamse risicojongeren kampen met problematische schulden. Aangezien er 

een gat lijkt te bestaan tussen de huidige dienstverlening en de schuldenproblematiek in de 

praktijk, en enige professionals aangeven dat het vertrouwen tussen hen en de jongeren hier 

een cruciale rol in speelt, bestaat er behoefte aan deskundigheidsbevordering omtrent dit 

thema. De huidige dienstverlening dient te worden versterkt en de vertrouwensrelatie is een 

mogelijke voedingsbodem voor kwaliteitsverbetering hiervan.   

In een tijd waarin de vraag naar professionele dienstverlening steeds groter wordt, is het van 

belang dat professionals constant een ‘agile’ werkwijze hanteren waardoor ze mee kunnen 

gaan met de maatschappelijke vraag vanuit de risicojongeren (Noordegraaf, 2007; 

Noordegraaf & Sterrenburg, 2009). In dit onderzoek worden inzichten aangaande het 

vertrouwen en de zelfredzaamheid van jongeren verschaft waarmee bewustwording 

gecreëerd wordt bij de professionals en andere sleutelfiguren die zich bezighouden met de 

risicojongeren. Deze bewustwording wordt vergroot door te beschrijven en te verklaren wat 

de huidige aanpak is. Maatschappelijke onrust kan worden gereduceerd op het moment dat er 

een kwalitatief sterkere dienstverlening wordt bewerkstelligd. Met dit onderzoek wordt 

getracht hier aan bij te dragen door inzicht te verschaffen in de vertrouwensrelatie tussen 

risicojongeren en professionals en het effect hiervan op de zelfredzaamheid van deze groep. 

Gezien het gaat om jongeren die een risico vormen voor zichzelf én voor de gemeenschap 

waarin zij zich bevinden, zullen de verschafte inzichten derhalve bijdragen aan de 

maatschappij als geheel.  

1.4 Leeswijzer  

Het onderzoek is gestructureerd aan de hand van een vijftal deelvragen die ondersteunend zijn aan de 

beantwoording van de overkoepelende centrale vraagstelling. In hoofdstuk 2 worden de concepten 

‘vertrouwen’ en ‘sociale en financiële zelfredzaamheid’ uiteengezet aan de hand van wetenschappelijke 

literatuur. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens hoe het onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde 

wijze tot stand wordt gebracht. In hoofdstuk 4 en 5 wordt er antwoord gegeven op deelvraag 2 t/m 4. 

Hoofdstuk 6 bevat de conclusie, waarin de centrale vraagstelling wordt beantwoord. Ten slotte wordt de 

laatste deelvraag beantwoord in hoofdstuk 7.    
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2. Theoretisch kader  

Een veelheid aan professionals in Rotterdam houdt zich dagelijks bezig met de dienstverlening 

waarin wordt gezorgd dat risicojongeren hun schulden kunnen beperken tot een minimum. 

Vanuit de aanleiding van dit onderzoek wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen 

de vertrouwensrelatie die een professional met de risicojongeren opbouwt en de uiteindelijke 

zelfredzaamheid van de jongeren. Voordat de beantwoording van de centrale vraagstelling 

vanuit de empirie plaatsvindt, wordt er gekeken op welke wijze deze veronderstelling in de 

wetenschappelijke literatuur al dan niet wordt hard gemaakt.  

2.1 Sectoromschrijving schuldproblematiek onder risicojongeren  

Risicojongeren 

Rotterdam telt ongeveer 7000 risicojongeren tussen 12 en 27 jaar die kampen met problemen 

op het gebied van school, werk, zorg en/of veiligheid. Van deze jongeren beschikt bijna 40% 

hiernaast ook nog over een schuld die soms tot in de tienduizenden euro’s oploopt. Deze 

doelgroep vormt veelal een risico voor zichzelf en voor de gemeenschap waarin zij zich 

bevinden. Bovendien ontvangen deze risicojongeren niet altijd een passende ondersteuning, 

doordat zij de zorg niet kunnen bereiken of juist bewust vermijden (De gemeente Rotterdam, 

2016). 

Schuldproblematiek 

Een schuld op zich vormt niet per definitie een probleem. Deze schulden worden echter 

problematisch in het geval men langdurig niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen 

(Nibud, 2012).  

‘Er zijn verschillende krachten die op schuldenaren inwerken’ (Jungmann et al., 2014). Een 

schuldprobleem is vaak een voortvloeisel uit velerlei andere problemen die bijvoorbeeld te 

maken hebben met psychologische of gedragsfactoren (Boer et al., 2016). Denk hierbij aan een 

korte termijnoriëntatie of beperkte kennis en vaardigheden waar iemand over beschikt (De 

Gier et al., 2007). Ook de omgeving van de jongere kan hierin een essentiële rol spelen 

(Madern & van der Schors, 2012). Een lage sociaal economische positie, verslavingen en 

criminaliteit zijn voorbeelden van oorzaken uit de omgeving van de risicojongeren. De 

verschillende mogelijke factoren zijn veelvoudig te noemen, wat schuldproblematiek zeer 

complex maakt. 

Schuldenproblematiek gaat dus vrijwel altijd gepaard met problemen op andere leefgebieden 

als school, de thuissituatie en het welzijn van de desbetreffende jongere (Noorda & Pehlivan, 

2009). De schulden, die in de meeste gevallen hoog zijn opgelopen, verergeren de 

problematiek doordat het stress veroorzaakt. Hiermee oefent de schuldproblematiek een 

grote negatieve invloed uit op het leven van de schuldenaar. Een schuldenaar beïnvloedt hier 

vervolgens niet alleen zijn eigen leven mee, maar mogelijkerwijs tevens die van zijn omgeving 

en de maatschappij (Madern, 2014).  
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2.2 Vertrouwensrelatie  

Jongeren in kwetsbare posities hebben veelvuldig onaangename ervaringen achter de rug 

omdat zij vaker dan andere jongeren in contact komen met negatieve effecten uit de 

maatschappij (Vettenburg, 2008). Door de kwetsbaarheid van de risicojongeren is het 

vertrouwen in onder meer de hulpverlening vaak fundamenteel geschonden en wordt het 

systeem door hen als bedreigend ervaren (Naert, 2011). 

In dit onderzoek zal de volgende omschrijving worden gehanteerd:  

‘‘Het proces van het vestigen en waarborgen van een verhouding die zich kenmerkt door - en 

berust op – de gedeelde verwachting dat eenieder naar vermogen zal bijdragen aan de 

legitimiteit en effectiviteit in de onderlinge verhouding.’’ (Hohl et al., 2010; Miller & Rollnick, 

2016; Verwer & Walberg, 2012). 

In deze definiëring staan twee concepten centraal, te weten legitimiteit en effectiviteit.  

Legitimiteit 

Legitimiteit betekent dat de risicojongeren het bestaan en de handelingen van overheid, in dit 

geval de publieke professionals accepteren (Vijver, van der., 2006). De jongeren geloven dat 

de professionals de juiste motieven hebben voor het werk dat ze doen en dat zij zich laten 

leiden door de eisen van de professie en de belangen van het publiek (Hohl et al., 2010).   

De jongere dient de overtuiging te hebben dat de intenties en de waarden van de professional 

nauw zijn afgestemd met die van hem zelf (Veer, van der et al., 2013). Hierbij delen de 

betrokkenen in de vertrouwensrelatie dezelfde waarden, doelen en prioriteiten (Fitzgerald et 

al., 2011). Het vertrouwen is onder meer gebaseerd op het zich kunnen identificeren met de 

wensen en intenties van de ander (Lewicki & Bunker, 1996). De vertrouwensrelatie wordt 

opgebouwd doordat de professional zich kan inleven in de leefwereld van de risicojongere, 

met name bij jongeren die een negatief zelfbeeld hebben door gebeurtenissen uit het 

verleden (Broersma, 2013).   

Effectiviteit  

Bij effectiviteit wordt geduid op de overtuiging van jongeren dat de professionals technisch 

bekwaam zijn om hun taken te vervullen (Hohl et al., 2010). De jongeren nemen in de eerste 

instantie een afwachtende houding aan ten aanzien van het optreden van de ander. Hierbij 

geldt het principe ‘eerst zien, dan geloven’ (Verwer & Walberg, 2013).  

Wanneer men beide concepten in twijfel trekt, is er sprake van cynisch wantrouwen. Dit uit 

zich in twijfel of de ander wel zal doen wat hij/zij geacht is te doen en gaat veelal gepaard met 

inactiviteit (Verwer & Walberg, 2013). In geval van vertrouwen, vindt men het vanzelfsprekend 

dat men doet wat zij geacht worden te doen. Het vertrouwen gaat gepaard met een 

bereidwillige houding omdat zij menen dat de hulpverlening het welzijn van de doelgroep 

bevordert (Verwer & Walberg, 2013).  

De kwaliteit van deze samenwerking tussen cliënt en professional is een voorspeller van het 

traject en het uiteindelijke resultaat dat hieruit voortvloeit (Miller & Rollnick, 2016: 59-68). Het 

vertrouwen wordt moeilijk opgebouwd, maar gemakkelijk stukgemaakt. Vaak is het 
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noodzakelijk om in een relatief korte tijd vertrouwen en wederzijds respect op te bouwen 

(Broersma, 2013).  

2.2.1 Succesfactoren vertrouwensrelatie 

Uit de literatuur zijn verschillende succesfactoren af te leiden die leiden tot het opbouwen en 

waarborgen van een vertrouwensrelatie. 

Succesfactor  Kenmerken 

Gezamenlijk optrekken in het traject  • Zowel de professional als de cliënt worden actief 

betrokken in de relatie  

• De cliënt is meer geneigd om in behandeling te 

blijven en zich aan afspraken te houden 

Voorafgaand heldere doelen • Er zijn heldere doelen opgesteld door de 

professional en de cliënt die duidelijk worden 

uitgesproken; Beide partijen weten waar ze aan 

toe zijn 

Open communicatie • De informatie-uitwisseling is open, eerlijk en 

transparant  

• De professional beschikt over een empathisch 

vermogen, tact, geduld en vasthoudendheid 

• De professional is waakzaam op vooroordelen, 

toont belangstelling en gaat flexibel met tijd om 

Identificatie cliënt met professional • Het beschikken over een zelfde achtergrond qua 

leefwereld werkt in het voordeel van de 

vertrouwensrelatie  

• De professional is in staat inleven uit te stralen, 

met name bij jongeren die een negatief zelfbeeld 

hebben door gebeurtenissen in het verleden  

Structuur in de  onderlinge 

verhouding 
• De professional en de cliënt spreken elkaar 

regelmatig en de gesprekken hebben een 

duurzaam karakter  

• Het contact tussen de professional en betrokken 

externe partijen in het netwerk is continu en 

structureel 

• Bij de overdracht van vertrouwen naar nieuwe 

organisaties dient zich enige vorm van rust en 

regelmaat te voltrekken 

Positieve overtuiging vanuit 

professional en cliënt 

• De cliënt heeft de overtuiging dat de 

hulpverlening richting- en maatgevend is 

• De cliënt werkt loyaal mee aan onderzoek en 

verstrekt relevante informatie  

Tabel 2.0: Succesfactoren Vertrouwensrelatie professional - cliënt: Broersma, 2013; Flight et al., 2007; 
Jackson et al., 2012; Lub, 2008; Miller & Rollnick,  2016; Nelissen–Hanssen, 2008; van Rooijen, 2013.  

 

Jongeren willen eerlijk en objectief tegemoet getreden worden. Hierbij willen ze serieus 
genomen worden in hun verhaal en met respect worden behandeld (Vlek & Loef, 2007). Bij 
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elke professional met wie samengewerkt moet worden, dient er dus aan deze vereisten te 
worden voldaan.  

2.2.2 Belemmeringen vertrouwensrelatie 
De bovenstaande succesfactoren vergroten de kans dat een vertrouwensrelatie ontstaat en 

wordt gewaarborgd. Hierbij is het onder meer essentieel om in relatief korte tijd vertrouwen 

en wederzijds respect op te bouwen. Dit vertrouwen wordt moeilijk opgebouwd, maar 

gemakkelijk weer worden afgebroken (de Jong, 2014). In dit onderdeel worden de 

belemmeringen besproken die de beoogde vertrouwensrelatie verstoren en/of schenden (van 

Rooijen, 2013). Vooral voor jongeren met ernstige gedragsproblemen verloopt het opbouwen 

van een vertrouwensrelatie moeizaam, omdat zij vastzitten in disfunctionele overtuigingen van 

zichzelf, anderen en de wereld. Dit komt veelal voort uit een complex en traumatisch verleden 

wat resulteert in weinig vertrouwen in volwassenen. Dit maakt het extra lastig om een 

vertrouwensrelatie op te bouwen en verandering mogelijk te maken (Wijk- Herbrink, 2016; 

Miller & Rollnick, 2016).  

Belemmeringsfactor  Kenmerken 

Assessment • De professional stelt vragen waarna de cliënt 

antwoord geeft en hiermee een ondergeschikte 

rol inneemt  

• De professional is in de veronderstelling dat 

hij/zij eerst alles moet weten voordat hij/zij in 

staat is om te helpen 

Deskundigheidsoverschattig  • De professional denkt in staat te zijn individueel 

op basis van zijn deskundigheid een oplossing te 

formuleren 

Voortijdig focussen  • Te snel inzoomen op een bepaald probleem gaat 

mogelijk ten koste van de vertrouwensrelatie en 

het uiteindelijke resultaat  

• De professional probeert het probleem op te 

lossen voordat er een goede werkrelatie tot 

stand is gebracht en beide partijen tot 

gemeenschappelijke doelen zijn gekomen 

• De professional blijft aandringen om te praten 

over wat hij/zij als probleem ziet, zonder dat 

deze luistert naar wat de cliënt daadwerkelijk 

bezighoudt                                 

Heropbouwen vertrouwensrelatie 

andere partijen  

• Er gaat veel energie verloren in het steeds 

opnieuw moeten bewijzen van de waarde van 

een hulpverlener, terwijl deze daarvoor ook al 

was aangetoond 

Tabel 3.0 Belemmeringsfactoren vertrouwensrelatie professional- cliënt (Miller & Rollnick, 2016; 

Lub, 2008).  

Het stranden van een dergelijke vertrouwensrelatie kan voor de jongere een enorme 

teleurstelling zijn. Jongeren vinden naar aanleiding hiervan een bevestiging in het idee dat zij 

niet veel dienen te verwachten van de hulp van volwassenen. Dit kan er onder meer toe leiden 

dat de jongere in de toekomst minder open staat voor hulp (Lub, 2008).  
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2.3 Sociale en financiële zelfredzaamheid  

Sociale Zelfredzaamheid: 

De gemeente Rotterdam beoogt de uitdagingen op het gebied van schulden het hoofd te 

bieden met zelfredzaamheid als uitgangspunt. De jongere moet in staat zijn om zo veel 

mogelijk zelfstandig en op eigen kracht aan de toekomst te blijven werken (De gemeente 

Rotterdam, 2016). Gezamenlijk werken aan het vergroten van zelfredzaamheid vormt derhalve 

het uitgangspunt op basis waarvan de aanpak van schuldproblematiek in de gemeente 

Rotterdam is vastgelegd (Rekenkamer Rotterdam, 2017).  

Om op een concrete wijze de zelfredzaamheid van risicojongeren met schuldproblematiek aan 

te duiden, wordt er een onderscheid gemaakt tussen sociale en financiële zelfredzaamheid.  

In dit onderzoek wordt sociale zelfredzaamheid gedefinieerd aan de hand van de definitie die  

de gemeente Rotterdam en GGD Amsterdam hanteren, in combinatie met de definitie van 

‘redzaamheid’ uit het WRR rapport ‘Weten is nog geen doen’. Bij sociale zelfredzaamheid 

wordt het belang van ‘eigen regie’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ benadrukt. De sociale 

zelfredzaamheid wordt enerzijds bepaald op basis 

van het denkvermogen van de desbetreffende 

personen. De jongeren dienen te beschikken over 

bepaalde cognitieve vermogens waarmee zij 

kennis en informatie kunnen afwegen, op basis 

waarvan zij vervolgens keuzes kunnen maken om 

zelfredzaamheid te bewerkstelligen. Echter voegt 

de WRR hier nog het concept ‘doenvermogen’ aan 

toe. Alleen de juiste mentale vermogens zouden 

niet voldoende zijn voor sociale zelfredzaamheid. 

Kennis is een onderdeel, maar staat niet enkel op 

zichzelf. De niet- cognitieve vermogens en gedragsaspecten van de jongeren kunnen hieronder 

worden geschaard. Bepalend hierin is het temperament van de jongeren waarmee zij de 

‘stressoren’ onder ogen kunnen zien en aanpakken. Ook is de overtuiging van de jongeren en 

zelfcontrole hier een essentieel onderdeel van. Deze behelzen het vermogen van de 

risicojongere om dominante gedragsneigingen te veranderen en te onderdrukken. Het gedrag, 

de gedachten en de emoties worden gereguleerd en komen tot stand door het doenvermogen 

(WRR, 2017).  
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Op basis van de bovenstaande informatie is de volgende definitie van sociale zelfredzaamheid 

voor dit onderzoek geformuleerd:  

‘Sociale zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op 

de belangrijke domeinen van het dagelijks leven, waarbij zowel het denk- als het 

doenvermogen in ogenschouw worden genomen. De inzet naar vermogen dient zich uit te 

monden in maximale eigen regie en verantwoordelijkheid van de desbetreffende 

risicojongeren.’ 

Schuldproblematiek gaat, zoals reeds aangegeven, vrijwel altijd gepaard met problemen op 

verschillende leefgebieden. Om het probleem op een duurzame wijze op te lossen, dienen de 

risicojongeren te streven naar zelfredzaamheid in brede zin over de verschillende 

leefgebieden.  

Gezien het gaat om risicojongeren met schuldproblematiek, speelt ook de financiële 

zelfredzaamheid specifiek een zeer cruciale rol.  

Financiële zelfredzaamheid 

Financiële zelfredzaamheid hangt nauw samen met iemands persoonlijke situatie. Om 

financiële zelfredzaamheid te realiseren, dient men financieel gezond gedrag te vertonen en 

dient er regie uitgevoerd te worden, waarmee de risicojongere uit de problematische schulden 

kan komen.  

Om financiële zelfredzaamheid te verwezenlijken, dient er toegewerkt te worden naar een 

financieel gezonde situatie. Dit houdt in dat de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten, men 

vooruit kan plannen op langer termijn, zich bewust is van financiële risico’s en daarvoor 

maatregelen kan treffen zoals het opbouwen van een financiële buffer (Jungmann et al., 

2012).  

Om naar een financieel gezonde situatie, en in het verlengde daarvan financiële 

zelfredzaamheid, toe te werken, dient eenieder te voldoen aan een drietal voorwaarden.  

1. Financiële motivatie 

Hiermee wordt geduid op de wil om kennis en vaardigheden op te doen aangaande financiën 

en financieel verantwoord te handelen (De Gier et al., 2007). Dit vergt een positieve houding 

waarin men in actie komt en planmatig te werk gaat (Madern & Van der Schors, 2012; WRR, 

2017).  

Voorwaarden 

- Bewust omgaan met emoties die spelen 

- Het overwinnen van schaamtegevoelens  

- Contact opnemen met de nodige actoren  

- Geloven dat men zelf positieve invloed kan uitoefenen op schulden 
(de Gier et al., 2017; Nibud, 2012; WRR, 2017) 
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2. Financieel bewustzijn 

Dit houdt de mate in waarin het individu zich bewust is van zijn of haar huidige financiële 

situatie en de beschikbare financiële producten die relevant zijn voor zijn/haar situatie (De 

Gier et al., 2007; WRR, 2017).  

Voorwaarden 

- Bewustwording van het eigen handelen 

- Kennis opdoen over het handelen t.a.v. rendement en risico 

- Vooruitkijken op mogelijke risico’s en life events op zowel kort als lang termijn  

- De stand van zaken omtrent de financiële situatie regelmatig in kaart brengen om 

op basis hiervan bewuste stappen te ondernemen 
(de Gier et al., 2017; Nibud, 2012; WRR, 2017) 

3. Financiële vaardigheid 

Een financieel vaardig individu past de kennis die hij heeft correct toe in het handelen met 

financiële producten (De Gier et al., 2007). De kunst hierbij is om de inkomsten en uitgaven in 

balans te brengen op zowel kort als lang termijn. Hierbij dient men informatie te kunnen 

verzamelen en beoordelen (WRR, 2017).  

