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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste knelpunten en bijbehorende vragen van jeugdprofessionals, zoals jeugdzorgwerkers en kinder- en jeugdpsychiaters,  
bij het Toekomstgericht werken met jongeren van 16 tot 27 jaar. Toekomstgericht werken betekent dat jongeren pas worden losgelaten als er een stabiele 
basis is van: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. De knelpuntenkaart helpt om te bepalen of een vakinhoudelijk kwaliteitsinstrument 
(zoals een richtlijn, module of handreiking) zinvol is bij het oplossen van de knelpunten en zo ja, wat de precieze afbakening ervan moet zijn.  
Sommige knelpunten kunnen niet direct met een inhoudelijk kwaliteitsinstrument worden opgelost omdat ze gaan over hoe de zorg georganiseerd is.  
Deze knelpunten staan apart op de kaart, zonder uitgangsvragen. Deze kaart is het resultaat van twee denksessies met jeugdprofessionals onder 
begeleiding van De Argumentenfabriek. Dank aan allen voor het denkwerk.

Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn voor 
jeugdprofessionals  

knelpunten bij Toekomstgericht 
werken met jongeren van  

16 tot 27 jaar en welke vragen 
willen zij in elk geval 

beantwoord zien?

Aansluiting

Hoe kunnen jeugdprofessionals beter aansluiten bij de vraag van jongeren zodat zij zich laten ondersteunen?
Hoe kunnen jeugdprofessionals ervoor zorgen dat het plan echt van de jongere zelf is?
Hoe kunnen jeugdprofessionals zorgen dat jongeren zich gehoord en gezien voelen?

Met welke informatie en kwaliteitsinstrumenten kunnen jeugdprofessionals beslissen of en hoeveel regie ze aan jongeren geven?
Welke beslisruimte hebben jeugdprofessionals om jongeren eigen regie te geven binnen de kaders van hun behandeling of ondersteuning?
Wat werkt bij het stimuleren van ‘ervarend leren’ bij jongeren?

Wat werkt bij het aansluiten bij de intrinsieke motivatie van jongeren?
Welke verantwoordelijkheden passen bij welke (ontwikkelings)leeftijd van jongeren?

Wat werkt bij het betrekken van het informele netwerk bij het leven van jongeren?
Wat werkt bij het betrekken van het informele netwerk van jongeren bij de ondersteuning? 

Hoe kunnen jeugdprofessionals ervoor zorgen dat de jongere zijn of haar plan kan maken?
Hoe kunnen jeugdprofessionals bepalen wat het beste moment is om het plan met en voor de jongere te maken?
Hoe kunnen jeugdprofessionals in het plan inspelen op veranderende situaties in het leven van jongeren?

Wat moeten jeugdprofessionals weten over wet- en regelgeving om toekomstgericht te kunnen werken?
Wanneer mogen jeugdprofessionals van wettelijke richtlijnen afwijken ten dienste van de zorg voor jongeren?

Jeugdprofessionals ervaren naast inhoudelijke knelpunten ook knelpunten in de manier waarop zorg en ondersteuning is georganiseerd: 

Wachtlijsten, schaarste en capaciteitsproblemen staan goed (maat)werk in de weg. 
De grote hoeveelheid betrokken partijen die ieder vanuit eigen kaders werken, belemmeren het snel organiseren van passende zorg.
Het aanbod aan mogelijkheden om jongeren vanuit residentiële zorg op weg te helpen naar zelfstandigheid is gebrekkig en eenzijdig.
Het voortzetten van ondersteuning na 18 vanuit verlengde jeugdhulp is sterk afhankelijk van gemeentelijke keuzes.
Het huidig wettelijk kader biedt te weinig ruimte om jongeren effectief én in eigen tempo te begeleiden naar zelfstandigheid.
Resultaatverwachtingen van verwijzers (gemeenten) zijn vaak niet realistisch gezien de daarvoor gestelde tijd en kaders.                    

Hoe bepalen jeugdprofessionals met partners en jongeren de behandel- en ondersteuningsvolgorde bij elkaar beïnvloedende problemen?
Welke ruimte hebben jongeren en jeugdprofessionals om zelf de behandel- en ondersteuningsvolgorde te bepalen?

Welke waarden en werkhoudingen hebben jeugdprofessionals nodig bij toekomstgericht werken met jongeren?
Hoe kunnen jeugdprofessionals samen met jongeren de balans bewaken tussen ‘harde’ en ‘zachte’ doelen?
Met welke partners kunnen jeugdprofessionals samenwerken aan de ‘harde’ en ‘zachte’ doelen van jongeren?

Met welke partners kunnen jeugdprofessionals samenwerken om basisbehoeften voor jongeren te regelen?
Bij welke basisbehoeften van jongeren kunnen jeugdprofessionals zelf ondersteuning bieden en hoe?
Hoe kunnen jeugdprofessionals jongeren perspectief bieden als zij niet in basisbehoeften kunnen voorzien?

Begeleiding

Organisatie

Jeugdprofessionals worstelen met de keuze wanneer 
jongeren de regie te geven en wanneer deze zelf te nemen.

Jeugdprofessionals weten niet altijd waar te beginnen met 
de aanpak van problemen die elkaar beïnvloeden.

Jeugdprofessionals vinden het moeilijk om te gaan met de 
spanning tussen de wensen van jongeren en de voorwaarden 
waaraan zij moeten voldoen voor meer zelfstandigheid.

Jeugdprofessionals richten zich soms te veel op het behalen 
van ‘harde’ mijlpalen richting zelfstandigheid ten koste van 
de sociaal-emotionele (‘zachte’) ontwikkeling van jongeren.

Jeugdprofessionals hebben onvoldoende kennis over mogelijke 
ondersteuning uit de Jeugdwet, Wet verplichte ggz, de Wet zorg 
en dwang en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jeugdprofessionals kunnen niet altijd een (vertrouwens)
persoon vinden die als stabiele factor in het leven van de 
jongere kan en wil blijven.

Jeugdprofessionals weten niet hoe ze jongeren het beste 
kunnen helpen als basisbehoeften zoals wonen en inkomen 
niet zijn geregeld.

Jeugdprofessionals weten niet hoe ze moeten omgaan met 
jongeren die zorg en ondersteuning weigeren.

Jeugdprofessionals beschikken niet altijd over (de juiste) 
informatie over jongeren om samen tot een plan te komen.

Toekomstgerichte ondersteuning op weg naar volwassenheid


