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Inleiding 
 
Het Jongerenpunt is een Helderse pilot voor de jaren 2020 en 2021. In januari is het Jongerenpunt gestart en 
feestelijk geopend door wethouder de Vrij. Tijdens de officiële opening is de catering verzorgd door leerlingen 
van Scholen aan Zee (voortgezet onderwijs), werd de openingsact verzorgd door jonge dansers van Rik 
Bodylanguage en werd de gehele dag opgeluisterd door DJ’s van de jongerenwerkers van Mee& de Wering. In 
het pand zijn zelfgemaakte meubels terug te vinden van leerlingen van de Praktijkschool de Pijler. Zo was de 
eerste aanzet met en voor jongeren een feit. 
 
Leeswijzer 
In november 2020 is het tijd voor een eerste evaluatie. De uitvoerende werkers van het Jongerenpunt in 
samenwerking met beleidsmedewerkers hebben gezamenlijk de stand van zaken op een rij gezet. In hoofdstuk 
1 blikken we terug op de aanleiding om het Jongerenpunt op te zetten en welke uitgangspunten, organisatie en 
werkwijze beoogd werden bij de start. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 2 hoe het Jongerenpunt heeft 
gewerkt in de eerste 10 maanden na de opening. In hoofdstuk 3 zoomen we nader in op de bevindingen uit 
hoofdstuk 2 en komen we tot aanbevelingen  voor doorgroei en ontwikkeling voor het tweede pilotjaar 2021. 
 
Spoiler of schot voor de boeg? 
Hier is alvast een kleine spoiler op zijn plaats. Na een vliegende start heeft Covid-19 een gevoelige impact 
gehad op de pilot en deze nagenoeg stil gelegd. Dit is te zien in de cijfers en de manier waarop de 
dienstverlening werd beperkt. Je kan zeggen dat het Jongerenpunt hierdoor een valse start heeft gemaakt in 
het eerste jaar. Gezamenlijk gaan we komende periode op zoek naar alternatieve en creatieve oplossingen om 
het Jongerenpunt functioneel, laagdrempelig en bereikbaar te houden tijdens de periode(s) dat er verhoogde 
maatregelen van kracht zijn. 
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Hoofdstuk 1 De oorspronkelijke uitgangspunten 
 

De levensfase of levenstaak waar een jongere tussen de 16 en 27 jaar voor staat is op een evenwichtige 
stabiele manier meedoen in de maatschappij. Als deze levenstaak niet vanzelf gaat, liggen er hulpvragen op 
één of meer gebieden en is het antwoord vanuit de maatschappij hierop vaak versnipperd. Specifiek voor de 
doelgroep 16-27 jaar zijn er veel overgangen in wetten en regelgeving en is het belangrijk om vanuit een 
integraal punt samen te werken en dit te doen vanuit de taal en belevingswereld van jongeren. 
 
“Het Jongerenpunt” vindt samen met de jongere antwoorden en richting voor hun toekomst. Het Jongerenpunt 
is voor alle jongeren bereikbaar, zichtbaar en laagdrempelig. Het logo straalt die ambitie uit. De kleuren rood 
en geel zijn de kleuren van de vlag en het wapen van Den Helder. De vuurtoren is de Helderse Lange Jaap en 
symboliseert het baken die jongeren als het ware naar een veilige haven loodst.  
 

Het Jongerenpunt is erop gericht om jongeren binnen de eigen mogelijkheden te laten meedoen in de 
maatschappij. Dat willen we bereiken door de uitgangspunten: 
√ Het toekomstig en maatschappelijk (lange termijn) perspectief van de jongere staat centraal 
√ Specifieke aandacht voor alle leefgebieden 
√ Integrale samenwerking 

 
Het Jongerenpunt vormt zo dé toegangspoort van waaruit hulpverlening en begeleiding wordt uitgezet, zowel 
naar het voorveld, de gemeentelijke diensten als naar specialisten. Dit krijgt vorm en inhoud door het vormen 
van een netwerkorganisatie, een werkwijze, de regievoering en de eisen aan de locatie. Wat houdt dit in: 
 