Voorwaarden 

- Administratie op orde krijgen en leren bijhouden 

- Uitgaven en inkomsten aanpassen aan de persoonlijke situatie 

- Uitgaven en inkomsten in balans leren te houden  

- Financiële buffers opbouwen om met ‘life events’ om te gaan  

- Verleidingen als reclames en aanbiedingen weerstaan 
(de Gier et al., 2017; Nibud, 2012; WRR, 2017) 

2.3.2 Hoe past zelfredzaamheid in het beleid?  

Men tracht zelfredzaamheid zo goed mogelijk te realiseren opdat de voorwaarden leiden tot 

het gewenste gedrag. In de wetenschap en in het beleid is er de nodige aandacht geweest 

voor de beperkingen in het menselijk denk- en oordeelsvermogen (WRR, 2017). Niet iedereen 

lijkt in staat te zijn om rationele keuzes te maken (Jungmann & Madern, 2016). Een interessant 

vraagstuk dat hierbij opkomt is in hoeverre de overheid en de instituties tolerant dienen te zijn 

voor menselijk gedrag.  

De literatuur onderscheidt twee perspectieven van waaruit het beleid kan worden ingericht;  

1. Het rationeel beleidsperspectief: 

Hierbij gaat men ervan uit dat de juiste kennis automatisch leidt tot de juiste daden; ofwel: 

‘Weten is doen’. De hulpverlener zou hierbij kunnen sturen via informatie en financiële 

prikkels. De uitvoering van het beleid is voornamelijk afstandelijk en zakelijk. Er wordt vanuit 

gegaan dat vrijwel iedereen beschikt over voldoende mentale vermogens om zelfredzaamheid 

te bewerkstelligen (WRR, 2017).  
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2. Het realistische beleidsperspectief  

In dit perspectief gaat men ervan uit dat mensen niet altijd handelen naar hun goede 

voornemens. Weten leidt niet altijd tot doen. De zelfcontrole van het individu is begrensd en 

het beleid dient hierop in te spelen, zodat verleiding en stress worden verminderd.  

De hulpverlener focust zich meer op een persoonlijke en proportionele band met de 

hulpbehoeftige. Hierbij wordt meer gedifferentieerd; Niet willen en niet kunnen staan niet 

altijd in lijn met elkaar ( WRR, 2017).  

De uitgangspunten van beide perspectieven zijn overeenkomstig. Deze behelzen namelijk 

autonomie en zelfredzaamheid voor iedere individu. Echter houdt het realistische perspectief 

meer rekening met beperkingen van jongeren en biedt het meer kans op het realiseren van 

zelfredzaamheid. Er dient een zekere ‘robuustheid’ of ‘correctievermogen’ geïmplementeerd 

te zijn in het beleid. Het maken van verkeerde keuzes of passiviteit die tot wantrouwen leiden, 

hoeven niet per definitie te duiden op onwil. Dit kan namelijk tevens voortkomen uit 

overbelasting of onvermogen (WRR, 2017). Dit vergt echter in zekere mate een bepaald 

vertrouwen vanuit de hulpverleners naar de jongeren, maar andersom ook vanuit de jongeren 

naar de hulpverleners.  

2.4 Koppeling vertrouwensrelatie en zelfredzaamheid  

In dit onderzoek wordt er bekeken op welke wijze de vertrouwensrelatie tussen risicojongere 

en professional invloed heeft op de sociale en financiële zelfredzaamheid van de jongeren. 

Diverse onderzoeken veronderstellen een positief verband tussen de vertrouwensrelatie en de 

zelfredzaamheid. Echter is het mogelijk dat een vertrouwensrelatie negatief bijdraagt aan de 

zelfredzaamheid van de jongeren. Beiden invalshoeken worden hieronder vanuit de 

wetenschappelijke literatuur belicht.  

Positieve veronderstelling 

Het vertrouwen vormt een fundament in de relatie tussen de professional en de risicojongere 

(Graste J., et al, 2000). Risicojongeren komen veelal uit kwetsbare posities en nemen in de 

eerste instantie een wantrouwige houding aan ten opzichte van ‘het systeem’ (Vettenbrug, 

2008).  

Het uitgangspunt van de professionals in de gemeente Rotterdam is het zo veel mogelijk 

behalen van autonomie en zelfredzaamheid van ieder individu. De vraag of de jongeren de 

regels zullen naleven en accepteren hangt af van het vertrouwen dat de jongeren hebben in 

de professionals (Veer, van der., 2013). Wanneer de drijfveer van de jongeren gebaseerd is op 

vertrouwen, werken zij mee omdat ze het gevoel hebben dat het ‘het juiste is om te doen’, en 

niet om materiële winsten of verliezen (Tyler & Fagan, 2008).  

De band tussen professional en risicojongere staat voorop. Vanuit het concept vertrouwen 

ontstaat er een mandaat om te handelen, wat uiteindelijk volledig gestuurd kan worden door 

de jongere zelf in het kader van zelfredzaamheid (Naert, 2011). Het gaat erom dat cliënten hun 

sterkten, zwakten en behoeften identificeren en als gevolg hiervan doelen stellen en plannen 

maken (Wesdorp et al., 2010). Deze kunnen hierna worden vertaald in afspraken en 

activiteiten. Vertrouwen is fundamenteel om de vruchten te plukken van de wenselijke 

effecten van de samenwerking en informatie-uitwisseling. In geval van vertrouwen kan men 
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zich beter identificeren met de wensen en intenties van de ander (Lewicki & Bunker, 1996). Op 

deze wijze is er helderheid en bestaat er doelcongruentie, welke uiteindelijk zelfredzaamheid 

behelst. Wantrouwen, in bijvoorbeeld de effectiviteit van de professionals, gaat veelal gepaard 

met inactiviteit. Vertrouwen gaat gepaard met een bereidwillige houding omdat men dan 

meent dat de hulp het welzijn van de doelgroep bevordert (Verwer & Walberg, 2013).  

De kwaliteit van deze samenwerking tussen cliënt en professional is een voorspeller van het 

traject en het uiteindelijke resultaat (zelfredzaamheid) dat hieruit voortvloeit (Miller & 

Rollnick, 2016: 59-68). Om te kunnen werken aan zelfsturing is het van belang te werken aan 

een goede relatie met de hulpbehoeftige (Wesdorp et al., 2010). Vertrouwen vormt de basis 

van deze relatie.  

Negatieve veronderstelling  

Een vertrouwensrelatie tussen risicojongere en professional kan, in tegenstelling tot de 

bovenstaande veronderstelling, ook negatief bijdragen aan de zelfredzaamheid van de 

jongeren. De professionals gaan menigmaal probleemoplossend te werk, waarbij ze bezig zijn 

met de inhoud van hun werk en optreden in crisissituaties. In bepaalde zaken kan de 

professional door de urgentie niet anders dan tijdelijk de zaken over te nemen. Het gevaar is 

hierbij dat de professional probleemoplossend blijft handelen (Driessens, 2006). Het gevolg 

hiervan is dat de jongere niet zelfredzaam wordt, maar blijft bouwen op de hulp van de 

professional. Doordat de professional resultaten boekt, en hiermee vertrouwen wint door 

effectiviteit te bewerkstelligen, wordt de vertrouwensrelatie al vrij snel opgebouwd. Hierbij 

onderhoudt de professional veelal een informele, maar paternalistische relatie met de cliënt, 

waardoor de jongere afhankelijk wordt van de professional (Driessens, 2006). Denk aan het 

onderhandelen, het regelen van afbetalingen, het plegen van telefoontjes, etc. Doordat er 

enkel wordt gefocust op de vertrouwensrelatie en het oplossen van de problemen, koppelen 

de professionals nauwelijks voorwaarden aan het verkrijgen van de hulp. Het klikt vooral met 

jongeren die zich opstellen als consumenten of een slachtofferrol innemen.  

Er bestaat in de relatie tussen professional en risicojongere als het ware een spanningsveld 

tussen vertrouwen & controle en afstand & nabijheid. De Mexicaanse filosoof Ivan Illich stelt in 

het verlengde hiervan dat de hulpverlening mensen machtelozer en minder zelfredzaam zou 

maken, aangezien zij het niet of nauwelijks zouden kunnen zonder hulp (Achterhuis, 1979). Hij 

gaat zelfs een stapje verder door te stellen dat professionals vooral macht willen uitoefenen en 

de cliënten afhankelijk willen maken door hun kennis en kunde. Hierbij zou enkel de 

professional kunnen bepalen wat het probleem is. De cliënt, en in dit geval de risicojongere, 

zou moeten worden aangesproken op de zelfredzaamheid en niet overgedragen worden aan 

professionals. Een vertrouwensrelatie zou de cliënt dus machtelozer en afhankelijker maken. 

Er is bij voorbaat geen sprake van hervorming en verbetering indien er wordt geïnvesteerd in 

een vertrouwensrelatie (Achterhuis, 1979).  
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2.5 Conceptueel model  

 

Figuur 1: Conceptueel model 

2.5.1 Toelichting conceptueel model  

In de bovenstaande figuur wordt er een schematische weergave gepresenteerd waarin de 

verwachte coherentie van de theoretische concepten wordt weergegeven. Het model loopt 

horizontaal van links naar rechts en de pijlen geven de verbanden weer welke zowel positief 

als negatief van aard kunnen zijn. De veronderstelling vanuit de theorie is dat legitimiteit en 

effectiviteit positief bijdragen aan de vertrouwensrelatie tussen de risicojongere en de 

professional in de aanpak van schuldproblematiek. De variabelen ‘Sociale zelfredzaamheid’ en 

‘Financiële zelfredzaamheid’ duiden op het duurzame uiteindelijke resultaat van de aanpak 

van de problematiek bij de risicojongeren (De gemeente Rotterdam, 2016).  Er wordt 

verondersteld dat de vertrouwensrelatie invloed uitoefent op de zelfredzaamheid van de 

risicojongere. Er dient nagetrokken te worden of deze positief of negatief is. De mogelijkheid 

bestaat hierbij dat een betere vertrouwensrelatie wel leidt tot sociale zelfredzaamheid en niet 

tot financiële zelfredzaamheid (of andersom). Dit conceptueel model wordt met de 

werkelijkheid geconfronteerd in dit onderzoek. De vraag is hierbij uiteraard of het in de 

praktijk ook zo simpel is als het lijkt in het model. Het antwoord zal worden uitgewerkt in de 

analyse en in de conclusie.  
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3. Methodologie  

Om de kwaliteit van een onderzoek te waarborgen, is afbakening een vereiste (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). In dit hoofdstuk zal uiteen worden gezet van welke methoden en 

technieken gebruik zal worden gemaakt om het onderzoek op een wetenschappelijk 

verantwoorde wijze tot stand te brengen.  

3.1 Methoden en technieken  

Om tot een algehele beantwoording van de centrale vraagstelling te komen, wordt er een 

wetenschappelijk onderzoek verricht met een kwalitatieve insteek. Deze wordt hardgemaakt 

aan de hand van semi- gestructureerde diepte interviews. De ambitie is hierbij om de relaties, 

zoals weergegeven in het conceptueel model (figuur 1) te toetsen in de praktijk. Het bestaan 

van een al dan niet positieve relatie zal worden achterhaald door een perceptieonderzoek uit 

te voeren. Er wordt hierbij niet gekeken of de relaties in de praktijk bestaan, maar of de 

betrokken respondenten denken en vinden dat er een relatie bestaat tussen deze variabelen, 

en of deze relatie dan positief of negatief is. De interviews achterhalen dus wat de 

professionals en de risicojongeren ervaren als het gaat om het opbouwen en waarborgen van 

een vertrouwensrelatie en het nastreven van sociale en financiële zelfredzaamheid. Hierbij 

zullen achterliggende motivaties, meningen en behoeftes onder de loep worden genomen, 

opdat er diepgaande informatie achterhaald zal worden (Rightmarktonderzoek, 2016). Het 

risico van perceptieonderzoek is echter dat er mogelijk gebrek aan (zelf)kennis bestaat bij de 

desbetreffende respondenten. Een ander risico is dat bepaalde (eigen) belangen een rol 

spelen in de beantwoording van de vragen of dat de respondenten sociaal wenselijke 

antwoorden geven.  

3.2 Toelichting keuze afbakening risicojongeren 

In dit onderzoek is er gekozen voor een afbakening naar de doelgroep risicojongeren met 

problematische schulden in de gemeente Rotterdam. De gemeente telt in totaal 125.000 

jongeren tussen de 12 en 27 jaar, waarvan maar liefst 7.000 jongeren worden bestempeld als 

‘risicojongere’, omdat zij een risico vormen voor zichzelf en/of voor de samenleving (De 

gemeente Rotterdam, 2017). 

Uit het programmaplan ‘Elke Jongere Telt’ blijkt dat circa 2.700 jongeren tussen de 18 en 25 

jaar kampen met problematische schulden (De gemeente Rotterdam, 2016)2. De 

risicojongeren hebben hulp nodig om hun eigen toekomst zo veel mogelijk zelfstandig 

succesvol vorm te geven. Kwetsbare jongeren hebben een aanzienlijke behoefte aan 

ondersteuning op het gebied van financiën (IVO, 2013). Nog maar een kwart van de jongeren 

kan zelf zijn eigen broek ophouden (CBS, 2017; Trouw, 2016;). ‘Investeren in jongeren, is 

investeren in de stad’, aldus wethouder Hugo de Jonge.  
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3.3 Selectie actoren  

Een veelheid aan professionals houdt zich in de gemeente Rotterdam bezig met deze kwestie. 

Om een zo representatief mogelijk beeld te creëren van de vertrouwensrelatie tussen 

professionals & risicojongeren en de link naar zelfredzaamheid, worden zowel betrokken 

professionals binnen de gemeente als risicojongeren zelf geïnterviewd. In totaal is er met 17 

respondenten gesproken. De keuze voor deze respondenten berust op de functie die door hen 

wordt uitgeoefend. Om het eventuele contrast weer te geven, wordt er ingezoomd op diverse 

betrokken organisaties en op verschillende lagen binnen deze organisaties.  

 

De risicojongere meldt zich in de eerste instantie bij het jongerenloket (Nummer 1, figuur 2), 

waar hij/zij een jongerencoach toegewezen krijgt. In geval van multi-problematiek kan de 

jongere worden overgeplaatst naar een jongerencoach bij het wijkteam (Nummer 2, figuur 2). 

Ook is het mogelijk dat een jongere op een traject met een specialistische hulpverlener 

(Nummer 3, figuur 2) wordt geplaatst, waar hij/zij kan werken aan bepaalde vaardigheden of 

een bepaald bewustzijn kan opdoen. Denk hierbij aan het leren budgetteren, het afkicken van 

een verslaving etc. De plaatsing dient echter wel te geschieden via een jongerencoach 

(Nummer 1 of 2, figuur 2). Het programma EJT en het project Schulden hebben geen direct 

contact met de risicojongeren. De actoren binnen het programma en het project werken ‘op 

de achtergrond’ samen met de onderstaande actoren (figuur 2) om de dienstverlening te 

verbeteren.  

 

Er is gekozen voor een steekproef van 17 respondenten die bestaat uit drie jongerencoaches 

vanuit het jongerenloket en drie jongerencoaches vanuit organisaties in de wijk. Om het 

contrast al dan niet weer te geven binnen de lagen van de organisatie, wordt er tevens een 

stafmedewerker, kwaliteitsmedewerker, teamleider, projectleider en twee managers 

ondervraagd binnen de verschillende organisaties. De kant van de jongeren wordt belicht door 

vijf risicojongeren. In bijlage 1 zijn de exacte ondervraagde actoren te vinden. 

Figuur 2: Schematische weergave betrokken actoren netwerk 
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3.4 Operationalisering 
Begrippen als vertrouwen en zelfredzaamheid zijn abstract en complex en kunnen niet ‘direct’ 

waargenomen worden. De concepten zijn reeds uiteengezet in het theoretisch kader en zijn 

verwerkt in het conceptueel model. Om deze concepten in de praktijk te meten en te 

analyseren, dienen ze meetbaar te worden gemaakt (van Thiel, 2007). De definities van de 

gehanteerde concepten worden toegelicht in paragraaf 2.2 en 2.3. In de onderstaande 

tabellen worden de geformuleerde concepten met bijbehorende indicatoren weergegeven. De 

empirie wordt in het licht gehouden van deze indicatoren. Mogelijkerwijs worden er 

alternatieve indicatoren geconstateerd vanuit nieuwe inzichten uit de empirie. In dat geval zal 

dit worden aangegeven.  

Concept Deelconcept  Indicator  

Vertrouwensrelatie Legitimiteit  • Positieve overtuiging vanuit 

professional en cliënt 

- De cliënt heeft het geloof dat de 

professional de juiste motieven 

heeft en zich laat leiden door de 

professie  

- De cliënt heeft de overtuiging dat 

de professional richting- en 

maatgevend is 

- De cliënt werkt loyaal mee met de 

professional en verstrekt relevante 

informatie aan de professional 

  • Identificatie professional en 

cliënt 

- Het beschikken over een zelfde 

achtergrond qua leefwereld  

- De professional is in staat inleven 

uit te stralen 

- De intenties en waarden zijn nauw 

afgestemd op elkaar  

 Effectiviteit • Overtuiging van technische 

bekwaamheid professionals 

- De jongeren geloven in de kennis 

en vaardigheden van professionals 

om taken te vervullen 

- De jongeren nemen een 

afwachtende houding aan: ‘Eerst 

zien dan geloven’  

  • Structuur in de 

vertrouwensrelatie  

- De professional en de cliënt 

spreken elkaar regelmatig; De 

gesprekken hebben een duurzaam 

karakter  
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- Het contact tussen professional en 

betrokken externe partijen in het 

netwerk is continu en structureel  

- Bij overdracht van vertrouwen naar 

nieuwe organisaties dient zich 

enige vorm van rust en regelmaat 

te voltrekken  

  • Actieve gezamenlijke 

betrokkenheid  

- Er zijn voorafgaand heldere doelen 

opgesteld; De betrokkenen weten 

waar ze aan toe zijn 

- Zowel professional als cliënt zijn 

actief betrokken in de relatie  

- De cliënt is geneigd om in 

behandeling te blijven en zich aan 

afspraken te houden  

 Belemmerende factoren - De professional spreekt vanaf een 

hoger niveau waarbij de cliënt een 

passieve, ondergeschikte rol 

inneemt 

- Deskundigheidsoverschatting van 

de professional waarbij de 

expertise van de jongere niet wordt 

meegenomen 

- De professional zoomt te snel in op 

een bepaald probleem zonder het 

daadwerkelijke probleem te zien 

- Het moeten heropbouwen van een 

vertrouwensrelaties met andere 

partijen waarbij de jongere (weer) 

opnieuw zijn verhaal moet vertellen 

- Veronderstelling dat iedereen 

beschikt over voldoende mentale 

vermogens om zelfredzaamheid te 

bewerkstelligen zonder rekening te 

houden met beperkingen van 

jongeren 

Tabel 1.0 Operationalisering ‘Vertrouwensrelatie’  
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Concept Deelconcept Indicator (Succesfactoren) 

Zelfredzaamheid  Sociale zelfredzaamheid  • Denkvermogen aangaande eigen 

verantwoordelijkheid en regie 

- Beschikken over de mindset en 

cognitieve vaardigheden om eigen 

regie in handen hebben (kennis en 

informatie) 

- Weten hoe informatie verzameld 

en afgewogen dient te worden 

- Werkwijze kennen om maximale 

inzet naar eigen vermogen op de 

verschillende leefgebieden te 

bewerkstelligen 

  • Doenvermogen aangaande eigen 

verantwoordelijkheid en regie 

- Daadwerkelijk in actie komen nadat 

informatie is afgewogen om 

zelfredzaamheid op verschillende 

leefgebieden te bewerkstelligen 

- Temperament in de hand hebben 

door ‘stressoren’ onder ogen te 

zien en aan te pakken 

- Zelfcontrole hebben door 

dominante gedragsneigingen te 

veranderen en/of te onderdrukken  

- Het kunnen reguleren van gedrag, 

gedachten en emoties  

- De jongere werkt vanuit de juiste 

overtuiging van zichzelf  

- Met tegenslagen omgaan en 

volhouden 

 Financiële 

zelfredzaamheid 

• Financiële motivatie 

- Bewust omgaan met emoties die 

spelen 

- Het overwinnen van 

schaamtegevoelens  

- Contact opnemen met actoren  

- Geloven dat men zelf positieve 

invloed kan uitoefenen op schulden 

- Geen impuls handelingen 

verrichten (zoals aankopen doen) 

  • Financieel bewustzijn 

- Zelfkennis en bewustwording van 

het eigen handelen activeren 

- Kennis opdoen over het handelen 

t.a.v. rendement en risico 

- Vooruitkijken op mogelijke risico’s 

en life events op zowel kort als lang 

termijn 
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- De stand van zaken omtrent de 

financiële situatie regelmatig in 

kaart brengen om op basis hiervan 

bewuste stappen te ondernemen 

  - Financiële vaardigheden 

- Administratie op orde krijgen en 

leren bijhouden 

- Uitgaven en inkomsten aanpassen 

aan de persoonlijke situatie 

- Uitgaven en inkomsten in balans 

leren houden  

- Financiële buffers opbouwen om 

met ‘life events’ om te gaan 

- Verleidingen (als reclames en 

aanbiedingen) weerstaan 

 Tabel 2.0 Operationalisering ‘Zelfredzaamheid’  

Op theoretische gronden zijn er classificaties gemaakt. Deze uiten zich in de vorm van 

kleurencodes in de transcripten die voortvloeien uit de interviewgesprekken. Op basis van 

deze informatie worden de empirische bevindingen gecategoriseerd.  

