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Het overgrote deel van de Rotterdamse jongeren
werkt elke dag opnieuw succesvol aan hun
toekomst. Veruit de meesten van hen doen dit op
eigen kracht. Sommigen kunnen prima vooruit met
beperkte begeleiding. Een kleine groep met meerdere
problemen, de zogenoemde risicojongeren, heeft
echter andere hulp nodig. Op specifiek deze groep
richten we ons binnen dit programma.

Jongeren met een opeenstapeling van
problemen
Van de in totaal 125.500 jongeren tussen 12 en 27 jaar
die Rotterdam telt, onderscheiden we ongeveer 7.000
risicojongeren. Daarnaast lopen ook kwetsbare en
overbelaste jongeren een grote kans om op termijn tot
deze groep te gaan behoren. Deze jongeren zijn gebaat bij
heldere grenzen en kunnen daarbinnen extra aandacht en
begeleiding goed gebruiken.
Onder risicojongeren verstaan we jongeren die:
•
•

•
•
•

•
•

Veel risicofactoren kennen die de overhand hebben;
Te maken hebben met een opeenstapeling van
problemen op de gebieden school, werk, zorg en
veiligheid;
Een risico vormen voor de gemeenschap doordat ze
overlast en criminaliteit veroorzaken;
Een risico (dreigen te) lopen voor zichzelf en hun
eigen toekomst;
Geen substantiële bijdrage leveren aan onze stad,
maar een groot beroep op gemeenschapsgeld (gaan)
doen;
Geen passende zorg en ondersteuning krijgen of
deze mijden;
Onvoldoende passende steun uit de reguliere aanpak
krijgen.

Aanpak gericht op zelfstandigheid
We staan Rotterdamse risicojongeren met een helder doel
voor ogen bij: onze aanpak moet de risicojongere in staat
stellen uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen
kracht aan zijn of haar toekomst te (blijven) werken.
Binnen dit programma richten we ons op de (potentiële)
risicojongeren tussen de 12 en 27 jaar. Juist binnen
deze leeftijdscategorie zien we de grootste overgangen,
bijvoorbeeld die van 18- naar 18+ en van school naar
werk. Op juist deze momenten nemen we deze jongeren
bij de hand. We bieden hen hiermee een toekomst met
perspectief, en geven duidelijk richting, maar stellen ook
grenzen.
We breken met grenzen tussen de gebieden school,
werk, zorg en veiligheid, en koersen bewust aan op
maatregelen over deze gebieden heen. Maatregelen die
voorzien in de voor risicojongeren vaak noodzakelijke
langdurige aandacht. Maatregelen die beter aansluiten
bij de leefwereld van de risicojongere. Als basis hiervoor
gebruiken we het Rotterdamse stelsel van zorg, welzijn en
jeugdhulp.

Het resultaat

Vijf speerpunten

We kiezen ervoor om de meest prangende kwesties
voor risicojongeren aan te pakken. Daarbij nemen
we maatregelen over de gebieden school, werk, zorg
en veiligheid heen. Het vraagt vaak lange adem om
risicojongeren in staat te stellen zo goed en zelfstandig
mogelijk aan hun toekomst te kunnen werken. Door middel
van de maatregelen en acties binnen dit programma willen
we dat:

1. Een onbelemmerde overgang van 18- naar 18+
Doordat elke jongere die jeugdhulp heeft, op maximaal
16,5-jarige leeftijd een Toekomstplan krijgt, kunnen we
hulp ook na het 18de jaar naadloos laten aansluiten. We
maken hierdoor een nieuwe intake overbodig voor een
Wmo-arrangement. Bovendien combineren we vanaf 2018
de inkoop van jeugdhulp, welzijn en Wmo-arrangementen.
Wanneer een jongere na zijn 18de jaar geen hulp meer
wil, neemt het wijkteam alsnog contact op na het 18de
jaar om daar zeker van te zijn. We richten ons ook op
de huisvesting voor risicojongeren vanaf hun 18de. Ten
slotte verruimen we de leeftijdsgrens voor het Centraal
Onthaal Jongeren en breiden de dienstverlening van het
Jongerenloket uit. Op den duur kunnen jongeren tot hun
27de jaar terecht voor alle hulp en begeleiding bij de
jongerencoaches van het Jongerenloket.