Netwerkorganisatie  
Het Jongerenpunt is een netwerkorganisatie, waarbij verschillende expertises gezamenlijk een overstijgend 
geheel vormen. Vanuit de brede intake is er vanuit het concept “netwerkorganisatie” nauwe verbinding met 
interne en externe partners. Op deze manier wordt benodigde hulp op maat en adequaat en snel 
vormgegeven. Het Jongerenpunt wordt bemand door breed opgeleide generalisten. Er is sprake van een 
integrale samenwerking tussen de verschillende disciplines vanuit de gemeente. Ook zijn vanuit het voorveld 
expertises op verschillende momenten in de week fysiek aanwezig. Daaromheen wordt een nauw netwerk 
opgebouwd met de maatschappelijke partners. Vanuit dit netwerk worden aanspreekpunten benoemd om snel 
en adequaat met elkaar te schakelen. 
 

De werkwijze 
Door verbreding van de dienstverlening ligt de focus op de hulpvraag van de jongere, deze is leidend. De 
methodiek die daarbij wordt gebruikt is de “omgekeerde toets”, vrij vertaald; doen wat nodig is en alle 
leefgebieden zijn in beeld. Een oplossing op maat is dan de uitkomst. De start is altijd de inzet van de kracht 
van de jongere zelf en/of zijn netwerk. Er zal outreachend gewerkt worden. Complexe zaken worden 
neergelegd bij “Rondom 18”’ een multidisciplinaire overlegvorm, uitgaande van het Toekomstplan van de 
jongere. 
 

Regie 
Het Jongerenpunt blijft regie houden over het hulp- en diensten arrangement van de jongere. De medewerker 
die generalist is, monitort en is eindverantwoordelijk voor de voortgang van het ondersteuningsproces/traject 
en heeft regelmatig contact met de jongere en hulpverlener over de voortgang van de ondersteuning. 
 

Locatie 
Belangrijk is dat het Jongerenpunt laagdrempelig is en eenvoudig te vinden. Daarom is gekozen voor een 
centrale plek in de stad die de fysieke toegangspoort is. Er is vrije inloop en jongeren kunnen terecht voor 
informatie, advies en/of hulp. Jongeren kunnen online een afspraak maken en live chatten met medewerkers. 
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Hoofdstuk 2 Van start tot nu 
In dit hoofdstuk bekijken we hoe de uitgangspunten uit hoofdstuk 1 de eerste 10 maanden vorm hebben 
gekregen. Ook belichten we de impact van COVID-19 virus op de pilot. Verder komen de maatschappelijke 
partners aan het woord over hun ervaringen met het Jongerenpunt.  
 

2.1 Bereik 
Vanaf begin 2020 konden de jongeren vrij inlopen of op afspraak langskomen bij het Jongerenpunt. Gedurende 
de periode van 16 maart tot 1 juli 2020 is het Jongerenpunt fysiek gesloten geweest vanwege de richtlijnen 
omtrent het Covid-19 virus. De dienstverlening is digitaal en telefonisch wel doorgegaan. Registratie van de 
digitale dienstverlening heeft in die periode niet plaatsgevonden. Onderstaande aantallen gaan dus over de 
fysieke bezoeken die hebben plaatsgevonden van 6 januari tot 16 maart en vanaf 1 juli tot eind september. 
 

Monitor 
Het Jongerenpunt heeft een monitor door middel van een excelsheet om het bereik te volgen. Zo worden 
binnenlopers en bezoeken op afspraak geteld. Leeftijd bij aanmelding, het aantal enkel- of meervoudige 
hulpvragen en de aard van de hulpvragen worden vastgelegd. Ook is bijgehouden wie regiehouder werd. 
Volgen van een traject vindt binnen de procesregie van de consulent plaats en wordt niet door onze monitor in 
kaart gebracht. 
In de praktijk werden de jongeren volgens de medewerkers van het Jongerenpunt redelijk snel op het juiste 
traject ondergebracht. De medewerkers gaven aan dat dit zowel intern als extern kan zijn.  
 