Zowel het concept vertrouwensrelatie als zelfredzaamheid zijn in dit hoofdstuk 

geoperationaliseerd. De inhoudelijke uitwerking van het verband hiertussen volgt in de 

empirische bevindingen. De bevinding van het al dan niet positieve causale verband wordt met 

de theorie (paragraaf 2.4) vergeleken in de analyse.  
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3.5 Betrouwbaarheid & validiteit  

Betrouwbaarheid  

Betrouwbaarheid wordt gewaarborgd indien het onderzoek dezelfde resultaten vertoont bij 

herhaling van hetzelfde onderzoek (Verhoeven, 2011). Binnen de sociale wetenschappen is 

een exact gelijke meting zelden te realiseren gezien de samenleving, en in dit geval de stad 

Rotterdam, constant onderhevig is aan veranderende factoren van mens en maatschappij. 

Desalniettemin wordt er getracht een stevige houvast te bieden met het uitgebreide 

theoretische kader en de operationalisering. Op deze wijze kunnen bevindingen zo veel 

mogelijk vrijgesteld worden van andere denkbare interpretaties.  

Validiteit 

Interne validiteit houdt in dat er gemeten wordt wat men daadwerkelijk beoogde te meten 

(Van Thiel, 2007:58). Dit wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door een 

operationaliseringsschema vast te stellen, aan de hand waarvan de empirische bevindingen en 

de analyse worden gestructureerd. Deze operationalisering is cruciaal voor de geldigheid en de 

waarde van de uiteindelijke conclusies. Op deze wijze bestaat er een constante focus op het 

meten en bestuderen wat er onderzocht dient te worden. Externe validiteit houdt de mate van 

generaliseerbaarheid in (van Thiel, 2007:58). De aanpak van schuldproblematiek in de 

gemeente Rotterdam komt niet per definitie overeen met die van andere gemeenten. Immers 

verschilt elke gemeente in type populatie en soort problematiek waar men mee kampt. De 

resultaten zijn dus niet spoorslags in andere (niet onderzochte) situaties geldig. Desalniettemin 

kan het onderzoek wel ter vergelijking worden gebruikt met andere gemeenten of als basis van 

nader te verrichten onderzoek.  
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4. Empirische bevindingen  

Het conceptueel model veronderstelt dat legitimiteit en effectiviteit bijdragen aan het concept 

vertrouwen en dat dit al dan niet een positieve invloed heeft op de sociale en financiële 

zelfredzaamheid van de jongeren. De vraag of deze veronderstelling klopt, zal worden 

nagetrokken aan de hand van de bevindingen uit de praktijk in dit hoofdstuk. De empirische 

bevindingen vanuit de interviewgesprekken worden thematisch geordend op basis van de 

tweede, derde en vierde deelvraag. Binnen elk thema wordt het operationaliseringsschema 

(paragraaf 3.4) gevolgd.  

4.1 Thema’s bevindingen  
In dit onderzoek kwamen de volgende thema’s naar voren:  

1. De vertrouwensrelatie tussen risicojongeren en professionals 

2. De sociale en financiële zelfredzaamheid van risicojongeren  

3. De invloed van de vertrouwensrelatie op de sociale en financiële zelfredzaamheid  

4.2 Thema 1: De vertrouwensrelatie tussen risicojongeren en professionals  

Er heerst bij een grote meerderheid van 15 respondenten een gedeelde mening over de 

essentie van een vertrouwensrelatie om een goede dienst- en hulpverlening te 

bewerkstelligen. Zowel legitimiteit als effectiviteit komen, zoals omschreven in het theoretisch 

kader, in de responsen naar voren. Een kleine, doch felle minderheid van twee actoren stelt 

dat een vertrouwensrelatie niet zou bijdragen aan de uiteindelijke zelfredzaamheid van 

risicojongeren, maar zou leiden tot verafhankelijking. De teamleider jongerencoaches en 

manager van dezelfde welzijnsorganisatie stellen, in tegenstelling tot de grote meerderheid, 

dat er niet geïnvesteerd moet worden in de vertrouwensrelatie tussen professional en 

jongere.  

Legitimiteit 

Wantrouwige houding 

De ondervraagde jongeren lijken in de eerste instantie een vrij wantrouwige houding aan te 

nemen ten opzichte van de professionals. Dit blijkt uit de uitspraken van de jongeren, waarin 

zij veronderstellen dat de jongerencoaches hen begeleiden omdat het hun werk is, zij er geld 

mee verdienen en het nu eenmaal moet. Ook de ondervraagde professionals lijken zich zeer 

bewust te zijn van deze wantrouwige houding die de jongeren jegens hen innemen. Zo kunnen 

de professionals goed benoemen wat bepaalde jongeren denken over professionals als het 

gaat om de overtuiging van waaruit ze denken.  

‘’Ik moet soms ook echt tegen de jongeren zeggen dat ik hier niet alleen zit omdat ik geld verdien, maar 

omdat ik het ook écht wil.’’’  

- Jongerencoach wijkteam (Rowan den Hollander)  

‘’Je kunt niet alles tegen ze vertellen, want ze gaan het tegen je gebruiken of ze geven het door aan 

iemand anders. Ze denken alleen vanuit het eigenbelang van de organisatie.’’ 

- Risicojongere, 19 jaar (B) 

 

‘’Ik ben sowieso wel terughoudend, want je wilt niet gelijk je hele privéleven op tafel leggen.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (K) 
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De jongeren komen desalniettemin wel in contact met de jongerencoaches. Zij stellen dat zij, 

ondanks het wantrouwen, alsnog de stap naar hulpverlening nemen. De beredenering die 

hiervoor werd gegeven is de hoge urgentie waar zij mee kampten in de situatie. Het liefst 

zouden zij het zelf oplossen, maar de noodzaak in de situatie maakt dat zij geen andere keuze 

hebben dan de hand uit te reiken naar hulp.  

 ‘’…Omdat je denkt aan je kind en je wilt het beter hebben. Ik had die pressure van ik moet wel.’’  

- Risicojongere, 26 jaar (M) 

 

‘’Dit was klote. Je bent ineens afhankelijk van een ander en dat is een heel irritant gevoel.’’  

- Risicojongere, 21 jaar (R) 

 

Positieve overtuiging 

Om legitimiteit op te bouwen, dient er een positieve overtuiging te zijn vanuit zowel 

professional als jongere. Hierbij is het van belang dat de professional de juiste motieven heeft 

om het werk te verrichten en dat de jongere dit ook op deze wijze begrijpt. Uit de responsen 

van zowel de professionals als de jongeren blijkt dat de jongere het best benaderd kan worden 

vanuit een bepaalde authenticiteit waarover de professional dient te beschikken, indien deze 

vanuit oprechtheid werkt en dicht bij zichzelf als persoon blijft. Hierover bestaat een volledige 

consensus. Jongeren zouden het direct aanvoelen op het moment dat de professional dit 

‘kunstmatig’ zou doen.  

‘’Heel vaak zeggen jongeren ook, jij bent helemaal niet zoals de hulpverleners die je normaal ziet. Ik zeg 

altijd: Dit is wat je ziet, dit is wie ik ben. Ik ben gewoon eerlijk.’’  

– Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti)  

 

 ‘’Sommige mensen doen ook gewoon hun werk omdat ze het moeten werken, maar ze hebben er geen 

feeling bij. Shirley (jongerencoach) heeft er feeling bij. Zij kan zich inleven in mensen, maar echt niet 

iedereen kan dat.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (M) 

Hiermee lijkt er een willekeur te bestaan bij de jongerencoaches en de match met de 

jongeren. Alle ondervraagde jongerencoaches benoemden een zogenaamde ‘klik’ die er moet 

zijn, voordat ze aan een vertrouwensrelatie kunnen gaan werken. Dit wordt tevens bevestigd 

door de jongeren. Er is niet altijd grip op de situatie, omdat de klik te maken heeft met 

persoonlijke voorkeuren. Het is veelal een kwestie van afwachten of er daadwerkelijk een klik 

plaatsvindt of niet. Hier tegenover stelt de manager van de welzijnsorganisatie, welke ook 

jongerencoaches onder zich heeft op wijkniveau, dat die ‘klik’ onzin is. Vertrouwen zou 

irrelevant zijn en de jongere alleen maar in een onveilige situatie brengen doordat het te 

onprofessioneel en persoonlijk wordt, aldus deze kleine minderheid.  
 

‘’Marco (jongerencoach) geeft gewoon een gevoel van vertrouwen af. Het verschilt echt per persoon.’’  

- Risicojongere, 21 jaar (R)  
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‘’Met sommige jongeren klik je en met sommigen heb je wat minder….’’  

- Jongerencoach JL (Jeroen Burgstad)  

 

‘’Als wij eerst een vertrouwensrelatie moeten opbouwen met elkaar, dan kunnen we allemaal eerst een 

halfjaar in therapie. Het is niet relevant en impliceert iets wat helemaal niet gaat plaatsvinden tussen 

twee mensen. Het wordt op deze wijze namelijk te persoonlijk en onprofessioneel….’’  

- Manager Welzijnsorganisatie in de wijk (Mark Lamb)  

 

Identificatie tussen professional en risicojongere  

Om het vertrouwen van de jongeren te winnen, dient de jongerencoach goed te kijken naar de 

achtergrond van de jongere. De respondenten geven allen aan dat er niet stereotyperend naar 

jongeren gekeken moet worden. Er dient actief te worden geluisterd en men moet open en 

eerlijk zijn. Hierover is overeenstemming bij zowel jongerencoaches als jongeren. Vanuit dit 

punt lijken er frustratiepunten vanuit jongeren naar voren te komen.  

Deze frustratiepunten worden erkend door de ondervraagde professionals en men tracht 

hierop in te spelen in de contactmomenten. Het gaat allereerst om de identificatie tussen de 

professional en de jongere, waarbij de professional in staat moet kunnen zijn zich in te leven in 

de achtergrond en leefwereld van de desbetreffende jongere. De jongeren geven aan zich niet 

serieus genomen te voelen indien dit niet het geval is. Alle ondervraagde professionals zijn zich 

bewust van de essentie van identificatie.  

 

Een van de valkuilen zoals omschreven in het theoretisch kader is hier duidelijk in naar voren 

gekomen; te weten het voortijdig focussen op een bepaald probleem. Dit maakt dat jongeren 

het gevoel hebben niet gehoord te zijn doordat er niet wordt geluisterd naar hun verhaal en 

het daadwerkelijke probleem. Bepaalde jongerencoaches begrijpen de jongeren niet en 

houden geen rekening met zaken die voor de jongeren belangrijk zijn, zoals het opvoeden van 

hun kinderen, gaven twee ondervraagde tienermoeders aan. Het schiet voor hun gevoel niet 

op omdat er bij sommige professionals meer waarde wordt gehecht aan het volgen van regels 

en procedures. Dit voortijdig focussen komt opmerkelijk genoeg terug in de responsen van 

meerdere jongeren in de interviews. Een mogelijke verklaring die hiervoor wordt gegeven is 

het ‘school-first’ principe dat geldt binnen het jongerenloket. Jongeren dienen in de eerste 

instantie naar school te gaan opdat zij een diploma halen. Hiermee zouden zij hun kansen op 

de arbeidsmarkt vergroten. De jongerencoaches krijgen dan ook de opdracht om hier 

voornamelijk op aan te sturen.  

 

Dit principe komt duidelijk naar voren in de werkwijze van de jongerencoaches, tot 

ongenoegen van de meerderheid van de ondervraagde risicojongeren, die kampen met 

problemen op andere leefgebieden.  

 

‘’Sommigen hebben ook gewoon een focus van je gaat naar school, punt uit. Zo makkelijk gaat dat niet. 

Sommige mensen hebben een rugtas bij zich, net als wat ik had.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (K) 

 

‘’Ze luisterde niet en deed gewoon wat ze wilde. Ik zeg het niet omdat ik het niet wil. Ik zeg het omdat het 

echt niet mogelijk is. Toch trok ze haar eigen plan. Nou, prima. Maar nu zit ik wel met nog meer ellende. 
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Op dat moment voelde ik me gewoon niet serieus genomen.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (M)  

 

‘Soms zijn er andere problematieken aan de hand. Als je daar te weinig aandacht aan besteedt omdat je 

te veel bezig bent met sturen op zelfsturing, dan gaat het fout. Daar ontbreekt het op dit moment wel 

aan.’’ 

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

 

Deze jongeren geven aan zich naar aanleiding van de focus niet serieus genomen te voelen. 

Voor twee van de ondervraagde jongeren heeft deze focus tevens tot een schuld geleid. In 

deze gevallen bleek uiteindelijk dat zij door problematiek op andere leefgebieden inderdaad 

niet de opleiding konden volgen. Dit zou niet voortkomen uit onwil, maar uit de onkunde op 

dat moment.  

De jongeren achten het van essentieel belang serieus te worden genomen. De professionals 

dienen volgens hen dan ook in staat zijn inleven te tonen in de situatie en leefwereld van de 

jongeren.  

Als het gaat om identificatie lijkt er ook een discrepantie te zijn tussen het beeld van 

professionals en het zelfbeeld van de jongeren. Uit de responsen van de jongeren blijkt dat zij 

de professionals zien als personen die een goed leven hebben, in vergelijking met hen zelf.  

 ‘’Die hebben een inkomen, een koophuis, een auto. Die hebben een goed leven en geen schulden. En dan 

komt iemand daar van de straat tegenover hen zitten.’’  

- Risicojongere, 26 jaar (M) 

Geconstateerd is dat alle ondervraagde professionals zich hiervan bewust zijn en er op in 

trachten te spelen. Zo wordt er gesteld dat zij te allen tijde op een gelijk level met de jongeren 

dienen te spreken. Door vanuit hun leefwereld te denken, kan er met hen mee worden 

gedacht in termen van oplossingen. De professional moet de stoel kunnen delen en dient zich 

volgens alle respondenten onder meer te verdiepen in de taal van de jongeren.  

‘’Ik zie het niet zo van, ik ben de mevrouw van de gemeente en jij bent het knulletje van 18, dus ik ga jou 

even laten zien hoe het moet. Ik ga een gesprek aan door heel open te zijn en ik hoor van alle kanten dat 

dat mijn kracht is.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti)  

Arrogantie en het niet betrekken van de jongeren zelf door de professionals wordt absoluut 

niet gewaardeerd door de jongeren. De professional dient de situatie niet slechts vanuit de 

theorie te benaderen, maar de jongeren te betrekken in het besluitvormingsproces aangaande 

de interventies. Ook hieruit blijkt dat de ondervraagde jongeren niet graag afhankelijk zijn van 

de professionals en betrokken willen worden, opdat zij kunnen werken naar zelfredzaamheid.  

Ze doen ook echt alsof ze slim zijn of zo. Ze weten echt niet alles.  

- Risicojongere, 19 jaar (B) 
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Effectiviteit 

Het tweede concept dat bepalend is voor de vertrouwensrelatie tussen risicojongeren en 

professional betreft effectiviteit. De overtuiging van de bekwaamheid van professionals is hier 

een belangrijk onderdeel van. De overtuiging vanuit de jongeren verschilt per persoon op basis 

van de ervaringen die zij hebben.  

Opvallenderwijs hebben alle ondervraagde jongeren negatieve ervaringen met hulpverleners 

in het verleden, waardoor zij, zoals omschreven staat in het theoretisch kader, uitgaan van het 

principe ‘eerst zien, dan geloven’. De professionals stellen dat er eerst korte investeringen 

gedaan moeten worden op kleine praktische successen als het invullen van een formulier of 

een bezoekje aan een betrokken actor om op deze manier het vertrouwen te winnen.  

Overtuiging technische bekwaamheid  

Als het gaat om het helpen bij schulden blijkt dat de jongerencoaches de jongeren niet altijd 

kunnen helpen, in verband met geringe kennis en vaardigheden omtrent dit onderwerp. De 

meerderheid van de jongerencoaches geeft aan in beginsel niet de juiste tools in handen te 

hebben en niet onderlegd te zijn voor schuldenproblematiek. De jongerencoaches die 

aangaven dit wel te kunnen, hadden een achtergrond in de schuldhulp- of dienstverlening. Dit 

waren er slechts twee van de zes in dit onderzoek.  

‘Ze kan mij niet echt helpen omdat ze niet over financiën gaat of zo... Ik heb het haar gevraagd, maar er 

was niks dat zij kon doen.’’  

- Risicojongere, 19 jaar (B) 

Duidelijkheid en structuur  

Uit de interviews blijkt tevens dat duidelijkheid en structuur zeer bepalende factoren zijn voor 

de effectiviteit die uiteindelijk leidt tot vertrouwen.  

Er is aanschouwelijk overeenstemming bij alle betrokken actoren omtrent de duidelijkheid die 

er dient te zijn binnen de vertrouwensrelatie. De jongeren willen graag weten wat ze krijgen, 

wanneer en waarom. De jongeren geven aan door de leeftijd en andere interesses inhoudelijk 

niet van alles af te weten. Dit maakt dat zij behoefte hebben aan een duidelijke uitleg. Dit blijkt 

tevens uit de hoge uitval van jongeren in de zoekperiode bij het jongerenloket, waarbij van 

jongeren geacht wordt dat zij op eigen houtje zaken regelen. De risicojongeren blijken niet in 

staat te zijn dit zonder de nodige ondersteuning te bewerkstelligen.  

Ook de professionals betogen dat het zo simpel, makkelijk en direct mogelijk gemaakt moet 

worden zodat zij de jongeren kunnen begrijpen en bereiken.   

‘’Ik ben heel duidelijk. Ik ben nog steeds van mening, en daar wijk ik niet vanaf: Jongeren hebben 

duidelijkheid nodig.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti) 

 

’Ze sturen je ook een hele boel brieven, maar die brieven zijn vaak onduidelijk en die begrijp ik niet.‘’ 

- Risicojongere, 19 jaar (B) 
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Naast duidelijkheid lijkt structuur onontbeerlijk te zijn. Het aantal keer dat de jongere contact 

heeft met zijn of haar jongerecoach verschilt echter per instantie. Bij het jongerenloket heeft 

de jongerencoach over het algemeen twee contactmomenten en wordt de jongere verder niet 

gemonitord. Het gevolg hiervan is dat de jongerencoach is sommige gevallen vergeet hoe de 

jongere uit zijn of haar caseload eruit zag. Alle ondervraagde respondenten binnen het 

jongerenloket bevestigen dat meer fysieke contactmomenten en meer tijd hier positief aan 

zouden bijdragen. Een van de barrières is namelijk de te hoge caseload waar de 

jongerencoaches op dit moment mee kampen. De jongerencoaches binnen het jongerenloket 

zouden hiernaast te veel tijdens het gesprek registreren, waardoor er weinig tijd over blijft 

voor het coachen.  

‘’Als je één gesprek voert, dan coach je niet. Coaching houdt in dat je meerdere momenten contact met 

iemand onderhoudt.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Jeroen Burgstad)  

 

‘’Als je het goed wilt doen, moet je minimaal een keer per week contact hebben. We hebben te veel 

jongeren in de caseload om ze te coachen en goed contact met ze te hebben.’’  

- Kwaliteitsmedewerker Jongerenloket (Gerda van Benthem)  

 

‘’Je zit nu nog heel erg in dat systeemdenken met veel registeren.’’ 

- Stafmedewerker schulden Jongerenloket (Willy Wolters)  

 

De projectleider schulden geeft aan het interessant te vinden ook te kijken waar de 

beschikbare tijd van jongerencoaches op dit moment aan wordt besteed. De veronderstelling 

die hierbij wordt gemaakt is dat er soms niet de juiste dingen worden gedaan in de 

beschikbare tijd.  

 

‘’Je kunt er dan beter voor zorgen dat de jongere zo snel mogelijk de zorg krijgt vanuit specialistische 

ondersteuning zodat je zelf aandacht kunt geven aan andere dingen.’’  

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

 

In tegenstelling tot de jongerencoaches op het jongerenloket, lijken de jongerencoaches in de 

wijkteams meer tijd te hebben voor daadwerkelijke begeleiding. Ook zijn er jongerencoaches 

binnen het jongerenloket die een pilot draaien in bepaalde wijken, waarin zij een lagere 

caseload en meer tijd hebben om de jongeren te coachen. Dit lijkt tot nu toe positief te 

bevallen bij zowel jongeren als professionals.  

 

‘’Ik merk in mijn werkwijze gewoon dat ik weet wie mijn klanten zijn. Ik app heel veel met mijn jongeren 

dus daar steek ik ook tijd in.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti)  

 

‘’Ik heb wel zo vaak als nodig contact met de jongere, dus er zit zeker continuïteit in.’’  

