
Jongeren kansrijk naar de toekomst 
Opgroeien naar volwassenheid

Wanneer het anders loopt….

Ontwikkelingspad jongere

Zo’n 15 procent van alle jongeren tussen 16 en 27 jaar groeit op naar volwassenheid in een kwetsbare positie. Zij hebben een groter risico dat ze aansluiting in de samenleving 
missen, structurele problemen ontwikkelen en afhankelijk worden van zorg en dienstverlening. Deze jongeren hebben problemen op een of meer leefgebieden.

Wat is belangrijk in de ondersteuning van jongeren

Degene die 
voor jou 
belangrijk is 
steunt je en 
helpt je op weg

Eigen regie en 
verantwoordelijkheid

Met vallen en 
opstaan opgroeien! 
In eigen tempo

Minder stress, meer  
groei en ontwikkeling

Focus op veerkracht, 
mogelijkheden en talenten

Goede en stabiele relaties

Leefwereld, wensen en 
mogelijkheden van de 
jongere staan centraal

Het stopt niet bij 18

Samenwerking tussen het 
sociale netwerk en het 
professionele netwerk

Onvoldoende inkomen 
en/of schulden

Risico op criminaliteit, 
dwang en uitbuiting

Geen steunende en 
stabiele relaties

VerslavingGeen stabiele 
woonplek

Ontwikkelings-
achterstand

Onstabiel perspectief 
op school en werk

Schooluitval

Vangnet 
aanwezig

Vertrouwen in jezelf 
dat het goedkomt 

Vertrouwen hebben 
in anderen 

Opgroeien in eigen tempo 
naar volwassenheid

Ruimte om te 
vallen en weer 

opstaan

Lang kind 
(kunnen) zijn

‘Normaal’ opgroeien vanuit (t)huis versus opgroeien in een kwetsbare positie

Een veilige en 
voorspelbare 

omgeving 

Complexe  
thuissituatie

Tijd, geduld 
en vertrouwen

Psycho-sociale 
problemen 

Ontwikkelingsopgaven

In kleine stapjes 
en doelen op weg

Nadenken en verbeelding 
over eigen toekomst Ontdekken 

wat je kunt

Ontdekken 
wat je wilt 

Ontdekken 
wie je bent

Bewustwording van toekomst

Ruimte maken voor 
eigen dromen

Het NJi en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ontwikkelen 
een aanpak Toekomstgericht Werken, gericht op begeleiding van 
jongeren in een kwetsbare positie naar volwassenheid. Dit doen zij 
samen met een aantal Jeugdregio’s. De aanpak is onderdeel van het 
landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Deze infograhpic zoomt in 
op het waarom, het hoe en het wat van de aanpak.  



Aanpak Toekomstgericht Werken
Hoe Blik op de toekomst;  aanpak die werkt voor jongereWaarom Wat

Stevige basis w Big 5 3 principes 5 Bouwstenen

Toekomstgericht werken vanuit het 
plan van de jongere

In doorgaande lijnen van zorg met een 
soepele overgang naar volwassenheid

Door integrale versterking van de basis 
op de 5 pijlers van zelfstandigheid

Werkwijze

• Werken vanuit de relatie
• Versterken van support en duurzame steun
• Ondersteuning naar stabiele basis op de Big 5
• Vanaf 16e levensjaar starten met plan van de
   jongere
• Hulp afstemmen op plan van de jongere
• Beleggen casusregie voor uitvoering plan

Randvoorwaarden

• Eén vaste, presente begeleider
• Ruimte om te handelen over grenzen 
eigen domein 
• Transparante uitwisseling expertise en 
samenwerking 
• Afspraken gegevensuitwisseling

Maatschappelijke ambitie en commitment

• Gezamenlijke analyse en monitoring op 
   regioniveau
• Commitment betrokken burgers en partners
   op ambitie
• Maatschappelijk resultaat concreet benoemd

Integraal aanbod

• Scherpte in profiel jongeren
   en benodigde ondersteuning
• Burgers, voorzieningen en
  partners vormen samen-
  hangende ondersteuning 
• Integrale financiering en
   inkoop op 5 pijlers

Randvoorwaarden kwaliteit

• Ruimte én kaders voor professionals
• Toegangelijkheid aanbod voor jong-
   volwassenen
• Leerproces en verbetercyclus met 
   partners en jongeren
• Outcome monitoring maatschappelijk
  resultaat

Stabiele basis 
met ruimte voor 

ontwikkeling

Zelfvertrouwen 
en vertrouwen 
in de toekomst

Ontwikkelen 
eigen identiteit, 

talenten en 
mogelijkheden

Een eigen 
woonplek

Gevoel van 
autonomie en 

zelfregie

Duurzaam 
netwerk van 

steunbronnen

Stabiele 
financiële 

situatie

Jongeren 
helpen ruimte te 

maken voor hun eigen 
dromen. Zodat ze kunnen 

ontdekken: ‘wie ben ik’, 
wat kan ik’ en 

wat wil ik’. 

Hen 
hierbij helpen 
kleine stapjes 

te maken.

Jongeren 
helpen een stabiele 

basis te bereiken 
op de Big5, in 

eigen tempo en 
ontwikkeling. 
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We laten jongeren 
niet los, totdat de 

BIG5 
op orde is; de vijf 
pijlers van zelf-
standigheid.

Bewustwording 
en activering van 

jongeren om over hun 
toekomst na te denken 

en hoe zij zichzelf 
daarin zien. 

Met een 
duurzaam 

vangnet en steun-
bronnen. 

Eigen plek 
in de 

maatschappij

Meer ruimte 
voor eigen 

invulling van 
toekomst

Passende plek 
op de arbeids-

markt 

Support

Wonen

Inkomen

Welzijn

School & Werk

Vakmanschap 
versterken
professionals en 
maatschappelijke 
organisaties

Integraal aanbod 
organiseren
maatschappelijke 
organisaties, 
gemeenten en 
regio’s