•
•

•

•

Elke risicojongere de hulp en ondersteuning krijgt die
nodig is.
Meer risicojongeren die nu niet naar school gaan, wel
een opleiding volgen. En dat de jongeren die wel naar
school gaan, hun schoolcarrière daadwerkelijk met een
startkwalificatie afronden.
Meer risicojongeren die nu nog een uitkering
ontvangen, aan het werk gaan. En dat we de jongeren
die nu geen werk of uitkering hebben, eventueel via
een uitkering richting een baan begeleiden.
Minder risicojongeren in aanraking met justitie en
politie komen en minder jongeren waarbij dit al één
of meerdere keren is gebeurd, opnieuw in crimineel
gedrag vervallen.

Drie overkoepelende maatregelen
We breiden het aanbod van bestaande structuren
en instrumenten waar nodig uit en verbeteren de
onderlinge samenhang tussen de instrumenten en tussen
verschillende vormen van ondersteuning. Hiermee
ondervangen we niet alleen op een soepele manier de
risicovolle overgangsmomenten voor de jongeren, maar
breken ook met eventuele grenzen tussen gebieden
als school, werk, zorg, welzijn en veiligheid. We richten
onze maatregelen daarnaast op een aantal specifieke
problemen waarvan we weten dat risicojongeren daar de
meeste last van ondervinden. Dit resulteert in een drietal
overkoepelende maatregelen, aangevuld met extra acties,
die we binnen vijf speerpunten uitwerken
1. 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur’ op alle gebieden
Binnen het stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp werken
we vanuit ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De aansluiting
van het domein zorg met de gebieden school, werk en
veiligheid kan beter. Daarom gaan we voor ‘1 gezin, 1
plan, 1 regisseur’ op alle gebieden: over de volle breedte.
Deze aanscherping van onze werkwijze laat zich vooral
gelden bij (jeugd)reclassering en nazorg na detentie en
de werkwijze van het Jongerenloket. Bij het Jongerenloket
voeren we een verbrede intake in en verbreden we de rol
van de jongerencoaches.
2. Elke jongere een mentor
Elke risicojongere moet altijd en voor lange duur op
iemand terug kunnen vallen: zijn of haar mentor. De
mentor neemt niet de rol van casusregisseur, ouder of
hulpverlener over, maar vult deze juist aan. De mentor is bij
voorkeur iemand vanuit de eigen omgeving zoals een oom,
tante, oma, leraar.
3. Het JongerenDOK
We richten het JongerenDOK in waar (subsidie)aanvragen,
initiatieven vanuit hulpaanbieders en anderen én
bestaande geldstromen rond kwetsbare en risicojongeren
samenkomen.

2. Alle risicojongeren blijvend in beeld
We willen risicojongeren én jongeren die het risico
lopen tot die groep te gaan behoren, in beeld houden
om hen goed te kunnen ondersteunen. We zorgen voor
sluitende overdrachtsmomenten en voor begeleiding door
jongerenwerkers tijdens de vier weken zoekperiode voor
een uitkering. Daarnaast voeren we een selfie-intake in.
3. Een schoolcarrière die werkt
We zetten de succesvolle aanpak om uitval en voortijdig
schoolverlaten te voorkomen voort en scherpen deze aan.
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om onnodige
schoolwisselingen te vermijden en de betrokkenheid
van ouders te vergroten. Ten slotte zetten we in op de
begeleiding naar werk.
4. Richting een schuldenvrije toekomst
We verbeteren de samenwerking tussen onderdelen
van de schulddienstverlening, kiezen voor langdurige
individuele begeleiding, en voeren budgetbeheer basis
in voor jongeren. Daarnaast onderzoeken we tijdelijke
incassobevriezing en de relatie met schulden door
leenfaciliteiten (met name op Mbo). Ook voeren we een
social marketing onderzoek uit naar het preventieaanbod.
5. Terug op de rails
We verminderen de kans op terugval in crimineel gedrag
door op zoek te gaan naar vernieuwende werkwijzen
en alternatieve maatregelen waarbij het civiele recht
optimaal benut wordt. We laten de nazorg al tijdens
detentie beginnen en zoeken naar een werkwijze waarbij
leeftijdsgrenzen niet belemmeren. We starten met een pilot
Terugkeer naar elders.

Kijk voor het volledige programma ‘Elke jongere telt’ op
www.rotterdam.nl/elkejongeretelt
Rotterdam investeert met tien programma’s in het
kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien van jeugd in
de stad. Dit beleid is beschreven in ‘Rotterdam Groeit:
Beleidskader jeugd’.
www.rotterdam.nl/jeugd
De modellen op de foto’s staan los van de inhoud.