Aantallen   
In totaal heeft het Jongerenpunt van januari tot en 
met september 125 jongeren geholpen. Er zijn 
ongeveer 170 gesprekken gevoerd. In de periode 
januari t/m maart zijn er 38 binnenlopers geweest.  
De inloopcijfers zijn niet vergelijkbaar met de afspraak 
cijfers, omdat sommigen na spontaan binnen te zijn 
gelopen een tweede (of meer) afspraak kregen. Maar 
het geeft wel aan wat de aantallen waren. 
 
De aanloop door jongeren is vanaf de start meteen 
goed op gang gekomen zowel op inloop als op 
afspraak. Vanaf de lock-down was binnenlopen niet 
meer mogelijk. Opvallend is dat er ook vrijwel geen 
nieuwe aanmeldingen binnen kwamen (2 in april en 2 in mei). Met ingang van 1 juli is het Jongerenpunt op 
afspraak weer geopend. De vrije inloop was nog niet mogelijk. Vanaf juli zien we weer een toename van 
nieuwe afspraken. Eind september zijn de maatregelen weer aangescherpt waardoor het Jongerenpunt weer 
eventjes tijdelijk fysiek gesloten werd, in oktober is het weer open op afspraak. De medewerkers van het 
Jongerenpunt hebben in de gesloten periode(s) vanaf huis per telefoon/videobellen, e-mail of via Whats-app 
contact gehad met de jongeren die al bekend waren bij het Jongerenpunt. 
 

Bezoekers en hun leeftijden 
Kijken we naar de leeftijdsopbouw van de jongeren, dan valt op dat de groep 18 tot 23 jarigen vooral het 
Jongerenpunt wist te vinden.  
 

Leeftijd 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Aantal 7 8 25 22 16 11 10 11 4 2 7 1 
 

17 14 7 0 0 0 0 1 1

33 36

11 2 2 0 8 19 18

50 50

18 2 2 0 8 20 19

Fysieke bezoeken aan het 
jongerenpunt

Zonder afspraak Met afspraak Totaal bezoeken
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Soorten hulpvragen 
Het grootste deel van de hulpvragen ligt op de gebieden 
werk (41%) en opleiding (30%). Inkomen komt met 12% 
op een derde plaats. Hulpvragen op het gebied van 
WMO/Zorg en Jeugdzorg zijn samen opgeteld 13%. Met 
enige regelmaat zijn er ook woonvragen (6%). 
3% van de vragen betrof schuldenproblematiek. 
Er is vrijwel geen crisissituatie geregistreerd vanuit de 
monitor. Echter, er zijn wel casussen geweest die met 
spoed om aandacht vroegen en complex waren. Deze 
werden integraal opgepakt waardoor de situatie vlot 
gede-escaleerd kon worden en de vragen opgepakt 
konden worden.  
 

2.2 Werkwijze 
In de werkwijze van het Jongerenpunt zien we de volgende uitgangspunten terug: de jongere en zijn vraag 
staan centraal, er is aandacht voor alle leefgebieden en er is een integrale samenwerking. Bij het Jongerenpunt 
kun je als jongere, maar ook als professional, terecht voor informatie, advies en hulp over werk & inkomen, 
opleiding, zorg, wonen, schulden en verslaving. Van de 170 gesprekken ging het in 63 gevallen om een 
enkelvoudige hulpvraag en in 107 gevallen om een meervoudige hulpvraag. De enkelvoudige hulpvragen 
konden makkelijk doorgesluisd worden naar de juiste consulent, hetzij intern hetzij extern (bijvoorbeeld 
Humanitas of het ROC). Voor de meervoudige vragen bleek dat het integrale karakter van het Jongerenpunt 
een meerwaarde had. Zo kon er gezamenlijk worden opgetrokken. De hoofdvraag werd ondergebracht bij de 
juiste regiehouder van het Jongerenpunt terwijl de tweede (en derde vraag)  tegelijk of aansluitend kon 
worden opgepakt door interne en externe collega’s. De medewerkers van het Jongerenpunt geven aan dat er 
nog geen goed antwoord kan worden gegeven op de woonvragen, terwijl die vaak urgent zijn. Deze gaan over 
zelfstandige woonruimte of begeleid wonen. Er is (nog) geen netwerk met woningbouwverenigingen, er zijn 
geen geschikte woonruimtes en de toegang naar begeleid wonen is nog niet adequaat ingeregeld. 
 