- Jongerencoach Wijkteam (Rowan den Hollander)  

 

De professionals die veelvuldig contact hebben met jongeren geven tevens aan dat het warme 

contact als succesfactor kan worden aangemerkt. Er kan bijvoorbeeld zeer snel via de app 

worden gereageerd, wat als positief wordt ervaren door zowel jongeren als professionals.   
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Overdracht vertrouwensrelatie 

Menigmaal is het nodig om jongeren te plaatsen op een bepaald traject of over te dragen aan 

een andere professional. Hiermee dient tevens de opgebouwde relatie overgedragen te 

worden aan de nieuwe organisatie. Er dient zich enige vorm van rust en regelmaat te 

voltrekken. Dit blijkt in de praktijk niet altijd bewerkstelligd te worden vanuit zowel het 

perspectief van de jongeren als de professionals. Alhoewel het door middel van warme 

overdracht goed te realiseren zou kunnen zijn, aldus de meerderheid van de jongerencoaches, 

kan dit worden belemmerd door de beperkte tijd, motivatie of middelen waarover de 

professional al dan niet beschikt.  

 ‘’Als het een beetje mee zit, probeer ik wel bij het eerste gesprek te zijn of dan loop ik even mee. Dan leg 

ik uit wie het is, waarom hij of zij er zit, etc.  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti) 

 

‘’Bij sommigen wist ik niet eens dat ik een andere coach had. Dan bel ik, en dan hoor ik nee, dat is jouw 

jongerencoach niet. Jij hebt nu iemand anders.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (K)  

 

De overdracht lijkt een inbreuk te kunnen vormen op het vertrouwen van de jongeren in de 

professionals. Bij de overdracht dient de jongere zich veelal wederom kwetsbaar op te stellen 

en zijn of haar verhaal opnieuw te delen. Dit wordt over het algemeen wel begrepen, maar 

niet positief gewaardeerd door de risicojongeren. Dit werd door drie van de vijf risicojongeren 

aangehaald. 

‘’Wat je als jongere niet wilt, is elke keer je verhaal opnieuw vertellen. De verschillende betrokken actoren 

moeten ervoor zorgen dat ze met elkaar op de hoogte zijn van wat we doen.’’.  

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

 

‘’En dan is het niet de eerste of tweede keer. Dan is het alweer de zoveelste keer dat je je verhaal moet 

uitleggen. Op een gegeven moment wil je er gewoon niet meer over praten.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (K)  

 

De ondervraagde professionals geven aan dat jongeren menigmaal door vorige instanties zijn 

beschadigd waardoor ze het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de hulpverlening kwijt zijn. 

De reden die hiervoor wordt aangegeven is bijvoorbeeld het feit dat er verkeerde keuzes zijn 

gemaakt door de jongerencoach. De beschadiging van het vertrouwen bij overdracht heeft 

volgens de professionals mogelijk ook te maken met de samenwerking tussen de 

netwerkpartners. Bij het plaatsen in een andere instantie of op een ander traject lijkt er nu 

weinig tot geen contact te zijn tussen deze organisaties.  

 

 ‘’Wij zijn wel de regievoerders, dus er is af en toe contact, maar dat is vaak pas als het echt fout is 

gegaan. Als alles goed loopt is er eigenlijk nauwelijks contact 

- Kwaliteitsmedewerker Jongerenloket (Gerda van Benthem)  
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Afstemming en kennis onderlinge activiteiten 

Voortbordurend op het contact tussen de diverse betrokken instanties, komt bij een 

aanzienlijk deel van de respondenten de belemmering voor dat zij onvoldoende afweten van 

elkaars activiteiten en doelen. Er is geconstateerd dat er vaak een stukje onwetendheid 

bestaat over elkaars activiteiten onderling. Zo weet een jongerencoach bijvoorbeeld niet altijd 

wat een wijkteam of vraagwijzer exact doet en wat er precies gebeurt op de veelheid aan 

hulptrajecten die er bestaan. Juist omdat er veelal sprake is van multi-problematiek is het van 

belang dat de juiste specialisten op het juiste moment worden betrokken bij het werk. Hierbij 

wordt de afhankelijkheid van netwerkpartners benadrukt, omdat de professionals elkaar in 

bepaalde gevallen nodig hebben om de problematiek aan te pakken.   

‘’Verbreding gaat ten koste van diepgang. Je kunt van meer dingen weten, maar dan weet je wel van 

meer dingen minder.’’  

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

Volgens de professionals heeft dit ook gevolgen voor het geloof dat de jongere heeft in de 

effectiviteit van de hulp.  

Hiernaast is er een wrijving geconstateerd binnen het jongerenloket tussen de afdelingen MO 

(Maatschappelijke Ontwikkeling) en W&I (Werk & Inkomen). Dit komt volgens de werknemers 

voornamelijk door de geringe samenwerking en de tegenstrijdige doelstellingen van de 

afdelingen die elkaar wel eens bijten. 

‘’Wij zeggen: Elke jongere telt, wij bieden je de hulp die je nodig hebt en zorgen ervoor dat je weer op de 

rails raakt. Afdeling W&I zegt in feite: Zo weinig mogelijk in een uitkering stoppen; alleen de mensen die 

écht recht hebben en de rest redt zich wel.’’ 

- Kwaliteitsmedewerker Jongerenloket (Gerda van Benthem) 

Ook de jongeren zouden graag zien dat er sterker contact zou zijn  tussen de afdelingen, 

omdat zij het op dit moment ervaren als regelen via omwegen. Graag zouden de jongeren hier 

zien dat er contact zou zijn tussen de jongerencoach en de financiële afdeling omdat zij nu 

twee keer hun verhaal dienen te vertellen.  

‘’Je wordt eerst met die doorverbonden  en dan moet je die mailen. Het zou veel makkelijker zijn als de 

jongerencoach nou gewoon naar de afdeling kan gaan waar je naartoe moet gaan’’ 

- Risicojongere, 19 jaar (B)  

 

Jongerencoaches lijken hiernaast af en toe aan te lopen tegen de regel- en wetgeving vanuit 

de afdeling Werk & Inkomen, welke een belangrijk onderdeel regelt van het traject van hun 

jongeren. Wanneer de jongere een misstap heeft gemaakt of iets over het hoofd heeft gezien, 

zou er theoretisch gezien een sanctie opgelegd moeten worden. Hierbij wordt er bijvoorbeeld 

gekort op het inkomen of wordt de uitkering in zijn geheel stop gezet. Dit proberen de 

jongerencoaches tegen te gaan in het belang van hun cliënten. Indien dit gedaan zou worden, 

zouden zij namelijk nog verder van hun doel (zelfredzaamheid) af komen te staan en verder de 

problemen ingewerkt worden. Men lijkt door de bureaucratie en de tegenstrijdige doelen wel 

af en toe tegen barrières aan te lopen. Daar waar een jongerencoach graag iets door de 

vingers zou zien met het oog op het einddoel, prefereert de afdeling W&I eerder het nakomen 

van de regelgeving in het kader van het behalen van hun doelstellingen.   
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‘’Zijn inkomensaanvraag is door een collega afgewezen. Dit maakt het lastig om zo’n jongere bij zijn 

nekvel te houden, want hij zit nog steeds niet op school en hij heeft nog steeds geen werk.’’ 

- Jongerencoach Jongerenloket (Jeroen Burgstad) 

 

‘’Wat mij belemmert op dit moment is de samenwerking met werk en inkomen. Omdat er al wat tijd 

overheen is gegaan kunnen ze dan niks meer voor me doen. Ik begrijp de regels en wetgeving, maar ik 

heb best wel duidelijk aangegeven dat deze jongere er echt niks aan kon doen en de brief echt niet heeft 

gehad.’’ 

- Jongerencoach Wijkteam (Rowan den Hollander)  
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4.3 Thema 2: De sociale en financiële zelfredzaamheid van risicojongeren  
Sociale zelfredzaamheid  

Wat betreft het bereiken van sociale zelfredzaamheid over alle leefgebieden stellen alle 

actoren dat het draait om het houden van de verantwoordelijkheid en de regie bij de jongeren. 

Dit geldt voor zowel de meerderheid die het belang van een vertrouwensrelatie inziet, als de 

minderheid die stelt dat de vertrouwensrelatie onnodig is. Hierbij kunnen de jongerencoaches 

uiteraard ondersteunen en interveniëren waar nodig, maar de werkzaamheden moeten niet 

worden overgenomen.  

‘’Als jij iemand aan het handje vasthoudt en alles voorkauwt, dan is die persoon afhankelijk van je en dat 

wil je niet. De dag dat ik er niet ben, wil ik niet dat alles instort. Ik loop ernaast, maar niet ervoor.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti)  

Beleidsmatige nadruk 

Allereerst kan er gesteld worden dat er in Rotterdam beleidsmatig een duidelijke nadruk wordt 

gelegd op de zelfredzaamheid van jongeren. Dit wordt erg versterkt wanneer de jongeren 18 

jaar worden. Veel dient dan zelf te worden geregeld en als het om een bepaalde reden niet 

wordt gedaan, moeten de problemen door hen zelf worden opgelost, aldus de projectleider 

Schulden van de risicojongeren in Rotterdam.  

Dit wordt versterkt door de politieke wind die waait over Rotterdam. Deze geeft richting aan 

het beleid en legt duidelijk een claim op zelfredzaamheid.  

‘’In het beleid wordt duidelijk een claim gelegd op zelfredzaamheid; Wie zich brandt moet op de blaren 

zitten. Je wordt geacht zelf wat te doen om uit de problematische situatie te komen.’’ 

- Projectleider Schulden (Bart van de Ven) 

Er wordt gesteld dat het goed is dat jongeren gebruik maken van de kwaliteiten die ze hebben. 

Tegelijkertijd blijkt uit de responsen een zorg aangaande de nadruk op zelfredzaamheid. Dit 

uitgangspunt wordt namelijk ook gehanteerd bij risicogroepen. Hierbij leg je een 

verantwoordelijkheid neer bij een groep die deze mogelijk niet kan dragen.  

Wil vanuit jongeren 

Ook vanuit de jongeren is er een sterke behoefte om te leren zodat zij in het vervolg weten 

hoe het moet. De jongere respondenten beamen dat zij graag zelf dingen doen zodat ze leren. 

De coach moet hierbij leidend zijn en de jongere speelt de hoofdrol. Hierover bestaat bij alle 

ondervraagde jongeren consensus; geen van de jongeren gaf aan afhankelijk te willen zijn van 

de professional.  

‘’Probeer de jongere ook echt mee te laten denken. Onderwijzen hoe het moet, zodat zij de volgende keer 

weten van oh, zo moet ik het doen. Meer samenwerken.’’  

- Risicojongere, 19 jaar (B) 

Niet toegeven niet-zelfredzaamheid 

De ondervraagde jongeren zijn bekend met de term zelfredzaamheid en weten allen goed te 

benoemen wat het inhoudt. Uit de responsen blijkt dat zij zichzelf, ongeacht de situatie waarin 

zij zich bevinden, vrij zelfredzaam achten. Uit de responsen van zowel jongeren als 
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jongerencoaches valt af te leiden dat er een discrepantie bestaat tussen het toegeven van de 

niet-zelfredzame situatie en de behoefte om zelfredzaam te worden. Opvallenderwijs stelt de 

meerderheid van de ondervraagde jongeren namelijk dat zij redelijk gemotiveerd en 

zelfredzaam zijn.  

‘’De jongere gaat niet snel toegeven dat hij niet zelfredzaam is. Ik zou dat zelf ook niet willen. Ik kan toch 

zelf mijn dingen wel regelen. Maar hij is wel in de situatie gekomen waardoor hij nu tegenover me zit.’’ 

- Jongerencoach Jongerenloket (Marco Chaudron) 

 

 ‘’Ik ben eigenlijk vanuit mezelf al zelfredzaam’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (M)  

 

‘’Laat mij het gewoon doen, maar wel met begeleiding. Ik kan het wel, maar ik heb ik heb al zo veel 

dingen aan mijn hoofd en ik heb er weinig verstand van.’’  

- Risicojongere, 26 jaar (K)  

 

Werkwijze eigen verantwoordelijkheid en regie  

Het is de bedoeling dat jongeren de regie pakken en vormgeven aan hun eigen proces. Volgens 

de ondervraagde professionals wordt de bal in de eerste instantie bij de jongeren geplaatst. 

Indien het de jongere niet lukt, kunnen zij terecht bij de jongerencoach. De jongerencoaches 

gaan niet echt inhoudelijk aan de slag met de jongeren op psychologisch en sociaal vlak. Daar 

is een wijkteam of jongerenwerker bijvoorbeeld voor. Uit de responsen van de 

jongerencoaches bij het jongerenloket blijkt dat het jongerenloket de zelfredzaamheid in stand 

houdt door duidelijk door te verwijzen naar een volgende actor en te laten schakelen tussen 

instanties. De zelfredzaamheid wordt in stand gehouden doordat de jongeren het zelf moeten 

gaan regelen. 

 ‘’Wij zien de jongeren iets te weinig om echt inhoudelijk met de jongeren aan de slag te gaan. Ik ben 

onderdeel van een totaalplaatje als proces en wij moeten goed doorverwijzen en de instanties 

inschakelen die we moeten inschakelen.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Marco Chaudron)  

De jongerencoaches in de wijk geven aan dat het belangrijk is dat je de jongeren constant zelf 

de werkzaamheden laat uitvoeren. Hierbij dien je als jongerencoach volgens hen zeer helder te 

zijn en de wederzijdse verwachtingen duidelijk uit te spreken.  

‘’En je laat het hun constant zelf doen. Bellen doe je bijvoorbeeld een aantal keer voor, maar daarna gaat 

de telefoon naar hun kant. En zo bouw je het langzaam op.’’ 

- Jongerencoach Wijkteam (Anouk van Roon)  

Verder is er geen vast traject of cursus waar een jongere heen wordt gestuurd om te werken 

aan vaardigheden aangaande de sociale zelfredzaamheid. Dit verschilt per jongere en per 

coach.  
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Vaststellen en monitoren zelfredzaamheid  

De jongerencoaches gebruiken allemaal de tool ‘Zelfredzaamheidsmatrix’ (ZRM), welke wordt 

ingevuld bij de intake van jongeren. Deze matrix wordt eenmalig ingevuld, waarna er volgens 

de respondenten niets meer mee wordt gedaan. Eén van de jongerencoaches pakt de matrix 

op eigen initiatief er weer bij op het moment dat er een nieuw plan van aanpak moet worden 

gemaakt, maar dat geld niet voor de andere professionals.  

Verder stopt de verantwoordelijkheid van de ene actor op het moment dat de jongere is 

doorverwezen naar een andere actor. Er wordt daarna veelal niet meer gemonitord wat de 

stand van zaken is. De monitoring vindt niet plaats bij overdracht, maar ook niet meer nadat 

een risicojongere een bepaald traject heeft afgerond.   

‘’Er is maar weinig aandacht, tijd en ruimte om vervolgens te vragen of het waarde heeft gehad en of de 

jongere verder is gekomen.’’ 

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

Competentie jongerencoaches  

De jongerencoaches hebben allemaal de cursus zelfsturing gevolgd, waarin zij zich de 

methodiek omtrent zelfredzaamheid eigen hebben gemaakt. Hierbij leren zij de manier 

waarop vragen gesteld kunnen worden en op welke wijze werkzaamheden zo veel mogelijk bij 

de jongere zelf neergelegd kunnen worden, opdat er maximaal gebruik wordt gemaakt van 

hun kennis en kunde. Het is de ambitie dat de professionals vanuit de bedoeling werken, 

sturen op zelfsturing en meer een faciliterende rol op zich nemen.  

Dit lijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn voor de coaches. Uit de ervaring van de 

ondervraagde professionals blijkt dat het lastig is om een cliënt los te laten. De 

jongerencoaches beamen dat ze het de jongeren zelf moeten laten doen en hierbij fouten 

moeten laten maken. Tegelijkertijd wordt er erkend dat de jongerencoaches dit nog wel eens 

moeilijk vinden.  

‘’Maar hoe langer ik nu eigenlijk zit, hoe meer ik op mijn handen durf te zitten en durf te denken van, ik 

ga het jou laten doen en als het jou niet lukt, haak ik in.’’  

- Jongerencoach Wijkteam (Rowan den Hollander)  

 

‘’Sommige hulpverleners zien de vraag en gaan dan rennen. Denk hierbij aan het oplossen van een 

schuld, het regelen van een huis etc. Hierbij zitten ze dan te weinig op het onderliggende gedrag.’’  

- Rayonmanager Gemeente Rotterdam (Zakaria El- Khettabi) 

 

‘’Vaak willen coaches inspringen en direct bijsturen en redden. Jongeren leren van fouten, dus wees niet 

bang om een fout te laten maken.’’ 

- Jongerencoach Teamleider DOCK (Lourens Thijssen)  

 

Responsen uit de managementlaag van de organisatie stellen dat er nog meer te winnen valt 

in het bewustmaken van de cliënt en meer sturen op zelfsturing. Ze dienen volgens hen 

afstand te durven nemen van de situatie.  
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‘’De basis ligt er op dit moment zeker. Het betrekken van het netwerk zou bijvoorbeeld nog sneller en nog 

meer kunnen gebeuren’’. 

- Rayonmanager Gemeente Rotterdam (Zakaria El-Khettabi)  

Uitzonderingsgevallen zelfredzaamheid 

Echter lijkt het niet voor iedereen realistisch om zelfredzaamheid te bereiken. Professionals 

dienen over het algemeen meer tijd en moeite te steken in jongeren met een 

lichtverstandelijke beperking. De vraag die rijst onder de professionals is in hoeverre deze 

jongeren daadwerkelijk instaat zijn om zelfredzaam te worden. Het intellect van deze 

personen dient volgens hen in de afweging te worden meegenomen.  

 ‘’Een aantal jongeren zullen zelfstandig hun leven kunnen leiden, maar ik denk dat een heel aantal 

blijvend iemand nodig hebben die dat kan aanvullen waar ze zelf niet aan kunnen voldoen.’’  

- Beleidsmedewerker Schulden Jongerenloket (Willy Wolters)  

 

‘’Van hen kun je door hun intellectueel vermogen niet verwachten dat ze zelfredzaam zijn.’’ 

- Rayonmanager Gemeente Rotterdam (Zakaria El- Khettabi)  

 

‘’Je maakt mensen pas zelfredzaam op het moment dat je gedragsverandering hebt gewaarborgd.’’  

- Jongerencoach Teamleider Welzijnsinstelling (Paul dos Reis)  
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Financiële zelfredzaamheid  

Financiële motivatie en bewustzijn 

De ondervraagde jongerencoaches geven aan motivatie en bewustzijn voornamelijk aan te 

wakkeren tijdens de coachingsgesprekken. Het verschilt echter per professional in hoeverre er 

ook echt aandacht wordt besteed aan het financiële aspect.  

Verschillende ondervraagde professionals geven aan in beginsel niet de juiste tools in handen 

te hebben om te werken aan de financiële zelfredzaamheid van de jongeren. De gemiddelde 

jongerencoach zou er in de eerste instantie niet voor zijn onderlegd. Er wordt aangegeven dat 

het enige wat de niet- onderlegde coaches kunnen doen, de cliënt doorverwijzen naar een 

netwerkpartner is. Dit kan bijvoorbeeld het wijkteam of de Kredietbank zijn.  

Jongerencoaches met een achtergrond in de schuldhulp- of dienstverlening vertellen niet echt 

de behoefte te hebben om gebruik te maken van de bestaande trajecten of cursussen voor 

jongeren aangaande financiële zelfredzaamheid. Deze professionals gaan zelf met de jongeren 

zitten, trekken de schuld en de oorzaak ervan na en overwegen op basis hiervan of zij de 

jongeren plaatsen op een bepaald traject.  

‘’Ik heb er eigenlijk nog niet vaak gebruik van gemaakt, omdat ik zelf veel tips en adviezen geef. Ik weet 

die wegen wel te bewandelen. ’’ 

- Jongerencoach wijkteam (Rowan den Hollander)  

 

‘’Dan bellen we alle schuldeisers na van joh, we zijn een overzicht aan het maken. Kun je alsjeblieft het 

meest recente overzicht sturen.’’  

- Jongerencoach Wijkteam (Anouk van Roon)  

 

Financiële vaardigheden 

Om te werken aan de schuldproblematiek zijn financiële vaardigheden een vereiste. Eén van 

de ondervraagde jongeren heeft ook daadwerkelijk een traject doorlopen waarin zij financiële 

vaardigheden aangeleerd kreeg.  

‘’Ik heb budgettrainingen gehad en moest al mijn financiële papieren in orde maken. Dat moest vanuit de 

kredietbank. Dat heeft mij wel echt geholpen.’’  

- Risicojongere, 26 jaar (K) 

 

‘’Ik zou niet weten aan welke vaardigheden ik moet werken. Daar hebben we nooit over te horen 

gekregen.’’ 

- Risicojongere, 21 jaar (R) 

 

De kennis aangaande de veelheid aan mogelijkheden van cursussen en trajecten verschilt per 

jongerencoach. Zowel binnen het jongerenloket als binnen het wijkteam is er verschil in de 

mate waarin de jongerencoaches op de hoogte zijn van de mogelijke cursussen en trajecten. 