De methode “de Omgekeerde Toets” is nog niet geïmplementeerd, eind 2020 zullen de eerste groep 
medewerkers hierin getraind worden. Zoals we hierboven lezen wordt al wel meer en meer naar de aard van 
deze methode gewerkt. Alle leefgebieden worden uitgevraagd en vanuit daar wordt gezocht naar een oplossing 
op maat. Eerst in het netwerk, dan voorliggend en indien nodig gespecialiseerd. Het is de jongere zelf die 
bepaalt waar de  hoofdvraag ligt en welke vragen daarnaast meteen of in een later stadium opgepakt moeten 
worden. Samen met de verschillende partners binnen het Jongerenpunt kunnen verschillende instrumenten 
worden ingezet. Zoals: 

 Indien haalbaar begeleiding terug naar school om een diploma te behalen; 
 Werk (regulier werk, werkervaringsplek, BBL leerplek, vrijwilligerswerk); 
 (Hulp) Traject ingekocht vanuit de gemeente inzetten; 
 Verwijzen naar trajecten, trainingen en ondersteuning in het voorveld (sociale kaart). 

 

 

41%

1%3%30%

7%
0%

12%
6%

Hulpvragen per leefgebied

Werk

Jeugdzorg

Schulden

Opleiding

Zorg

Crisis 18+

Inkomen

Wonen
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2.3 Netwerkorganisatie 
Bij de start is de fysieke bemensing van het Jongerenpunt als volgt geregeld: medewerkers vanuit de 
gemeentelijke teams: RMC/Leerplicht, Jeugd Werkt, Participatie, Schuldhulpverlening, Jeugd, WMO en 
bijzondere bijstand en ook diverse externe partners: ROC, Parlan, Humanitas, praktijkschool de Pijler en 
InWerking. Nauw verbonden partners, die dus niet fysiek aanwezig zijn, zijn;  het overige onderwijs, 
Jongerenwerk Mee & de Wering, Ketenhuis en het UWV.   
In de eerste drie maanden is het gelukt om het Jongerenpunt integraal te bemensen. Hiermee werd de basis 
gelegd voor een brede en flexibele netwerkorganisatie. De verschillende teams bij elkaar onder één dak bracht 
als vanzelf een cross-over tot stand. Zo kon het Jongerenwerk van Mee & de Wering spontaan met een jongere 
binnen lopen, wanneer die dat zelf aangaf te willen. Een ander mooi voorbeeld was dat een jongere binnenliep 
met een vraag naar werk. Op dat moment zat de persoon vanuit team Participatie waarvan hij een uitkering 
kreeg ook in het gebouw. Participatie en Jeugdwerkt schoven samen met de jongere om tafel om een integraal 
plan te maken. De winst  is dat  daar waar wij als gemeente voorheen voor een groep jongeren niet zichtbaar 
waren, we nu wel gevonden worden. 
 
Covid-19 is een grote spelbreker. In de lock-down was het Jongerenpunt gesloten, kon er niet worden 
binnengelopen en kwamen er geen nieuwe aanmeldingen binnen. Bij de heropening mochten veel minder 
mensen in het pand werken en kon alleen op afspraak worden gewerkt. Hierdoor zijn eigenlijk alleen de teams 
RMC, Jeugdwerkt en Participatie weer op het Jongerenpunt gaan werken. De korte lijnen die eerder 
ontstonden bleven deels bestaan en deels ontstond ook weer (letterlijk) meer afstand tussen de teams intern 
en met de maatschappelijke partners extern. 
 
Binnen de gemeente Den Helder vindt een multidisciplinair 18- 18+ overleg plaats; Rondom 18 genoemd. 
Momenteel worden hoofdzakelijk afschalingen vanuit de gecertificeerde instelling met complexe hulpvragen 
besproken, maar in principe kan elke complexe casus worden ingebracht, waarbij het gaat om vragen op 
meerdere levensgebieden. Creatief en integraal maatwerk helpt deze zaken te ontwarren en stap voor stap op 
te pakken. Hier wordt gewerkt met toekomstplannen. Dit overleg verwijst momenteel niet naar het 
Jongerenpunt en het Jongerenpunt maakt geen gebruik van dit overleg.  
 
Een punt van aandacht in de uitbouw van de werkwijze als de netwerkorganisatie is organisatorische borging. 
Het werken vanuit verschillende teams onder 1 dak is een eerste stap. Het uitgroeien naar de 
netwerkorganisatie Jongerenpunt is een volgende. Ook is de wens om het aantal netwerkpartners uit te 
breiden.  
 

2.4 Communicatie  
Om alle jongeren te bereiken is het belangrijk dat alle jongeren weten 
dat het Jongerenpunt er is en wat het voor hen kan doen. Naast een 
centrale fysieke plek in de stad moeten jongeren het Jongerenpunt 
ook digitaal kunnen vinden. Dit gebeurt op verschillende manieren. 
 
Het Jongerenpunt heeft een eigen Facebook-pagina waar onder 
andere alle interessante vacatures voor jongeren gedeeld worden. 
Ook is het Jongerenpunt actief op Instagram 
(jongerenpunt_denhelder). Daarnaast heeft het Jongerenpunt een 
eigen website: www.jpdh.nl. Via deze site is het ook mogelijk om 
tijdens de openingstijden (van maandag tot en met donderdag van 
09.30-16.30 uur) live te chatten met een medewerker van het 
Jongerenpunt. Uiteraard is het Jongerenpunt ook rechtstreeks te 
bereiken via een eigen e-mailadres (jongerenpunt@denhelder.nl) of 
per telefoon (0223) 671260. 

mailto:jongerenpunt@denhelder.nl
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2.5 Het gebouw zelf en 
faciliteiten  
Om een laagdrempelige vindplaats te 
creëren voor de jongeren is gekozen voor 
een centrale plek in het centrum van Den 
Helder. Het Jongerenpunt is gevestigd op 
Willemsoord 52AB in Den Helder. Totaal 
zijn acht werkplekken beschikbaar op het 
Jongerenpunt. Er zijn twee afgesloten 
spreekkamers en één vergader-
/lunchruimte in het pand. De 
openingstijden zijn van maandag tot en 
met donderdag van 09.30-16.30 uur.  
 
Het pand wordt als een prettige werkplek ervaren en is inderdaad laagdrempelig om binnen te stappen voor de 
jongeren. Wel is de akoestiek een punt van aandacht, door de hoogte van het pand is het gehorig, waardoor er 
snel rumoer ontstaat als men tegelijk belt of praat. Ook ontbreken nog de computerschermen voor de jongeren 
zelf zoals in het startplan was bedacht. In verband met Covid-19 is thans onderzoek naar de ventilatie ingesteld, 
in november wordt de uitslag hiervan verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ervaringen netwerkpartners 
Wij vroegen aan onze netwerkpartners hoe zij het Jongerenpunt ervaren. Aan het woord zijn Team WMO en Schuldhulpverlening van 
de gemeente, Humanitas, het jongerenwerk van Mee & de Wering en Parlan. 
 