De professionals zijn zich bewust van het belang van nastreven van financiële zelfredzaamheid, 

om te kunnen werken aan de schuldproblematiek in brede zin. Het belang wordt door zowel 

professionals als jongeren in mening gedeeld. Het plaatsen op een traject aangaande 

financiële zelfredzaamheid lijkt echter niet populair te zijn in de ondervraagde steekproef van 

professionals. 



40 
 

 ‘’Het gebeurt nauwelijks. Hoe ga je nou om met geld? Dit moeten we veel meer laten integreren in de 

trajecten. Dat wordt op dit moment nauwelijks gedaan.’’  

- Kwaliteitsmedewerker Jongerenloket (Gerda van Benthem)  

 

‘Als je je financiële situatie en administratie op orde hebt, heb je pas rust in je hoofd en heb je tijd voor 

andere dingen. Anders gaat het scheef lopen en dan ga je stressen.’’ 

- Risicojongere, 19 jaar (B) 

 

Bij enkele jongerencoaches waren diverse cursussen en trajecten bekend om specifiek te 

werken aan financiële zelfredzaamheid. Zo zijn trajecten als ‘manage your money’ en ‘stop de 

schulden’ hier voorbeelden van. Bij dergelijke trajecten komt een groep bijvoorbeeld wekelijks 

bij elkaar om te werken aan de gedragsmatige kant van de schuldproblematiek. Hier leren de 

jongeren betalingsregelingen en vrijstellingen aanvragen, formulieren invullen et cetera. Er valt 

uit de uitspraken te stellen dat er niet bij elke jongerencoach wordt gewerkt aan financiële 

zelfredzaamheid en dat de veelheid aan mogelijkheden om financiële zelfredzaamheid te 

bewerkstelligen niet bij eenieder bekend is. Binnen het jongerenloket is er de behoefte om de 

veelheid aan trajecten te reduceren naar één partij om op deze manier duidelijkheid en 

overzicht te verkrijgen en behouden. Ook de projectleider schulden deelt deze mening en stelt 

dat het makkelijker zou zijn als de betrokken actoren in Rotterdam gebruik zouden maken van 

dezelfde instrumenten. Hiervoor is onderlinge afstemming een vereiste.  

‘’Het liefst zou ik gewoon willen dat er één partij is. Het zijn nu een stuk of zes partijen in de gebieden en 

dat zou je ’t liefst bij een partij willen hebben.’’  

- Kwaliteitsmedewerker Jongerenloket (Gerda van Benthem)  

 

‘’Ik denk absoluut dat er verbetering nodig is. Er is zo veel beschikbaar aan allerlei voorzieningen dat je 

door de bomen het bos niet meer ziet als jongere.’’ 

- Projectleider Schulden Risicojongeren (Bart van de Ven) 

 

De barrière die opduikt bij de cursussen en trajecten is volgens de jongerencoaches de 

aanwezigheid en, in het verlengde hiervan, de motivatie van de jongeren. Waar zij de ene 

week wel aanwezig zijn, zijn zij er de week erop niet. Deze afwezigheid wordt vanuit het traject 

veelal niet teruggekoppeld naar de jongerencoaches, waardoor de jongere eventuele 

bijsturing misloopt, aldus de jongerencoaches.  

 ‘’Het nadeel is dat ik niet een belletje krijg als iemand afwezig is, van hij is er niet.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Jeroen Burgstad)  
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4.4 Thema 3: De invloed van de vertrouwensrelatie op de sociale en financiële 

zelfredzaamheid  

In de responsen is, zoals ook verondersteld vanuit het theoretisch kader, een onderscheid te 

maken in een positief of een negatief verband tussen het vertrouwen van professional en 

risicojongere en de uiteindelijke zelfredzaamheid van deze jongere.  

Positief verband  

 

De ondervraagde jongerencoaches veronderstellen dat de jongeren een bepaalde mate van 

vertrouwen moeten hebben om zich open te stellen en te werken aan de 

schuldenproblematiek waarmee ze kampen. Op het moment dat dit vertrouwen er is, laten de 

jongeren het achterste van hun tong zien en kan er nagetrokken worden waardoor de 

problemen komen. Zonder vertrouwensrelatie vertellen de jongeren over het algemeen niet 

de (gehele) waarheid.    

 

‘’Als je de problematiek eenmaal boven tafel hebt, kun je daar aan gaan werken. Als er geen 

vertrouwensrelatie is, dan weet je dat dus ook niet.’’  

- Jongerencoach Wijkteam (Anouk van Roon) 

 

De ondervraagde jongeren stemmen in met de bovenstaande veronderstelling. Hierbij wordt 

er aangegeven dat vertrouwen vanuit de professional naar hen zeer positief wordt 

gewaardeerd. Op dat moment zouden zij het besef krijgen dat er iets moet veranderen en het 

gevoel hebben dat ze er voor moeten gaan, aldus drie van de vijf jongeren. 

 

‘’…Dat de coach laat zien dat ze een beetje vertrouwen in mij hebben en niet een vooroordeel over mij 

hebben.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (K) 

 

‘’Wanneer er vertrouwen, begrip en liefde wordt getoond, is het ook makkelijker om te praten. En niet we 

schrijven op, maar we luisteren niet naar wat gezegd wordt. Dan neemt een ander ook minder snel iets 

van je aan.’’ 

- Risicojongere, 26 jaar (M)  

 

Ontwikkeling zelfvertrouwen 

 

De voornaamste reden voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen professional en 

risicojongere is volgens de meerderheid van de jongerencoaches om zelfvertrouwen bij de 

jongeren op te bouwen, waarmee ze vervolgens kunnen werken aan de zelfredzaamheid. Uit 

de responsen blijkt dat de jongeren van huis uit en op school veelal weinig tot geen 

vertrouwen hebben gekregen. De vertrouwensrelatie met de professional zorgt ervoor dat de 

jongere ook weer zelfvertrouwen kan opbouwen, gezien deze is afgebroken door de slechte 

omstandigheden waarin hij/zij zich bevindt.  Ze hebben vaak al veel teleurstellingen gehad, 

waardoor ze niet meer geloven in hun eigen kunnen, aldus de kwaliteitsmedewerker binnen 

het jongerenloket. Ze zouden over het algemeen heel veel zelf kunnen, maar zien dat zelf niet 

meer in. Hierop dient in te worden gespeeld door zelfvertrouwen op te bouwen. De 
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meerderheid van de jongerencoaches heeft het opbouwen van zelfvertrouwen aangehaald in 

de responsen over het belang van de vertrouwensrelatie. 

 

‘’Heel veel jongens zeggen ook: Ik heb van huis uit het vertrouwen niet gekregen, op school het 

vertrouwen niet gekregen en jij geeft mij het vertrouwen wel’’.  

- Jongerencoach Jongerenloket (Shirley Peroti)  

 

‘’Het vertrouwen in de maatschappij, in de medemens, in hun familie is geschaad. Er zijn veel jongeren 

die dat schouderklopje nodig hebben.’’  

- Jongerencoach Jongerenloket (Marco Chaudron) 

 

 ‘’Ze hebben al tegenslag na tegenslag gehad. Je gaat werken aan het gebrek aan zelfvertrouwen, want 

uiteindelijk moet de jongere het natuurlijk wel zelf gaan doen.’’ 

- Jongerencoach Wijkteam (Anouk van Roon)  

 

Een vertrouwensband is de basis op het moment dat een jongere in mindere mate 

zelfredzaam is. Naast het feit dat de jongere moet vertrouwen in de professional, zeggen 

jongerencoaches dat zij er ook vertrouwen in moeten hebben dat de jongeren de dingen 

kunnen en gaan ondernemen die van hen worden verwacht. Deze veronderstelling wordt 

tevens bevestigd door de jongeren.  

 

‘’De jongere moet het vooral doen met behulp van, en niet dat de coach alles doet. Weinig vertrouwen 

demotiveert je heel erg en dat is niet goed voor mijn zelfredzaamheid.’’ 

- Risicojongere, 19 jaar (B) 

 

Negatief verband  

De respondenten geven allen aan dat er weldegelijk een risico zit in het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie omdat het niet de bedoeling is dat de jongere te dicht bij de professional 

komt en hiermee afhankelijk van hem of haar wordt. Dit zou de sociale en financiële 

zelfredzaamheid belemmeren en in de weg staan.  

‘’Vertrouwen ontstaat uit wederkerigheid en verwachtingen. Het wordt heel persoonlijk en daardoor 

onveilig.’’ 

- Manager Welzijnsorganisatie (Mark Lamb)  

 

De manager van de welzijnsorganisatie en de teamleider jongerencoaches binnen de zelfde 

organisatie zijn beiden zeer stellig over het idee dat het opbouwen van vertrouwensrelatie niet 

juist is. Je zou de jongere op deze wijze afhankelijk maken van de jongerencoach. Het risico is 

volgens de teamleider van de jongerencoaches dat het te persoonlijk en dus onprofessioneel 

wordt. Door hen succeservaringen op te laten doen, voelen zij meer verantwoordelijkheid en 

met meer verantwoordelijkheid zouden ze zelfredzaam worden. Deze twee respondenten 

hebben als enige aangegeven dat het niet nodig is om te investeren in een vertrouwensrelatie 

tussen de jongere en de professional, in tegenstelling tot de grote meerderheid van de 

respondenten.  

‘’Je geeft ze vertrouwen en hoop, maar in zichzelf en niet in de vertrouwensrelatie, want dat ben ik.’’ 

- Manager Welzijnsorganisatie (Mark Lamb) 
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De teamleider jongerencoaches binnen de welzijnsorganisatie geeft aan dat de coaches er 

vooral voor moeten zorgen dat ze consistent zijn in hun gedrag en de verwachtingen helder 

zijn. Beide respondenten benaderen de aanpak voornamelijk vanuit de effectiviteit en hechten 

minder waarde aan het legitimiteitsgedeelte.   

‘’Dat is veel beter dan zeggen: Ik ga eerst een paar weken ervoor zorgen dat hij mij aardig vindt. Fuck it. 

Lekker boeiend, er gebeurt namelijk helemaal niks anders.’’ 

- Manager Welzijnsorganisatie (Mark Lamb) 

 

Negatief verband onder de duim 

Dit negatieve verband kan volgens de ondervraagde jongerencoaches in de werkwijze van de 

professionals worden getackeld op het moment dat de professional nauwlettend is en de 

jongere constant aanspreekt op zijn eigen verantwoordelijkheid.  

‘’Ik geef ze iedere keer de vraag terug; Wat kun je zelf doen? Je stelt die vraag nu aan mij, maar wat heb 

je zelf gedaan om het op te lossen? Je moet het dus continu teruggeven. Dat staat een vertrouwensband 

dan niet in de weg.’’ 

- Jongerencoach Jongerenloket (Jeroen Burgstad) 

 

De professionals zien het risico van de mogelijke afhankelijkheid, en daarmee de ondermijning 

van zelfredzaamheid, in. Dit hoeft vanuit de perceptie van de meerderheid van de 

respondenten echter niet te betekenen dat de vertrouwensrelatie leidt tot verafhankelijking, 

zoals verondersteld door een enkeling in de responsen. Het risico zou onder de duim worden 

gehouden, doordat de respondenten aangeven zich bewust te zijn van de mogelijke 

afhankelijkheid en de verantwoordelijkheid constant naar de jongere te schuiven, door de 

vraag te stellen ‘Wat kun je zelf doen?’. Een vertrouwensrelatie hoeft volgens hen dan ook niet 

te betekenen dat je per definitie alles voor de jongeren doet. De grote meerderheid stelt dus 

dat een vertrouwensrelatie zelfredzaamheid niet in de weg staat. Hier tegenover stelt een felle 

minderheid echter wel dat ‘vertrouwen’ juist een negatieve werking heeft op de 

zelfredzaamheid, doordat het de doelgroep in een onveilige situatie brengt waarbij de 

professional onprofessioneel en persoonlijk te werk gaat. Doordat de jongere gaat bouwen op 

de professional, zou deze persoon niet zelfredzaam kunnen worden. Er kan gesteld worden 

dat er een duidelijk verschil in mening heerst over of een vertrouwensrelatie zou leiden tot 

een afhankelijkheidsrelatie.  
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5. Analyse  

De meest interessante vraag is uiteraard op welke wijze de concepten uit het theoretisch 

kader en de werkelijkheid zoals deze beschreven is in de empirische bevindingen elkaar 

vinden. Deelvraag twee tot en met vier zullen dan ook in dit hoofdstuk worden doorgelicht.  

5.1 Analyse vertrouwensrelatie in de gemeente Rotterdam 

Bij de risicojongeren in Rotterdam bestaat er een grote behoefte aan een helpende hand, 

omdat zij te maken hebben met multi-level problematiek. Deze problemen vinden plaats op 

verschillende leefgebieden en schuldproblematiek vormt hier een wezenlijk onderdeel van. De 

schulden zorgen er namelijk voor dat de jongeren bovenmatig stress ervaren en hierdoor zelf 

niet de juiste keuzes maken, wat dikwijls meer complicaties tot gevolg heeft.  

De jongeren hebben dus een enorme behoefte aan hulp, maar nemen tegelijkertijd in de 

eerste instantie een vrij wantrouwige houding aan ten opzichte van hulp- en dienstverleners. 

Deze kwetsbaarheid van de jongeren is veelal ontstaan door de negatieve ervaringen die zij als 

bagage meedragen. Onder ‘negatieve ervaringen’ kunnen naast lastige omstandigheden in de 

maatschappij, tevens de eigen foute keuzes van de jongeren worden geschaard, omdat er ook 

in acht genomen dient te worden dat zij in bepaalde gevallen zelf het heft in handen hebben. 

De combinatie van de lastige omstandigheden waarin zij zich bevinden en de foute keuzes die 

ze zelf maken leidt ertoe dat de jongeren in een diepere put terecht komen. De jongeren lijken 

de fout zelf vaak bij ‘Het systeem’ of ‘De overheid’ neer te leggen en houden dan ook een 

wantrouwige houding aan. Door de hoge urgentie van het probleem (denk aan een kind dat zij 

moeten opvoeden, dakloos zijn, gedwongen worden door de schuldsanering etc.) kiezen deze 

jongeren er, ondanks de wantrouwige houding, voor om hulp te zoeken.  

Opvallend is dat de professionals zich allen bewust lijken te zijn van de gesloten, wantrouwige, 

doch wanhopige, radeloze houding die jongeren in de eerste instantie aannemen. Vanuit de 

theorie beredenerend en het meest logisch zou dan ook zijn dat de professionals zich 

aanvankelijk focussen op het (terug)winnen van het vertrouwen van de jongeren. Ondanks het 

bewustzijn van de wantrouwige houding die de jongeren jegens hen aannemen, lijken niet alle 

professionals hiernaar te handelen. De professionals hebben een bepaalde professionele 

vrijheid waarin zij zelf kunnen bepalen of zij al dan niet aandacht besteden aan het opbouwen 

van een vertrouwensrelatie conform de succesfactoren. Een kleine, felle minderheid van twee 

respondenten geeft aan het positieve effect van een vertrouwensrelatie niet te zien, en er 

daarom dus niet aan te werken. Bij de jongerencoaches op het jongerenloket lijkt het 

voornamelijk vast te lopen op een te hoge caseload en gebrek aan tijd. Dit leidt ertoe dat er 

niet in alle gevallen vertrouwen wordt opgebouwd met de risicojongere.  

Wanneer de jongere in aanraking komt met een professional, dient er volgens de grote 

meerderheid van de respondenten een ‘klik’ te zijn, opdat de jongere en de jongerencoach 

met elkaar kunnen werken aan een succesvolle vertrouwensrelatie. Het vertrouwen van een 

jongere valt te winnen op het moment dat een professional beschikt over een bepaalde 

authenticiteit, vanuit oprechtheid werkt en dicht bij zichzelf blijft als persoon. Hier lijkt echter 

een probleem op te duiken, omdat een professional mensenwerk verricht. Er is niet altijd grip 

op de situatie omdat de match, die al dan niet leidt tot een klik, te maken heeft met 

persoonlijke voorkeuren. Coaching geschiedt door verschillende personen met diverse 

persoonlijkheden. De aanpak van de vertrouwensrelatie ligt dan ook in de handen van deze 
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individuen, omdat zij over een bepaalde vrijheid beschikken waarin zij zelf bepalen wat zij wel 

en niet doen.  

Er kan op basis van de theorie en de empirische bevindingen gesteld worden dat de kwaliteit 

van de samenwerking tussen cliënt en professional een voorspeller is van de voortgang van 

het traject en het uiteindelijke resultaat dat hieruit voortvloeit. De twee voornaamste 

succesfactoren die leiden tot een vertrouwensrelatie komen voort uit de deelconcepten 

legitimiteit en effectiviteit. Vanuit legitimiteit is ‘identificatie’ voornamelijk naar voren 

gesprongen in de responsen. Vanuit het deelconcept effectiviteit spant ‘structuur’ in de 

responsen de kroon. Om deze deelconcepten tot uiting te brengen is tijd om mensen te 

spreken en aandacht te hebben voor de complexiteit van de afzonderlijke cases essentieel.  

De professional moet zich allereerst kunnen identificeren met- en inleven in de achtergrond en 

leefwereld van de kwetsbare jongere. Dit lijkt op dit moment niet altijd te gebeuren in 

Rotterdam volgens de jongeren. De jongeren hebben veelal een negatief beeld van zichzelf en 

van de maatschappij door gebeurtenissen uit het verleden. Begrip, openheid en empathie zijn 

zeer gewenst voor de lastige probleemsituatie waarin de jongeren zich bevinden. De jongere 

wil graag gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming aangaande de 

interventie(s). Ook dient het, in het kader van identificatie, zo simpel, makkelijk en direct 

mogelijk gemaakt te worden met het oog op de leefwereld van de jongeren. Wanneer de 

identificatie geschiedt, voelt de jongere zich serieus genomen en neemt deze jongere een 

houding aan om bereidwillig de situatie te veranderen. Op deze wijze is de samenwerking dus 

een voorspeller van het uiteindelijke resultaat. Opvallenderwijs geven alle professionals aan 

waarde te hechten aan het vertrouwen en identificatie met de jongeren. Ook hun collega’s 

zouden dit nastreven. Tegelijkertijd vertellen alle jongeren dat ze negatieve ervaringen hebben 

met professionals die dit vooralsnog niet deden.  

Het grootste frustratiepunt dat naar voren is gekomen bij de jongeren is tevens te koppelen 

aan identificatie. Het omvat het voortijdig focussen op een bepaald probleem vanuit de 

professional, zonder dat de gewenste input van de jongeren mee wordt genomen in het 

besluit van de ‘next steps’. 

De jongerencoach trekt een bepaald plan op basis van wat naar zijn/haar idee op dat moment 

de beste keuze lijkt te zijn. De belemmeringsfactoren ‘deskundigheidsoverschatting’ en 

‘voortijdig focussen’, zoals deze zijn omschreven in het theoretisch kader, komen hier duidelijk 

in naar voren. Dit maakt terzelfdertijd dat de vertrouwensrelatie wordt beschadigd, omdat de 

jongere zich niet serieus genomen voelt. Klaarblijkelijk wordt hier tekort geschoten in 

meerdere succesfactoren die leiden tot een goede vertrouwensrelatie; te weten ‘het 

gezamenlijk optrekken in het traject’, ‘voorafgaand heldere doelen stellen’, ‘open 

communicatie’ en ‘identificatie met de cliënt’. Een mogelijke verklaring voor het voortijdig 

focussen is het ‘school first’ principe, waarbij de professionals de jongeren zo veel mogelijk in 

de eerste instantie naar school dienen te sturen, opdat zij een diploma behalen en op deze 

wijze meer kans hebben op de arbeidsmarkt.  

De tweede bepalende succesfactor in de gemeente Rotterdam is structuur. Dit onderdeel is in 

Rotterdam enigszins complex te noemen, omdat er niet één rechte lijn getrokken wordt voor 

alle jongerencoaches. Er bestaat een verschil in de mate waarin er aan vertrouwen gebouwd 

kan worden bij de verschillende ondervraagde jongerencoaches. Wanneer er wordt gekeken 
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naar de jongerencoaches op het jongerenloket, zijn de contactmomenten beperkt tot twee 

gesprekken. De coaches geven aan niet aan vertrouwen of het daadwerkelijke coachen te 

kunnen werken. De oorzaken die hiertoe leiden zijn een te hoge caseload, te veel moeten 

registreren tijdens de gesprekken, te weinig contact momenten en weinig tot geen monitoring 

van de jongeren uit de caseload. Dit komt niet ten goede aan de vertrouwensrelatie die zij 

opbouwen en waarborgen. Zeer bepalend hierin is de factor tijd. Men ziet namelijk dat de 

jongerencoaches in het wijkteam en de jongerencoaches in de pilotwijken van het 

Jongerenloket meer tijd hebben. Zij geven dan ook aan beter contact te hebben, beter aan het 

vertrouwen te kunnen werken en meer te monitoren en tussentijds bij te sturen indien nodig. 