“Wat vind je van de samenwerking met het Jongerenpunt?” 
Alle netwerkpartners ervaren de samenwerking als prettig. Er is een goede communicatie, je leert van elkaar en er is een professionele 
en open werksfeer. Doorverwijzingen (over en weer) komen makkelijk tot stand. Laagdrempeligheid wordt ook als grote pré genoemd: 
“De plek waar jullie gehuisvest zijn is goed bereikbaar en er zijn meerdere disciplines, die onder één dak werken” (Parlan). “Vooral het 
adhoc regelen van dingen, het meedenken en snel reageren vinden we belangrijk.” (Jongerenwerk)  
 

“Welke meerwaarde heeft onze samenwerking voor jou?“ 
“We komen sneller in contact met jongeren, de afstand was eerder (te) groot. Het is een Meeting Point”, noemt Schuldhulpverlening. 
Volgens Humanitas, die ook op het Jongerenpunt te vinden is, is er ruimte om te sparren en overleggen, wat leidt tot nieuwe inzichten. 
Het Jongerenwerk stelt: “Gelijk geholpen worden en doorpakken is belangrijk. Jongeren kunnen immers niet wachten.“ Parlan vindt de 
meerwaarde in de grote kennis van de sociale kaart en verregaande contacten met de arbeidsmarkt van het Jongerenpunt. Ook 
ervaart Parlan dat er ruimte is voor maatwerk, buiten de vaste kaders. Team WMO merkt dat de teams van de gemeente onderling 
elkaars werkveld beter leren kennen. De hulpvraag van een jongere belandt sneller op de juiste plek. 
 

“Wat is het (positieve) effect van deze samenwerking voor de jongeren?“ 
Zowel Schuldhulphulpverlening als WMO ervaren dat de jongere op 1 plek zijn verhaal kan vertellen en vragen kan stellen. Hij of zij 
hoeft dus niet langs 10 loketten. Dit ziet Parlan ook bij uitstek als meerwaarde. Humanitas ervaart dat meer jongeren worden 
verwezen vanuit het  Jongerenpunt voor het maatjesproject. “Inzet van een maatje kan een jongere dat steuntje in de rug geven die nu 
nodig is”, zegt Humanitas. Het Jongerenwerk meldt dat ze met de jongere ‘onder de arm’ meteen terecht te kunnen bij het 
Jongerenpunt: “De jongere heeft hierdoor een positieve ervaring en dat werkt motiverend. Zo houden we (samen) de jongeren binnen 
boord.”  
 

“Wat kan beter kan in onze samenwerking?” 
Schuldhulphulpverlening noemt: “Voorbeeld filmpjes maken, 1 x per maand casus overleg en bijpraten, trainingen geven.” 
Jongerenwerk merkt op dat de (naams-)bekendheid van het Jongerenpunt beter kan: “Veel van onze jongeren kennen het 

Jongerenpunt niet. Uiteraard zorgen wij voor de nodige reclame 😊”. Parlan pleit voor een betere monitoring van ingezette hulp vanuit 
de gemeente. Als voorbeeld noemt Parlan  dat een jongere, die langere tijd hulp heeft  gekregen van instantie X, zonder dat daar 
procesregie op zat, grote schulden blijkt te hebben opgebouwd en de hulp te hebben afgehouden. WMO wil de kennis van elkaars 
werkveld nog meer uitbouwen ter voorkoming van verkeerde verwachtingen bij een jongere. Bijvoorbeeld weten wat WMO wel/niet 
kan in het oppakken van een zaak of woonproblematiek. 
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Hoofdstuk 3 Doorgroeien en ontwikkelen 
In Hoofdstuk 2 zagen we dat de uitgangspunten in de basis aanwezig zijn. De samenwerkende partners zijn 
positief en ervaren de meerwaarde van dit integrale, centrale punt in de stad. Een basis waarop nu 
doorgebouwd kan worden. Dit hoofdstuk geeft allereerst een eerste voorzichtige conclusie en gaat vervolgens 
in op de mogelijkheden voor doorontwikkeling en levert een aantal essentiële verbeterpunten of 
aandachtspunten op voor het jaar 2021. 
 

Conclusie na 10 maanden pilot 
Nu ongeveer tien maanden van het eerste pilotjaar van het Jongerenpunt verstreken zijn, kunnen voorzichtig 
de eerste conclusies getrokken worden. De eerste ervaringen zijn dat het Jongerenpunt voor een integrale 
brede aanpak zorgt omtrent de hulpvraag van een jongere. Jongeren ervaren het Jongerenpunt als een 
laagdrempelige plek en weten het Jongerenpunt te vinden indien vrije inloop mogelijk is. De huidige 
samenwerkende partners zijn tevreden over de samenwerking en zien het als een meerwaarde dat jongeren 
één centrale plek hebben waar ze heen kunnen voor al hun vragen op elk leefgebied. Zoals in hoofdstuk 2 al 
beschreven, is Covid-19 echter een grote spelbreker in de verdere doorontwikkeling van het Jongerenpunt. 
Hieronder zullen we uiteen zetten welke verbeterpunten nodig zijn om het 2e pilotjaar nog succesvoller te 
maken.  
 

3.1 Organisatorische Borging 
Het Jongerenpunt is bedoeld als netwerkorganisatie met een samengestelde kern van expertises onder één dak 
en een schil van samenwerkende partners daaromheen. Het werken vanuit verschillende teams onder 1 dak is 
een eerste stap. Het uitgroeien naar de netwerkorganisatie Jongerenpunt is een volgende. Voor de 
doorontwikkeling is organisatorische borging nodig, met de volgende aanbevelingen: 

1. De teams hebben de eerste stap tot integraliteit gezet, nu is het nodig dat de faciliterende schil 
daaromheen dat ook doet; integraal op beleid- en teamcoach-niveau, gericht op het Jongerenpunt. 
Het Jongerenpunt is een Pilot; coördinatie is nodig om de gestelde doelen en beoogde resultaten te 
realiseren. 

2. Structureer een regelmatig overleg en borg daarin proces, inhoud, werkwijze en casuïstiek.  
3. Laat het Rondom-18-overleg aansluiten op het Jongerenpunt en omgekeerd. 
4. Ga meer gemeentebreed samenwerken. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op de woonvisie, nauwere 

samenwerking met de accountmanager van team Participatie, samen op te trekken in ontwikkeling 
van de wijkpunten op gebied van ICT, registratiesysteem, kennismakingen met het voorveld / 
maatschappelijke partners, en stem de methodieken op elkaar af. 

 

3.2 Covid-19 Plan maken 
Covid-19 heeft impact gehad op de aanmeldingen van jongeren en ook op de bezetting en samenwerking van 
de medewerkers van het Jongerenpunt. We zagen dat tijdens de lockdown vrijwel geen nieuwe aanmeldingen 
meer binnen kwamen. Dus ook niet telefonisch of online. Dit impliceert dat jongeren een daadwerkelijk fysiek 
inlooppunt prettig vinden. We zullen een Covid-19 plan moeten bedenken waardoor we de jongeren toch 
bereiken; hetzij door fysieke openstelling, hetzij door goede digitale zichtbaarheid en bekendheid, gedragen 
door netwerkpartners en waarin ook de aansluiting met de interne teams geborgd wordt. 
 