Op basis hiervan kan er gesteld worden dat het geringe contact met de jongeren bij het 

jongerenloket op dit moment nauwelijks tot niet bijdraagt aan de vertrouwensrelatie.  

In onderstaande figuur 3.1 is een schematisch overzicht te vinden ter verduidelijking van de 

bovenstaande analyse aangaande de empirische bevindingen.  

 

Figuur 3.1 Schematisch overzicht analyse – empirische bevindingen  

In het geval de jongerencoach zelf niet zou kunnen coachen in verband met een beperkte tijd, 

zou men logischerwijs de jongeren kunnen overdragen naar een andere professional die dit 

wel zou kunnen oppakken vanuit zijn of haar expertise. Dit zou goed mogelijk zijn middels een 

warme overdracht van professional naar professional waar de jongere bij is. Echter wordt deze 

warme overdracht dikwijls beteugeld door schaarste aan tijd, motivatie of middelen vanuit de 

professionals. Het frustratiepunt wat hierin naar voren kwam is dat jongeren bij elke 

overdracht het verhaal weer opnieuw dienden te vertellen. Zij zouden goed begrijpen dat het 

nodig is, maar waardeerden het niet positief dat zij zich wederom kwetsbaar op moesten 

stellen. Hiermee dient de vertrouwensrelatie wederom opgebouwd te worden vanaf het 

vertrekpunt. Een betere samenwerking en onderlinge communicatie tussen de professionals 

zou dit kunnen ondervangen.  

Deze situatie valt direct te koppelen aan de huidige samenwerkingsstatus van de betrokken 

instanties bij schuldproblematiek onder risicojongeren in Rotterdam. De professionals geven 

aan niet altijd op één lijn te zitten met betrokken partners en soms zelfs niet af te weten van 
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de werkzaamheden van de ander. Ook wanneer de jongere op een bepaald traject wordt 

geplaatst, is er weinig tot geen contact tussen de jongerencoach en de jongerenwerkers op 

het traject. De ondervraagde jongerencoaches zouden een terugkoppeling wel waarderen. Dit 

komt momenteel niet ten goede aan het vertrouwensrelatie die de jongere heeft met de 

professional(s).   

Indien de jongerencoach zelf de tijd of tools niet heeft om coaching te bewerkstelligen, dient 

hij/zij de jongeren specialistische ondersteuning aan te bieden opdat zij zelf aandacht kunnen 

besteden aan voor hen relevante zaken. Juist omdat er veelal sprake is van multi-

problematiek, is het van belang dat de juiste specialisten op het juiste moment worden 

betrokken bij het werk. Tegelijkertijd dient het lek aan monitoring te worden gedicht omdat dit 

niet positief bijdraagt aan de vertrouwensrelatie tussen de jongerencoach en de jongeren. Om 

te voldoen aan de rust en regelmaat die zich dient te voltrekken bij overdracht, dient de coach 

enigszins betrokken te blijven op een toezichthoudende wijze. 

Doelcongruentie is voor samenwerking uiteraard essentieel, omdat de professionals in het 

netwerk uiteindelijk gezamenlijk werken aan het welzijn van de risicojongeren. Gezien de 

jongerencoaches te maken hebben met risicojongeren die niet altijd de juiste keuzes maken, 

zijn zij van mening dat zij wel eens een (kleine) misstap moeten kunnen maken zonder 

hiermee het gehele traject van de jongere af te breken. Een misstap heeft theoretisch gezien 

echter vaak een sanctie tot gevolg. Hier is een wrijving geconstateerd in de samenwerking 

binnen het jongerenloket tussen de afdelingen MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) en W&I 

(Werk & Inkomen). De afdelingen hebben namelijk tegenstrijdige doelstellingen. Waar de 

afdeling MO als hoofddoelstelling heeft om de jongere terug op de rails te krijgen en te leiden 

naar zelfredzaamheid, prefereert de afdeling W&I eerder het naleven van de regelgeving in 

het kader van het behalen van hun eigen doelstellingen (Waaronder zo min mogelijk jongeren 

in de uitkering). Om het vertrouwen te waarborgen, zouden de professionals een bepaald 

correctievermogen moeten hanteren, omdat de jongere kan leren van zijn fout. Hier is 

vertrouwen vanuit beiden kanten voor vereist. Doordat de coach contact heeft met de 

jongere, weet deze vaak ook beter dat het niet altijd met onwil, maar vaak ook met onkunde 

en omstandigheden te maken heeft. Dit zien de andere betrokken actoren in het netwerk niet 

altijd in vanwege hun eigen te behalen doelstellingen. Het implementeren van een 

correctievermogen vergt zowel vertrouwen van de professional en jongere naar elkaar toe, als 

vertrouwen van de professionals onderling.  
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Figuur 3.2 biedt een schematisch overzicht ter verduidelijking van de bovenstaande analyse 

aangaande de empirische bevindingen. Deze bouwt, net zoals de bevindingen in de analyse 

elkaar opvolgen, voort op figuur 3.1.  

Figuur 3.2 Schematisch overzicht analyse – empirische bevindingen  
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5.2 Analyse zelfredzaamheid in de gemeente Rotterdam  

Onder de professionals wordt binnen de gemeente Rotterdam gesteld dat zelfredzaamheid 

het houden van de verantwoordelijkheid en regie bij de jongeren behelst. Hierbij dienen zij 

enkel te interveniëren wanneer zij dat nodig achten. Er wordt een sterke claim gelegd op 

zelfredzaamheid, welke wordt versterkt door de politieke wind die waait over Rotterdam.  

Risicojongeren ondervinden problemen op diverse leefgebieden en vormen een risico voor 

zichzelf en de gemeenschap omdat zij niet altijd juist handelen in de gegeven situaties. De 

vraag die hierbij opspringt luidt dan ook of zij de zelfredzaamheidsverantwoordelijkheid wel 

kunnen dragen. Dit blijkt uit onder meer de hoge uitval van jongeren in het traject van de 

zoekperiode, waarin zij zelfstandig dienen te zoeken naar oplossingen. Hiervoor dienen zij 

velerlei zaken te regelen, terwijl zij tegelijkertijd zelden hun administratie op orde hebben en 

als gevolg van dergelijke tegenslagen afhaken. Het geringe contact met de jongerencoach valt 

hier aan te koppelen. Doordat de jongere slechts twee contactmomenten bij het jongerenloket 

heeft en tussendoor niet wordt aangestuurd, maar als het ware ‘aan het lot wordt over 

gelaten’, valt de jongere uit. Dit houdt in dat er in deze gevallen niet specifiek aan de 

cognitieve vaardigheden van de jongeren gewerkt wordt. Voortbordurend hierop is het dan 

ook lastig voor de risicojongere om daadwerkelijk in actie te komen en het doenvermogen te 

activeren. Dit gaat ten koste van het eindresultaat, welke zelfredzaamheid behelst.  

Uit de empirie blijkt dat de jongeren de verantwoordelijkheid over het algemeen wel kunnen 

dragen, mits zij de juiste – en voldoende ondersteuning krijgen waar nodig.  

De jongeren beschikken over een sterke wil om te leren zodat zij in het vervolg weten hoe het 

moet. Zij worden, zoals Illich stelt, het liefst aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid 

en niet afhankelijk van professionals. Dit kan gelinkt worden aan de discrepantie die bestaat 

tussen het niet willen toegeven van hun niet- zelfredzame situatie en de behoefte om 

geholpen te worden. De meeste jongeren geven niet graag toe dat ze niet zelfredzaam zijn en 

stellen ‘dat ze het wel kunnen’. In het verlengde hiervan kan er verondersteld worden dat er 

een weldegelijk wil bestaat om de situatie waarin zij zich bevinden te veranderen en 

zelfredzaam te worden.  

Momenteel bestaat er geen standaard traject of stappenplan dat jongerencoaches volgen in 

hun werkwijze om sociale zelfredzaamheid op te bouwen en te waarborgen. Dit verschilt per 

jongerencoach. De jongerencoaches hebben allemaal een cursus zelfsturing gevolgd, waarin zij 

zich de methodiek omtrent zelfredzaamheid eigen hebben gemaakt. De jongeren dienen 

enerzijds het denkvermogen te hebben om zelfredzaamheid te bewerkstelligen. Anderzijds 

dienen zij hier vervolgens naar te handelen middels hun doenvermogen. De jongerencoaches 

hebben vrijheid om hier invulling aan te geven naar eigen hand, mits zij de methodiek 

‘Zelfsturing’ volgen, waarbij ze de vraag constant neerleggen bij de jongeren. Hierbij geven zij 

aan dat ze het de jongeren ook echt zelf moeten laten doen en fouten moeten laten maken. 

Simultaan wordt er verteld dat professionals het nog wel eens lastig vinden om op hun handen 

te gaan zitten wanneer ze fouten aan zien komen bij de jongeren. Dit vindt voornamelijk plaats 

in de wijkteams, gezien de coaches daar meer tijd investeren in de vertrouwensrelatie met de 

risicojongeren. Dit gevoel wordt versterkt door het correctievermogen waar het aan ontbreekt 

in Rotterdam. Het is echter essentieel dat ‘het loslaten’ wel deel wordt van het proces waaruit 

zij werken, zodat de jongeren ook feitelijk sociale zelfredzaamheid kunnen verwezenlijken.  
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Als het gaat om het opbouwen en waarborgen van financiële zelfredzaamheid is er zeker nog 

ruimte voor verbetering in de gemeente Rotterdam. De voorwaarden ‘financiële motivatie’ en 

‘financieel bewustzijn’ worden door de jongerencoaches aangewakkerd in de 

coachingsgesprekken. Er is geen standaardprotocol wat wordt gevolgd om de jongeren hierin 

te sturen. Dit wil dan ook zeggen dat het per jongerencoach verschilt in hoeverre feitelijk 

aandacht wordt besteed aan het financiële aspect. In beginsel hebben de jongerencoaches 

niet de juiste tools in handen om hier aan te werken omdat ze hier niet standaard voor zijn 

onderlegd. De professionals met een achtergrond in de schuldhulp- of dienstverlening hebben 

hierin eigenmachtig een voorsprong. Er wordt in de huidige situatie niet één rechte lijn 

getrokken in het bewerkstelligen van de eerste twee voorwaarden voor financiële 

zelfredzaamheid.  

In het kader van het behalen van financiële zelfredzaamheid wordt er op dit moment te weinig 

gewerkt aan de financiële vaardigheden bij de risicojongeren. Slechts één van de 

ondervraagde jongeren met schulden heeft een traject doorlopen waarin ze leerde hoe ze 

haar financiën op orde kon krijgen. Ze gaf aan er in de eerste instantie met tegenzin heen te 

gaan, maar er uiteindelijk heel veel aan te hebben gehad.  

Als hier verder op in wordt gezoomd, blijkt dat niet alle jongerencoaches op de hoogte zijn van 

de veelheid aan mogelijkheden van cursussen en trajecten om te werken aan financiële 

vaardigheden. Deze zouden namelijk wel bestaan. Het plaatsen op een dergelijk traject lijkt 

niet populair te zijn in de huidige situatie. In het jongerenloket werd aangegeven dat er een 

behoefte is om de veelheid aan aanbod te reduceren naar één partij. Hier kan een koppeling 

worden gemaakt met het voorgaande; De financiële vaardigheden van jongeren zouden 

kunnen worden opgebouwd en gewaarborgd indien de veelheid aan mogelijkheden wordt 

gereduceerd en er één lijn wordt getrokken waardoor de jongerencoaches ‘de bomen in het 

bos’ zichtbaar in beeld hebben. Wanneer dit het geval is, zullen de diverse mogelijke trajecten 

om te werken aan financiële vaardigheden minder gecompliceerd gepresenteerd kunnen 

worden aan de jongerencoaches, opdat zij er effectiever gebruik van kunnen maken.  

Om de financiële vaardigheden te versterken dient de onderlinge samenwerking tussen de 

coaches en de trajecten (zoals ‘manage your money’ en ‘stop de schulden’) echter wel 

verbeterd te worden. Er kan gesteld worden dat jongerencoaches niet per se onderlegd 

hoeven te zijn om de risicojongeren te ondersteunen. In dat geval dienen zij de actoren die wel 

onderlegd zijn bij het traject bij de risicojongeren te betrekken. In het kader van het 

waarborgen van de vertrouwensrelatie zou de jongerencoach weliswaar betrokken moeten 

blijven om toezicht te houden en bij te sturen indien dat nodig is. Onderlinge communicatie 

tussen de verschillende betrokken partijen is dan ook cruciaal om de zelfredzaamheid te 

volbrengen.  

De zelfredzaamheid wordt binnen het jongeren loket tot stand gehouden door de jongeren 

duidelijk door te verwijzen naar een volgende actor en te laten schakelen tussen instanties. Nu 

blijkt uit de responsen dat de samenwerking tussen de organisaties in de huidige situatie nog 

niet optimaal is en er nauwelijks monitoring van de jongeren plaatsvindt. Bij het tot stand 

houden van de zelfredzaamheid, wordt er dus niet gemeten of de jongere er daadwerkelijk op 

vooruit gaat als het gaat om zelfredzaamheid.  
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Dit zou in principe kunnen, aangezien de zelfredzaamheid aan het begin van het traject wordt 

gemeten met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Slechts één jongerencoach maakt later in het 

traject, op eigen initiatief, nogmaals gebruik van de ZRM-meting om te beschouwen of de 

risicojongere erop vooruit is gegaan. De vraag of jongeren daadwerkelijk sociaal en financieel 

zelfredzaam zijn geworden na de hulp van de jongerencoach kan op dit moment niet hard 

worden gemaakt. De verklaring hiervoor is dat er maar weinig aandacht, tijd en ruimte is om 

aan de jongere te vragen of de hulpverlening waarde heeft gehad en heeft geleid tot 

zelfredzaamheid. Dit maakt dat de effectiviteit van de huidige werkwijze niet aanschouwelijk 

kan worden aangetoond.  

Figuur 3.3 biedt een schematisch overzicht ter verduidelijking van de bovenstaande analyse 

aangaande de empirische bevindingen.  

Figuur 3.3 Schematisch overzicht analyse – empirische bevindingen  
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5.3 Analyse invloed vertrouwensrelatie op sociale en financiële zelfredzaamheid in de 

gemeente Rotterdam  

De vraag die onbeantwoord is gebleven is op welke wijze deze concepten zich nu precies laten 

verenigen. Draagt het element vertrouwen tussen risicojongeren en professionals, in opvolging 

van het conceptueel model, positief of negatief bij aan de uiteindelijke zelfredzaamheid van de 

jongeren?  

Voordat de jongeren in aanraking komen met de professional, nemen zij in de eerste instantie 

vaak een wantrouwige houding aan ten opzichte van de professional. Een vertrouwensrelatie 

is, in navolging van de perceptie van de grote meerderheid van de respondenten, vereist zodat 

de jongere zich open durft te stellen en kan gaan werken aan de (schulden)problematiek 

waarmee hij/zij kampt. De jongeren leven regels na en accepteren deze wanneer ze 

vertrouwen hebben in de professional. Het geeft de professional zowaar een mandaat om te 

handelen. Zonder een vertrouwensrelatie zal de jongere veelal niet de (algehele) waarheid 

vertellen. Pas wanneer de problematiek boven water is, kunnen jongere en jongerencoach aan 

de huidige situatie werken en trachten gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit maakt het 

element vertrouwen dus essentieel bij de start van een traject. Waar de overgrote 

meerderheid het voorgaande stelt, stellen de manager van de welzijnsorganisatie en de 

teamleider jongerencoaches (onder hem) dat een vertrouwensrelatie geen voorwaarde is en 

juist een negatieve werking heeft op de zelfredzaamheid. Het zou voor een verafhankelijking 

zorgen doordat de jongere te veel gaat bouwen op de professional. Hiernaast zou de jongere 

ook in een onveilige situatie geplaatst worden, doordat de sfeer te persoonlijk en 

onprofessioneel zou worden. Het risico van verafhankelijking, en daarmee de mogelijke 

ondermijning van zelfredzaamheid, wordt niettemin door alle professionals erkend. Het risico 

van een vertrouwensrelatie wordt door de grote meerderheid echter niet als gevaar ervaren, 

doordat zij zich bewust zijn van het risico en de vraag ‘Wat kun je zelf doen’ en de eigen 

verantwoordelijkheid constant teruggeven aan de jongeren.  

Ondanks het bewustzijn van het belang van vertrouwen onder professionals in de gemeente 

Rotterdam, lijkt niet elke professional een vertrouwensrelatie op te bouwen om sociale en 

financiële zelfredzaamheid te bewerkstelligen. Niet iedereen besteedt hier aandacht aan om 

uiteenlopende redenen (Zie paragraaf 5.1). De voornaamste redenen die naar voren komen als 

belemmering zijn het gebrek aan tijd en de te hoge caseload.  

Om het vertrouwen op te bouwen, blijkt vanuit de responsen van de jongeren en de 

meerderheid van de professionals dat er enerzijds ingespeeld dient te worden op identificatie, 

welke voortkomt uit het deelconcept legitimiteit. Anderzijds dient er ingehaakt te worden op 

structuur en de bijbehorende succesfactoren, welke voortkomen uit het deelconcept 

effectiviteit. Indien dit het geval is, voelt de jongere zich serieus genomen. Er kan gesteld 

worden dat het gevoel van serieus genomen zijn gelijk is aan het gevoel van vertrouwen van 

de professional in de jongere (Zie figuur 3.4). 

Het belang van het vertrouwen vanuit de jongere naar de professional is inmiddels duidelijk. 

Om de zelfredzaamheid op basis van vertrouwen te bewerkstelligen, vergt dit echter 

vertrouwen van twee kanten. Minstens zo belangrijk is namelijk het vertrouwen vanuit de 

professional naar de jongere.  
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Zoals eerder omschreven is het betrekken van de jongeren in het proces een succesfactor 

omdat zij zich hierdoor serieus genomen voelen. De frustratie die bij jongeren opleeft wanneer 

zij niet worden betrokken getuigt van de wil vanuit hen om zelfredzaam te worden. Om deze 

zelfredzaamheid te realiseren, is het vertrouwen vanuit de professional naar de jongere 

onontbeerlijk. Nu blijkt dat professionals het in bepaalde gevallen als ‘lastig’ ervaren om op 

hun handen te gaan zitten, gezien zij hun cliënten van fouten willen behoeden. Het ontbreken 

van een ‘correctievermogen’ vormt hierbij een versterkende factor. Hiermee belemmeren de 

jongerencoaches niettemin het bereiken van zelfredzaamheid van de jongere. De 

jongerencoach werkt aan het denk- en het doenvermogen van de jongere. Door hem/haar uit 

vertrouwen zelf de zaken te laten regelen onder begeleiding, kan deze jongere toewerken naar 

sociale en financiële zelfredzaamheid.  

Het interessante element dat niet in het theoretisch kader voorkwam maar wel is opgedoken 

in de empirie is ‘zelfvertrouwen’. Dit blijkt de voornaamste reden te zijn van professionals om 

te investeren in een vertrouwensrelatie. Door de vele teleurstellingen die de jongere met zich 

meedraagt, heeft deze veelal geen vertrouwen meer in zijn of haar eigen kunnen. Bovendien 

werd dit zelfvertrouwen dikwijls ook niet geprikkeld of versterkt in de eigen (directe) 

omgeving. Vertrouwen vanuit de professional wordt door jongeren zeer positief gewaardeerd 

en geeft de jongeren zelfvertrouwen, wat hen in eigen kracht zet, aldus de risicojongeren en 

de meerderheid van de professionals. Hier tegenover stelt een kleine minderheid van twee 

respondenten dat er gebouwd kan worden aan zelfvertrouwen zonder een vertrouwensrelatie 

op te bouwen. De meerderheid stelt dat de vertrouwensrelatie een benodigd middel is om 

zelfvertrouwen te bereiken. Een vertrouwensrelatie, met identificatie en structuur als 

grondslag, zou er dus voor zorgen dat de jongere een bereidwillige houding aanneemt om de 

huidige situatie te veranderen en te werken naar sociale en financiële zelfredzaamheid. Hieruit 

blijkt een positieve verhouding in het verband tussen een vertrouwensrelatie en de 

zelfredzaamheid van de risicojongeren. De samenwerking tussen professional en risicojongere 

is, zoals eerder benoemd, per slot van rekening een voorspeller van het traject en het 

uiteindelijke resultaat.  

Wanneer de vertrouwensrelatie is opgebouwd, dient de jongere gecoacht te worden om 

cognitieve vaardigheden op te doen aangaande sociale- en financiële zelfredzaamheid. 

Hiernaast moeten de risicojongeren ook daadwerkelijk in actie komen op deze 

zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden te bewerkstelligen. 

De coaching op het doen- en denkvermogen verschilt wezenlijk per jongerencoach om 

uiteenlopende redenen (Zie paragraaf 5.2). Er wordt gepoogd de sociale zelfredzaamheid tot 

stand te brengen in de coachingsgesprekken. Ook de financiële motivatie en het financieel 

bewustzijn wordt in deze gesprekken (al dan niet) verwezenlijkt. De mate van aandacht voor 

het financiële aspect verschilt per jongerencoach. Aan financiële vaardigheden wordt op dit 

moment in Rotterdam weinig gewerkt door jongerencoaches.  

In dit stadium zouden de professionals idealiter een vertrouwensband hebben moeten 

opgebouwd met de risicojongeren. Gezien zij regelmatig niet beschikken over de juiste tools 

(voldoende tijd, kennis aangaande financiële vaardigheden e.d.) zouden zij andere 

professionals moeten betrekken bij de jongere in kwestie. Door het betrekken kan de 

jongerencoach de jongeren de specialistische hulp bieden die ze nodig hebben om de sociale 

en/of financiële zelfredzaamheid te bewerkstelligen.  
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In de huidige situatie spreekt men voornamelijk van ‘doorsturen’ en niet zo zeer van 

‘betrekken’, wat maakt dat de jongerencoach de jongere overdraagt en hiermee ook de 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid opgeeft. Dit komt uiteraard niet ten goede aan de 

vertrouwensrelatie die de jongere heeft opgebouwd, waardoor de jongere geacht wordt deze 

weer vanaf het beginpunt op te bouwen. Om de jongere zelfredzaam te maken, dient de 

jongerencoach op de hoogte te zijn van mogelijke trajecten om te werken aan cognitieve- en 

niet- cognitieve vaardigheden aangaande zelfredzaamheid. Vervolgens dient de professional 

de mede-professional te betrekken bij het proces naar sociale en financiële zelfredzaamheid. 

Hier wordt er een beroep gedaan op het vertrouwen van professionals onderling. Met 

‘betrekken bij’ wordt beduidend benadrukt dat het een extra actor is die betrokken wordt bij 

de jongere. In het kader van het waarborgen van de vertrouwensrelatie dient de 

jongerencoach de jongere uit zijn/haar caseload te blijven monitoren om te kunnen bijsturen 

indien dat nodig is. Hiermee wordt het deelconcept legitimiteit gewaarborgd, aangezien de 

professionals hiermee betuigen dat zij er daadwerkelijk voor de jongeren zijn om hen te 

ondersteunen. Ook schieten de professionals momenteel tekort in het monitoren aan het 

einde van het traject naar zelfredzaamheid. Zo kan er niet hard worden gemaakt of het traject 

daadwerkelijk heeft geleid tot sociale en financiële zelfredzaamheid. De vraag of het advies 

van de jongerencoach wel goed heeft uitgepakt, zou hiermee beantwoord worden. Een 

tweede meting en monitoring zou dus, naast het waarborgen van de legitimiteit in de 

vertrouwensrelatie, tevens maken dat de jongerencoaches meer aansturen op de sociale en 

financiële zelfredzaamheid. In dit geval kan zelfredzaamheid immers als prestatie-indicator 

worden aangemerkt. Het deelconcept ‘effectiviteit’ wordt hier hard mee gemaakt, doordat 

hiermee onder andere de bekwaamheid van de professionals in kaart wordt gebracht. De 

hierbij gemaakte veronderstelling is dat de jongerencoaches minder de druk voelen de focus 

te zetten op sociale- en/of financiële zelfredzaamheid op het moment dat hier niet op wordt 

gemonitord.  

In het onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de benoemde concepten zich 

verhouden ten opzichte van elkaar. In het figuur wordt aangegeven hoe sociale en financiële 

zelfredzaamheid bewerkstelligd worden op grond van de bevindingen uit dit onderzoek. Per 

groene vlak dient er echter wel een proces plaats te vinden. Deze processen worden bepaald 

door de elementen die in de grijze pijlen erboven zijn aangegeven. Op onderstaande wijze 

smelten de concepten dan ook samen.  

Figuur 3.4 Schematische weergave analyse empirische bevindingen invloed vertrouwensrelatie op sociale en financiële 

zelfredzaamheid 
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De negatieve veronderstelling tussen vertrouwen en zelfredzaamheid luidt dat er een risico zit 

in het opbouwen van een vertrouwensrelatie omdat het niet de bedoeling is dat de jongere 

afhankelijk wordt van de professional. Er bestaat in de vertrouwensrelatie als het ware een 

spanningsveld tussen vertrouwen & controle en afstand & nabijheid. De hulpverlening zou de 

jongere machteloos en juist minder zelfredzaam maken omdat de risicojongeren het niet of 

nauwelijks zouden kunnen zonder hulp. Illich stelt dat cliënten, in dit geval risicojongeren, 

moeten worden aangesproken op de zelfredzaamheid en niet overdragen moeten worden aan 

professionals die zo macht uitoefenen middels hun kennis en kunde. Een vertrouwensrelatie 

zou de risicojongeren machtelozer maken, omdat professionals probleemoplossend te werk 

zouden gaan en er snel vertrouwen ontstaat door de informele, doch onveilige relatie.  

Deze veronderstelling kan, zoals hierboven in de analyse is omschreven, op meerdere 

manieren worden getackeld. Wat hieraan kan worden toegevoegd, is dat de ondervraagde 

jongeren over een wil beschikken om te leren het zelf te doen. Er wordt verondersteld dat 

jongeren het over het algemeen niet fijn vinden om afhankelijk te zijn van actoren en veelal 

niet graag toegeven dat ze niet zelfredzaam zijn. Door het vertrouwen dat zij krijgen van de 

professional ontwikkelen zij zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen zetten zij vervolgens in om 

zodanig handelingen te verrichten dat zij zelfredzaam – en dus niet afhankelijk – worden. 

Ook de grote meerderheid van de ondervraagde professionals en de ondervraagde 

risicojongeren tackelen deze negatieve veronderstelling, omdat een vertrouwensrelatie niet 

corresponderend zou zijn met een afhankelijkheidsrelatie. Men kan bouwen aan vertrouwen 

zonder alle werkzaamheden over te nemen. Dit vergt van de professional echter een 

nauwlettende houding waarin zij de vraag telkens neerleggen bij de jongeren. Consistent 

gedrag en helderheid in verwachtingen zijn hierbij vereisten. Het negatieve verband kan dus 

onder de duim worden gehouden door te stellen dat er een professionele, doch betrokken 

houding van de coach wordt vereist waarbij zij zich constant bewust zijn van de mogelijke 

risico’s op afhankelijkheid. Hierbij dienen zij op de juiste momenten op hun handen zitten met 

het oog op het welzijn en de sociale en financiële zelfredzaamheid van de jongeren. Dit leidt 

de vertrouwensrelatie niet tot afhankelijkheid.  

De kwaliteit van de samenwerking tussen jongerencoach en risicojongere is een voorspeller 

van het traject en het resultaat. Al met al valt er dus te stellen dat de vertrouwensrelatie 

tussen risicojongeren en professionals positie bijdraagt aan de uiteindelijke zelfredzaamheid 

van de risicojongeren.   
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6. Conclusie  

De vertrouwensrelatie tussen risicojongeren en professionals oefent een positieve invloed uit op 

de sociale en financiële zelfredzaamheid bij risicojongeren in de gemeente Rotterdam.  

OVER DE (VERTROUWENS)BRUG KOMEN? 

Risicojongeren in de gemeente Rotterdam hebben een grote behoefte aan hulp, maar geven aan door 

hun negatieve ervaringen in de eerste instantie een vrij wantrouwige houding aan te nemen ten 

opzichte van de hulp- en dienstverlening. Door de noodzaak van de problematische situaties waarin de 

jongeren zich bevinden, kiezen zij er veelal toch voor om de hand uit te reiken naar hulp. Jongeren laten 

echter pas het achterste van hun tong zien op het moment dat er een vertrouwensrelatie is 

opgebouwd, zo stelt de grote meerderheid van de respondenten. Uit zowel theorie als praktijk wordt 

duidelijk dat jongeren regels naleven en accepteren wanneer ze vertrouwen hebben in de professional; 

Dit geeft de professional zowaar een mandaat om samen met de jongere naar sociale en financiële 

zelfredzaamheid toe te werken. 

VERTROUWENSRELATIE RISICOJONGERE – PROFESSIONAL 

De meerderheid van de ondervraagde actoren (15 van de 17) geeft aan het belang van een 

vertrouwensrelatie in te zien. Twee respondenten scharen zich echter achter de negatieve 

veronderstelling van een vertrouwensrelatie; namelijk dat een vertrouwensrelatie zou leiden tot 

verafhankelijking. De professionals zouden probleemoplossend werken vanuit hun kennis en kunde en 

een informele relatie onderhouden met de jongere. Als gevolg hiervan is de jongere machteloos en 

afhankelijk, wat de uiteindelijke zelfredzaamheid zou ondermijnen. Dit risico wordt door alle 

professionals erkend, maar niet alle professionals ervaren dit als een opkomend gevaar. De overgrote 

meerderheid zegt de verafhankelijking onder de duim te kunnen houden door zich bewust te zijn van de 

risico’s en de vraag constant neer te leggen bij de jongere. Doordat de overgrote meerderheid stelt dat 

de vertrouwensrelatie een positief effect heeft op de zelfredzaamheid, en dit overeenkomt met de 

positieve veronderstelling in de literatuur in het theoretisch kader, wordt er geconcludeerd dat de 

vertrouwensrelatie een positief effect heeft op de sociale en financiële zelfredzaamheid.  

Een goede vertrouwensrelatie wordt bewerkstelligd door te focussen op de deelconcepten legitimiteit 

en effectiviteit. Vanuit legitimiteit is ‘identificatie’ voornamelijk naar voren gesprongen in de responsen. 

Vanuit het deelconcept effectiviteit spant ‘structuur’ de kroon. Er kan geen generaliserend antwoord 

worden geformuleerd voor de wijze waarop de vertrouwensrelatie in Rotterdam over het algemeen 

wordt ingevuld, omdat er geen rechte lijn te trekken is in de werkwijze van jongerencoaches. Door de 

professionele vrijheid bepalen de professionals zelf of ze een vertrouwensrelatie opbouwen conform de 

succesfactoren. Hiernaast hebben niet alle jongerencoaches in de verschillende organisaties even veel 

tijd en middelen om te werken aan een vertrouwensrelatie. Het lijkt voornamelijk vast te lopen op een 

te hoge caseload en een gebrek aan tijd, waardoor er in bepaalde gevallen geen vertrouwen wordt 

opgebouwd en de zelfredzaamheid niet duurzaam wordt vergroot. De professionals in de wijkteams en 

in de pilotwijken van het jongerenloket hebben hier meer tijd voor. Deze risicojongeren en professionals 

zelf ervaren dan ook een positief samenwerkingsverband en veelal een goede voortgang. De kwaliteit 

van de samenwerking is een voorspeller van het traject en het uiteindelijke resultaat. Het geringe 

contact dat de jongerencoaches op het jongerenloket onderhouden draagt nauwelijks bij aan de 

vertrouwensrelatie.  
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Het grootste frustratiepunt dat vanuit de risicojongen naar 

voren is gekomen in het opbouwen van een vertrouwensrelatie 

heeft betrekking tot ‘identificatie’. Het betreft namelijk het 

‘voortijdig focussen’, waarbij tekort wordt geschoten in 

verschillende succesfactoren. De jongeren worden graag 

gehoord en betrokken bij de besluiten in het traject. Deze 

sterke wil getuigt opmerkelijk van de wil om zelfredzaam te 

worden. Gezien dit een veelvoorkomend frustratiepunt is dat 

raakvlakken heeft met de succesfactoren van legitimiteit, kan 

dit worden gezien als een van de meest cruciale next steps wat 

in het achterhoofd gehouden dient te worden door de 

professionals om een vertrouwensrelatie te waarborgen. 

 

ZELFVERTROUWEN 

Om de vertrouwensrelatie te bewerkstelligen is er naast vertrouwen vanuit de jongere naar de 

professional, ook vertrouwen vanuit de professional naar de jongere nodig. De voornaamste reden van 

professionals om te investeren in een vertrouwensrelatie is het opbouwen van ‘zelfvertrouwen’. Daar 

waar de jongere nauwelijks tot geen vertrouwen kreeg uit de eigen (directe) omgeving, krijgt hij/zij deze 

wel van de professional. Een vertrouwensrelatie, 

met identificatie en structuur als grondslag, zorgt 

er volgens de ondervraagde risicojongeren voor 

dat zij zich serieus genomen voelen, wat hen 

vervolgens zelfvertrouwen geeft en in hun eigen 

kracht zet. Dit zelfvertrouwen, dat een resultaat is 

van de effecten van goede vertrouwensrelatie, 

zorgt ervoor dat de jongere een bereidwillige 

houding aanneemt om te werken aan sociale en 

financiële zelfredzaamheid. Deze succesfactoren 

komen tevens overeen met de succesfactoren zoals omschreven in het theoretisch kader.  

De twee respondenten die zich scharen achter de negatieve veronderstelling, stellen in tegenstelling 

hier tot dat de professional juist niet dient te investeren in de vertrouwensrelatie, omdat de 

professional dan zou investeren in hemzelf in verhouding tot de jongeren, terwijl het juist gaat om het 

vertrouwen dat de jongere heeft in zichzelf. Er wordt gesteld dat de professional direct moet investeren 

in het creëren van zelfvertrouwen. Het eerste (lichtgroene) pijltje dient in geval van de negatieve 

veronderstelling dus te worden overgeslagen. De grote meerderheid stelt dat de vertrouwensrelatie 

tussen risicojongere en professional wel degelijk nodig is om het zelfvertrouwen van de jongeren op te 

bouwen.  
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SOCIALE EN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID 

In de coachingsgesprekken wordt er getracht in te spelen op de sociale en financiële zelfredzaamheid 

van de jongeren. Het denk- en doenvermogen over alle leefgebieden, de financiële motivatie en het 

financieel bewustzijn wordt door de jongerencoaches aangewakkerd in deze gesprekken. Het verschilt 

per jongerencoach in hoeverre er ook daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan het financiële aspect.  

Aan de financiële vaardigheden wordt op dit moment door jongerencoaches nauwelijks gewerkt , omdat 

zij hier in beginsel vaak niet voor zijn onderlegd.  Medeprofessionals dienen derhalve betrokken te 

worden bij het proces van deze risicojongere, omdat de jongerencoaches zelf om uiteenlopende 

redenen niet altijd in staat zijn de sociale en/of financiële zelfredzaamheid te bewerkstelligen.  

Met ‘betrekken bij’ wordt beduidend benadrukt dat het een extra actor is die betrokken wordt bij de 

jongere. Er kan gesteld worden dat jongerencoaches niet per se onderlegd hoeven te zijn om de 

risicojongeren te ondersteunen. In dat geval behoren zij de specialistische actoren die wel onderlegd 

zijn bij het traject van de risicojongeren te betrekken. Ondertussen dient er, in tegenstelling tot de 

huidige situatie, een warme overdracht en terugkoppeling plaats te vinden.  

In het kader van het waarborgen van de vertrouwensrelatie dient de jongerencoach de jongere uit 

zijn/haar caseload echter wel te blijven monitoren om te kunnen bijsturen indien dat nodig is. Dit 

gebeurt momenteel niet in Rotterdam. Naast het waarborgen van de legitimiteit, wordt met het 

monitoren tevens ingespeeld op de effectiviteit. Een tussentijdse- of eindmeting kan worden 

aangemerkt als prestatie-indicator, aangezien hiermee hard kan worden gemaakt of de jongere 

daadwerkelijk sociaal en/of financieel zelfredzaam is geworden. Onderlinge communicatie tussen de 

verschillende betrokken partijen is dan ook cruciaal om de zelfredzaamheid te volbrengen.  

 

 

 

 

 

 

OVER DE VERTROUWENSBRUG KOMEN. 

In navolging van het conceptueel model kan er worden gesteld dat legitimiteit en effectiviteit positief 

bijdragen aan een vertrouwensrelatie. Er bestaat - in zowel de wetenschappelijke literatuur als bij 

bepaalde respondenten in de praktijk - een debat over de vraag of het verband tussen 

vertrouwensrelatie en sociale en financiële zelfredzaamheid positief of negatief is.  

Het negatieve verband tussen vertrouwen en zelfredzaamheid wordt door alle professionals onderkend, 

maar kan volgens de overgrote meerderheid onder de duim worden gehouden indien men rekening 

houdt met de risico’s van een vertrouwensrelatie. Zoals Illich stelt (zie paragraaf 2.4) moet de cliënt 

constant worden aangesproken op de zelfredzaamheid en niet (volledig) worden overgedragen aan 

professionals. De jongerencoach dient zich bewust te zijn van de balans tussen het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie en het ‘op de handen zitten’ wanneer dit  nodig is, zodat de jongere ook feitelijk aan 

zelfredzaamheid kan gaan werken. De mogelijke afhankelijkheidsrelatie kan goed door de professionals 

ondervangen worden, indien zij een nauwlettende houding aannemen, focussen op de succesfactoren 

van identificatie en structuur en de vraag telkens neerleggen bij de jongeren en uiteindelijk ook gebruik 
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maken van monitoring. Op deze wijze wordt de zelfredzaamheid, op basis van een vertrouwensrelatie, 

opgebouwd en tot stand gehouden, maar stuurt de professional bij indien nodig.  

Er is geen duidelijk verschil gebleken in het verschil van het effect van de vertrouwensrelatie op sociale 

of financiële zelfredzaamheid. Er kan enkel worden geconcludeerd dat er aanschouwelijk minder 

aandacht wordt besteed aan financiële zelfredzaamheid dan aan sociale zelfredzaamheid.  

Vanuit dit onderzoek kan er al met al gesteld worden dat een vertrouwensrelatie de sociale en 

financiële zelfredzaamheid van risicojongeren in Rotterdam niet in de weg staat. 

Risicojongeren zijn kwetsbare jongeren die de verantwoordelijkheid van zelfredzaamheid kunnen 

dragen, mits zij de juiste ondersteuning krijgen. ‘Investeren in jongeren is investeren in de stad.’  
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6.2 Kritische reflectie  

Ondanks het streven naar het verrichten van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek 

dat naar omstandigheden zo betrouwbaar en valide mogelijk is, zijn er kritische noten toe te 

voegen aan dit onderzoek.  

- Reflectie betrouwbaarheid 

Er is getracht de betrouwbaarheid zo veel mogelijk te waarborgen door een sterke 

operationalisering te maken gebaseerd op het theoretisch kader. Hierbij is er onderscheid 

gemaakt tussen concepten en deelconcepten, waar indicatoren uit voortvloeien. Bij herhaling 

van onderzoek dient men deze aandachtig te onderscheiden, gezien ze in bepaalde gevallen 

op elkaar lijken. Er is geprobeerd zo goed mogelijk onderscheid te maken in de gehanteerde 

indicatoren. Deze indicatoren kunnen weliswaar invloed op elkaar hebben, maar zijn niet per 

definitie gelijk aan elkaar.  Vermoedelijk zullen de resultaten bij herhaling, indien de 

situationele factoren gelijk blijven, dan ook overeenkomen, gezien er met een toereikend 

aantal respondenten gesproken is om verschillen in mening al dan niet in kaart te brengen. 

Uiteraard hebben we te maken met kwalitatief onderzoek, waarbij de uitkomsten enigszins 

subjectief zijn. Gezien mens en maatschappij constant aan verandering onderhevig zijn, kan er 

niet gegarandeerd worden dat herhaling van onderzoek exact dezelfde resultaten zal 

opleveren. 

- Reflectie interne en externe validiteit  

De interne validiteit is naar eigen zeggen voldoende gewaarborgd door zo veel mogelijk vast te 

houden aan het operationaliseringsschema. Ook hierbij geldt echter dat er sprake is van 

subjectiviteit, wat maakt dat de vragen en antwoorden in interviews op diverse manier te 

interpreteren zijn. Dit is zo veel mogelijk ondervangen door de vragen in interviews zo helder 

mogelijk te formuleren en bij onduidelijkheid in antwoorden door te vragen. Ook bestaat er 

een kans dat er sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Vooralsnog is er in elk geval 

uitgegaan van wat de respondenten hebben gezegd. Doordat er voornamelijk gebruik is 

gemaakt van interviews, is er vrij eenzijdig data verzameld. Echter zijn er verschillende 

personen ondervraagd, wat ervoor zorgt dat de subjectieve antwoorden gerelativeerd kunnen 

worden door de verschillende invalshoeken. Hiermee ontstaat er een objectiever beeld van 

het gedrag van de respondenten. Of de conclusies ook voor andere gemeenten gelden, kan 

middels dit onderzoek niet bewezen worden. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.  

-  Kritische noten theoretisch kader  

Voor het theoretisch kader was de literatuur niet altijd toereikend genoeg om vanuit 

onderzoeken te beschrijven die specifiek zijn toegespitst op risicojongeren. Om deze reden is 

er gebruik gemaakt van literatuur met een bredere doelgroep of dat toegespitst is op een 

breder onderwerp, waarna er gegeneraliseerd is naar deze specifieke casus. Denk bijvoorbeeld 

aan de oorzaken van schuldproblematiek (in het algemeen) of het opbouwen en waarborgen 

van een vertrouwensrelatie (tussen cliënt en professional of tussen overheid/politie en 

burger). De succesfactoren en belemmeringsfactoren uit het theoretisch kader zijn hier veelal 

aan ontleend. De dimensies waarop een vertrouwensrelatie tussen professional en 

risicojongere is gebaseerd in dit onderzoek vloeien dus niet voort uit onderzoek specifiek 

gericht op risicojongeren.  
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Ook is er in het theoretisch kader een onderscheid gemaakt tussen sociale en financiële 

zelfredzaamheid. Sociale zelfredzaamheid behelst zelfredzaamheid op alle leefgebieden, wat 

zou betekenen dat financiële zelfredzaamheid hier ook onder kan worden geschaard. Echter is 

er toch voor gekozen om financiële zelfredzaamheid specifiek uit te lichten, omdat er een 

focus wordt gelegd op risicojongeren die kampen met schuldproblematiek.  

Kritische noten gebruik Sociale Zelfredzaamheid WRR  

Het begrip ‘sociale zelfredzaamheid’ is in het theoretisch kader grotendeels tot stand gebracht 

met behulp van het WRR- rapport ‘Weten is nog geen doen’. Hierin wordt verondersteld dat 

de overheid er te veel vanuit gaat dat burgers zelfredzaam uit zichzelf zijn. Er wordt, zoals 

omschreven in het theoretisch kader, een onderscheid gemaakt in het doen- en 

denkvermogen van burgers. Er wordt niet tot nauwelijks rekening gehouden met het ‘niet 

kunnen’ in plaats van het ‘niet willen’ (WRR, 2017). Interessant is om in de reflectie ook een 

tegengeluid te laten blijken; Zo lijken er meningen te heersen die het hier absoluut niet mee 

eens zijn. Er wordt in diverse opiniestukken aangegeven dat de WRR verondersteld dat  ‘’alle 

burgers dom zijn en veel leiding en sturing nodig hebben van een grote overheid ’’ (Politiek TPO, 

2017). Dit zou de keuzevrijheid van burgers beperken doordat er voor hen wordt uitgegaan dat 

zij zelf niet kunnen denken. Ook zou het antwoord van de WRR te eenvoudig worden 

geformuleerd en getoetst moeten worden op haalbaarheid (Volkskrant, 2017). Tegengeluiden 

stellen dus dat de bevindingen niet helemaal realistisch zijn. Er zou hiernaast ook te veel 

worden gekeken naar de gedragswetenschappelijke benadering, waarbij de meer 

sociologische verklaringen buiten ogenschouw worden gehouden (Sociale Vraagstukken, 

2017).  

 

-  Reflectie Respondenten   

Voor dit perceptieonderzoek zijn er diepte interviews gehouden met 17 respondenten. In 

bijlage 1 zijn de exacte gesproken actoren met bijbehorende functie te vinden. In het kader 

van afbakening en haalbaarheid is er gekozen voor de risicojongerenstroom die loopt via het 

jongerenloket, omdat deze het grootst is. Dit maakt echter wel dat mogelijke (belangrijke) 

bevindingen bij de vraagwijzer, de Kredietbank Rotterdam of andere specifieke dienstverleners 

niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit zou in nader onderzoek kunnen worden 

achterhaald. 

In twee van de vijftien gevallen is er in verband met beperkte tijd bij de respondenten een 

dubbel interview gehouden. Dit maakt dat deze respondenten geen volledige individuele 

aandacht kregen en elkaar mogelijkerwijs in de beantwoording van de vragen hebben 

beïnvloed. In één van deze twee gevallen is het interview gereduceerd naar een half uur in 

verband met de omstandigheden van de risicojongeren (tienerouders) op dat moment. Om 

deze reden is dit interview wellicht weinig representatief te noemen.  

In dit perceptieonderzoek dienden de respondenten aan te geven of zij dachten dat er een 

relatie bestaat tussen de variabelen. Het risico hierbij is echter het gebrek aan zelfkennis en 

mogelijke belangen van waaruit zij de responsen formuleren. Ook is het mogelijk dat de 

respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven.  
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De kant van de jongeren is belicht door vijf risicojongeren. Deze jongeren kwamen zowel bij 

het jongerenloket als bij de pilotwijken van het jongerenloket vandaan. Er is geen risicojongere 

gesproken vanuit de wijkteams. Verder is 80% van de gesproken jongeren vrouw, wat maakt 

dat er een mogelijke bias in de responsen zit. Ook getuigt de wil om mee te doen aan het 

onderzoek van een bepaalde motivatie en bereidwilligheid van deze jongeren. Over het 

algemeen stellen deze jongeren dan ook dat zij graag zelfredzaam willen worden. De 

steekproef van enigszins gemotiveerde jongere respondenten heeft mogelijkerwijs invloed 

gehad op de resultaten van dit onderzoek.  

Reflectie nadruk perspectief in dit onderzoek 

De empirische bevindingen en de analyse richten zich in dit onderzoek voornamelijk op de rol 

van de professionals in de vertrouwensrelatie. Minder uitgebreid belicht is de rol van de 

jongere hierin. In dit onderzoek is in het theoretisch kader en in de bevindingen aangegeven 

dat een actieve gezamenlijke betrokkenheid, het stellen van heldere doelen aan twee kanten 

en het houden aan afspraken door zowel professional, als jongere van cruciaal belang is. Een 

vertrouwensrelatie wordt per slot van rekening aan twee kanten tot stand gehouden. Er is 

gekozen voornamelijk vanuit de rol van de professional te belichten, omdat een deel van de 

doelstelling van dit onderzoek luidt dat de knelpunten in de huidige situatie worden 

vastgesteld, waarna er aanbevelingen kunnen worden gedaan. De gemeente Rotterdam heeft 

slechts via haar medewerkers invloed op de situatie van de jongeren. Door te focussen op wat 

de professionals kunnen doen, kan er via hen dan ook mogelijk de nodige gedragsverandering 

worden gerealiseerd bij de jongeren. Dit neemt niet weg dat er in acht is genomen én erkend 

wordt wat de cruciale rol van de jongeren in het verbeteren van hun huidige situatie is. Zij 

dienen dus, zoals aangegeven, zeker een bepaalde mate van effort in het gehele traject te 

steken om zelfredzaamheid te kunnen realiseren.  

- Reflectie verbanden en conclusie  

Het is niet mogelijk om nauwgezet aan te tonen dat er een causale relatie bestaat tussen een 

vertrouwensrelatie en sociale en financiële zelfredzaamheid. De reden hiervoor is dat er 

mogelijkerwijs andere factoren van invloed zijn geweest die niet zijn meegenomen in dit 

onderzoek (Denk aan motivatie en gesprekken in de eigen directe omgeving met bijv. familie 

of vrienden die mogelijkerwijs van invloed zijn geweest). De getrokken conclusies zijn 

weldegelijk sterke vermoedens op basis van de empirische bevindingen. Doch neemt dit niet 

weg dat er een nuance gemaakt dient te worden, rekening houdend met mogelijke 

onvoorziene factoren die van invloed zijn geweest.   

Aangenomen mag worden dat de conclusies algeheel geldig zijn voor het jongerenloket, de 

wijkteams en de pilotwijken van het jongerenloket, gezien er met deze verschillende 

professionals gesproken is. Er kan gesteld worden dat de conclusies geldig zijn omdat hiermee 

een verzadigingspunt is bereikt, waarbij de antwoorden van de diverse actoren niet veel 

afweken van de respondenten daarvoor.   

Er wordt een positief verband verondersteld tussen de vertrouwensrelatie en zelfredzaamheid 

op basis van de ervaringen van de professionals en de responsen van de jongeren. Er wordt in 

de huidige situatie echter niet gemonitord aan het eind van een traject, wat maakt dat er niet 

concreet hard kan worden gemaakt dat een bepaald traject ook feitelijk een positieve impact 
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heeft gemaakt op de zelfredzaamheid. De conclusie is getrokken op basis van de responsen uit 

de interviews. Doordat er perceptieonderzoek is uitgevoerd, hebben mogelijke belangen hierin 

een rol gespeeld. (Zie kopje ‘Reflectie respondenten’).  

Verder wordt er op basis van de responsen vanuit gegaan dat een vertrouwensrelatie leidt tot 

zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen heeft weer een positieve invloed op de sociale en 

financiële zelfredzaamheid. Hiermee wordt er verondersteld dat alle jongeren een tekort 

hebben aan zelfvertrouwen. Dit hoeft echter niet per definitie voor alle risicojongeren te 

gelden.  

Ook geldt niet voor alle risicojongeren dat zij een vertrouwensrelatie op hoeven te bouwen, 

omdat niet elke jongere daar per se behoefte aan heeft. Voor jongeren die een ‘snelle vraag’ 

hebben kunnen professionals hun professionele vrijheid gebruiken om te bepalen in hoeverre 

het nodig is om een vertrouwensrelatie op te bouwen.  
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7. Aanbevelingen op basis van het onderzoeksrapport 

Aan de hand van de conclusie van dit onderzoek kan een vijftal aanbevelingen worden gedaan 

om de stand van zaken omtrent het opbouwen en waarborgen van een vertrouwensrelatie en 

sociale en financiële zelfredzaamheid in de gemeente Rotterdam te verbeteren.  

FOCUS OP HET OPBOUWEN VAN EEN VERTROUWENSRELATIE  

In de huidige situatie besteden niet alle jongerencoaches aandacht aan het investeren in een 

vertrouwensrelatie met de risicojongeren. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het positieve 

effect van een vertrouwensrelatie ten goede komt aan de sociale en financiële 

zelfredzaamheid van de risicojongeren. Om deze reden zouden alle professionals zich idealiter 

aanvankelijk moeten focussen op de vertrouwensrelatie met de jongere, waarna deze 

zelfvertrouwen kan ontwikkelen en op deze wijze in zijn of haar eigen kracht wordt gezet. 

Hierbij dienen zij uiteraard rekening te houden met de mogelijke risico’s.  

Key take aways:  

- Focus bij de opbouw van de vertrouwensrelatie op de succesfactoren van legitimiteit 

en effectiviteit zoals omschreven in het theoretisch kader; De succesfactoren 

‘identificatie’ en ‘structuur’ blijken in Rotterdam het meest essentieel  

- Houd het meest voorkomende frustratiepunt van jongeren hierbij in het achterhoofd; 

te weten ‘voortijdig focussen’. Dit kan worden getackeld door gebruik te maken van de 

succesfactoren onder ‘identificatie’.    

COACH DE COACH SESSIES 

Jongerencoaches verrichten mensenwerk, waardoor er niet altijd grip is op de situatie. Het 

verwezenlijken van een klik is dan ook niet de makkelijkste klus op het moment dat de 

persoonlijke voorkeuren botsen. Gezien alle ondervraagde jongeren negatieve ervaringen 

hadden met jongerencoaches bij wie zij die klik niet ervaarden, lijkt er behoefte op verbetering 

op dit punt te bestaan. Coaching-sessies waarbij de jongerencoach wordt gewezen op de 

nodige competenties om de klik te bewerkstelligen, zou dit punt van jongeren ondervangen.  

Key take aways: 

- Focus op het tonen van inleven in de leefwereld van de jongere; indien niet oprecht, 

dan zo goed mogelijk vertoond. Gevoel is per slot van rekening niet af te dwingen 

- Begrip, openheid en empathie zijn hierbij vereisten 

- Tegelijkertijd dienen zij gewezen te worden op de mogelijke risico’s; Zij leren in deze 

sessies dan ook hoe zij de kenmerken van misbruik van de situatie kunnen herkennen 

en op welke wijze zij hier vervolgens op in kunnen spelen   

- Coaches zouden in dergelijke sessies ook van elkaars (succes)ervaringen kunnen leren 
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ONDERSCHEID HARDSKILLS EN SOFTSKILLS  

Om sociale en financiële zelfredzaam te bewerkstelligen, dient de coach in te spelen op het 

denk- en doenvermogen van de risicojongeren. Op dit moment lijkt er voornamelijk ingespeeld 

te worden op het denkvermogen. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de financiële 

vaardigheden van jongeren. Er lijkt hierin een willekeur te bestaan per instantie en per 

jongerencoach. De jongerencoach kampt tegelijkertijd met beperkte tijd die hij/zij kan 

besteden aan de jongere. De aanbeveling luidt dan ook om hier een rechte lijn in te trekken en 

onderscheid te maken tussen hard- en softskills, opdat elke jongere de nodige ondersteuning 

krijgt op de aandachtsgebieden. Zo kan de jongerencoach zichzelf enkel richten op het trainen 

van de softskills van de jongeren, en kunnen de harde vaardigheden aangeleerd worden op 

andere trajecten. Op deze wijze houden de jongerencoaches voldoende tijd over om 

daadwerkelijk hun taak te verrichten: coachen.  

Key take aways:  

- Jongerencoaches focussen zich op softskills; Denk hierbij aan motivatie, 

zelfbewustzijn, zelfregulatie en de 21st century skills  

- De harde vaardigheden (Financiële vaardigheden; administratie op orde houden etc.) 

kan worden overgedragen aan specialistische actoren op trajecten  

VAN ‘DOORSTUREN NAAR’ NAAR ‘BETREKKEN BIJ’  

Op dit moment worden jongeren, in het kader van het waarborgen van de zelfredzaamheid, 

voornamelijk doorgestuurd naar een volgende actor. Na het doorsturen, is de jongerencoach 

over het algemeen niet meer betrokken bij de jongere. In het kader van het waarborgen van 

de vertrouwensrelatie dient er allereerst een ‘warme overdracht’ plaats te vinden, waarna de 

jongerencoach vervolgens betrokken blijft op een toezichthoudende wijze.  

Key take aways:  

- Niet meer doorsturen en niet meer omkijken, maar de volgende actor betrekken bij 

het traject;  

- Er dient een overzicht te komen van de mogelijke te betrekken trajecten om te werken 

aan de hardskills, omdat niet alle jongerencoaches op de hoogte lijken te zijn van de 

veelheid aan mogelijkheden  

- De jongerencoach zelf dient hierbij op een toezichthoudende wijze betrokken te 

blijven om op deze wijze de opgebouwde vertrouwensrelatie te waarborgen  

MONITORING  

In het verlengde van de voorgaande aanbeveling wordt het concept monitoring hier iets 

verder uitgediept. In de huidige situatie vindt er nauwelijks monitoring plaats nadat de 

jongeren op een bepaald traject zijn geplaatst. Het vergt een nauwere samenwerking en beter 

contact met de trajecten, opdat er terugkoppelingen plaatsvinden en de jongerencoach van 

een afstand toezicht kan houden en kan bijsturen indien dat nodig is.  

Ook aan het einde van een traject wordt er tekort geschoten in monitoring. Zo wordt de mate 

van zelfredzaamheid van de jongere niet gemeten aan het einde van het traject. Dit zou wel 

het geval moeten zijn om aan te kunnen geven in hoeverre de jongere daadwerkelijk sociaal 

en/of financieel zelfredzaam is geworden. Dit kan bijvoorbeeld door de 
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Zelfredzaamheidsmatrix nogmaals te laten invullen. Een stukje nazorg zou hierbij het 

waarborgen van de zelfredzaamheid verder versterken.  

Key take aways:  

- De jongerencoach dient bij betrekkingen tussentijds te monitoren om de 

vertrouwensrelatie te waarborgen en de zelfredzaamheid binnen het gezichtsveld te 

houden  

- Het contact met trajecten dient dus beter te worden bewerkstelligd  

- Er dient een meting plaats te vinden aan het einde van het traject om de effectiviteit 

aan te kunnen tonen; De sociale en financiële zelfredzaamheid kan hiermee als 

prestatie-indicator worden aangemerkt, wat mogelijkerwijs maakt dat de professionals 

doelmatiger te werk gaan 

- Nazorg zou kunnen worden gerealiseerd door een half jaar na het einde van het 

traject een belronde te houden om te vragen hoe het er voor staat met de 

desbetreffende risicojongere. Er kan direct van de gelegenheid gebruik gemaakt 

worden door feedback te vragen, waarmee de hulp- en dienstverlening vervolgens 

verder kan worden geoptimaliseerd  

 

 TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gefocust op de jongerencoaches bij het jongerenloket 

en in de wijkteams. Het perspectief van trajecten waarnaar de jongerencoaches hun cliënten 

doorsturen is hierbij echter nog onderbelicht. Hoe wordt de samenwerking van hun kant met 

de jongerencoaches en de risicojongeren ervaren? De succesfactoren en knelpunten die 

hieruit voortvloeien zouden de bevindingen in dit onderzoek goed aanvullen. Op basis van 

deze informatie kan er een kader worden geschetst van behoeften en barrières van 

samenwerking in het netwerk van betrokken actoren.   

Hiernaast zou het interessant zijn om erachter te komen of de conclusies die uit dit onderzoek 

voortvloeien tevens gelden voor andere gemeenten in Nederland. 

Gezien er op dit moment wordt tekort geschoten in monitoring, zou er onderzocht kunnen 

worden hoe dit onderdeel het best kan worden geïmplementeerd. Er zal nagetrokken moeten 

worden aan welke informatie er precies behoefte is bij een monitoring en of de 

Zelfredzaamheidsmatrix toereikend genoeg is om deze informatie na te trekken. Op deze wijze 

kan het beleid omtrent de aanpak van risicojongeren worden geëvalueerd en waar nodig (en 

mogelijk) vervolmaakt.  
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Bijlage 1: Respondentenlijst  

 

Naam  Contactgegevens  Datum/tijd 

interview 

Contactgegevens  

Shirley Peroti  

 

Jongerencoach 

Jongerenloket 

(pilotwijk) 

16 juni 2017 

11.00 – 12.00 uur 

E: so.peroti@rotterdam.nl 

Marco 

Chaudron  

Jongerencoach 

Jongerenloket 

6 juni 2017 

10.45 – 11.45 uur  

E: m.chaudron@rotterdam.nl 

Jeroen 

Burgstad 

Jongerencoach 

Jongerenloket 

(pilotwijk) 

12 juni 2017 

13.30 – 14.30 uur 

E: j.burgstad@rotterdam.nl 

Rowan den 

Hollander 

Jongerencoach 

Wijkteam 

8 juni 2017 

10.30 – 11.30  

E:r.denhollander@rotterdam.nl 

Anouk van 

Roon 

Jongerencoach 

DOCK Charlois 

19 juni 2017 

13.00 – 14.00 uur  

E: avanroon@dock.nl 

T: 06 81 15 15 60 

Lourens 

Thijssen 

Jongerencoach 

teamleider DOCK + 

projectleider 

20 juni 2017 

14.00 – 15.00 uur 

E: lthijssen@dock.nl 

T: 06 38 82 70 96 

Willy Wolters Stafmedewerker 

Schulden 

Jongerenloket  

12 juni 2017  

12.30 – 13.30 uur  

E: wcm.wolters@rotterdam.nl 

Gerda van 

Benthem  

Kwaliteitsmedewer

ker Jongerenloket  

9 juni 2017 

14.00 – 15.00 uur 

E:g.vanbenthem@rotterdam.nl 

Mark Lamb Manager 

Welzijnsorganisatie 

(Pit010)  

5 juni 2017 

10.00 – 11.00 uur 

E: m.lamb@bagroep.nl 

T. 06 5454 1225 

Paul dos Reis  Teamleider 

jongerencoaches 

5 juni 2017 

10.00 – 11.00 uur 

E: p.reis@pit010.nl 

T: 06 – 51 35 38 61 

Zakaria El-

Khetabi 

Rayonmanager 

Rotterdam 

9 juni 2017 

10.00 – 11.00 uur 

E: z.elkhetabi@rotterdam.nl 

Bart van de 

Ven 

Projectleider 

Schulden EJT  

 5 juli 2017  

14.00 – 15.00 uur 

E:b.vandeven@rotterdam.nl 

T: 06 18 39 05 99 

Bennette X  Risicojongere (19 

jaar) 

9 juni 2017 

13.00 – 14.00 uur 

Via  

E: so.peroti@rotterdam.nl 

Kelley X Risicojongere (26 

jaar) 

26 juni 2017  

09.30 – 10.30 uur  

Via  

E: so.peroti@rotterdam.nl 

Melissa X Risicojongere (26 

jaar) 

23 juni 2017 

11.00 – 12.00 uur  

Via  

E: so.peroti@rotterdam.nl 

Mw Roos  Risicojongere (20 

jaar) 

3 juli 2017  

12.30 – 13.00 uur 

Via:  

E: m.chaudron@rotterdam.nl 

Mr Roos Risicojongere (21 

jaar) 

3 juli 2017  

12.30 – 13.00 uur 

Via:  

E: m.chaudron@rotterdam.nl 
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