3.3 Uitbreiden netwerkpartners 
We willen nog meer externe relevante partners laten aansluiten bij het Jongerenpunt. Er zijn momenteel 
gesprekken gaande met Mee&deWering afdeling 18+ers. Verder willen we de IPS-trajectbegeleiders van GGZ 
laten aanhaken. IPS is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het 
verkrijgen en behouden van betaald werk. Het voorgezet speciaal onderwijs en het reguliere voortgezet 
onderwijs willen we nog actiever betrekken bij het Jongerenpunt. Verder wordt gedacht aan de 
Brijderstichting, DNO Doen en de Woningstichting. Vragen over wonen, verslaving, psychiatrie kunnen dan 
slagvaardiger worden opgepakt.  
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3.4 Monitor 
De cijfers over het aantal binnenlopers en bezoeken op afspraak, leeftijd bij aanmelding, aantal enkel- of 
meervoudige hulpvragen en aard van de hulpvragen zijn bijgehouden via een excel-sheet. Ook is bijgehouden 
wie regiehouder werd. Geven deze cijfers ons voldoende beeld, of willen we bijvoorbeeld ook meer weten over 
het gewenste maatschappelijke effect wat we nastreven, de zogeheten outcome? Daarnaast heeft helaas 
tijdens de eerste lockdown registratie van de digitale dienstverlening niet plaatsgevonden. We gaan met elkaar  
bespreken, en daarbij onderzoeken welk systeem het meest geschikt is om de bovengenoemde gegevens bij te 
houden. Tevens om te borgen dat de registratie ook ten tijde van een eventuele nieuwe lockdown doorgaat. 
Ook willen we graag monitoren wat het effect en bereik is van onze digitale dienstverlening (zoals bijvoorbeeld 
de chatfunctie).  
 

3.5 Het woonvraagstuk onder de aandacht 
Bij het Jongerenpunt komen regelmatig vragen over regulier of begeleid wonen binnen. Hier is geen antwoord 
op. Begeleide woonvormen bevinden zich in het gebied van specialistisch en dure (jeugd-)zorgvormen. 
Zelfstandige woningen voor jongeren zijn vrijwel niet voor handen. Dit willen we op de beleids/bestuurlijke 
agenda zetten. Daarnaast willen we dit onderdeel laten aanhaken bij de woonvisie. 
 

3.6 Doorontwikkeling communicatie 
Het Jongerenpunt bouwt aan zijn naamsbekendheid en heeft het streven dat 50% van de doelgroep van het 
Jongerenpunt gehoord heeft en het ook weet te vinden. Dit doen we door het verder uitbreiden van onze 
Social Media kanalen, fysiek aanwezig te zijn waar de doelgroep ook is, samen te werken met netwerkpartners 
en hun kanalen en de naamsbekendheid te vergroten via advertenties op Social Media kanalen en in de lokale 
kranten. De Jongerenpunt-website zal een eigen toegang krijgen naar de webapplicatie Helder Zicht op Werk 
waardoor de drempel lager wordt voor een jongere om zich in te schrijven op deze website.  
In samenwerking met team Communicatie wordt een communicatieplan gemaakt om zoveel mogelijk jongeren 
te bereiken. Bijvoorbeeld inspirerende vlogs en blogs en tweemaandelijkse publicatie van nieuwsberichten 
over het Jongerenpunt. De digitale dienstverlening wordt ook ingezet als ondersteuning voor centrale thema’s. 
Bijvoorbeeld instructie/voorbeeld filmpjes rondom thema’s als; solliciteren, schulden, opleiding etc.  

 

3.7 Uitbouwen dienstverlening 
Om meer veelzijdig aanbod en bereik te creëren willen we een aantal zaken oppakken. We noemen: 
 
Oppakken van ‘jongeren in beeld’: Stichting Inlichtingenbureau is in 2001 ontstaan als informatieknooppunt 
voor gemeenten en biedt gemeenten een veilige en doelgerichte wijze van gegevensuitwisseling. Vanuit het 
Inlichtingenbureau is een lijst per gemeente beschikbaar van kwetsbare jongeren tussen 23-27 jaar. Hiermee 
kan je zien of een jongere in beeld is bij de gemeente en/of dat je deze actief wilt benaderen. 
 
Het Jongerenpunt betrekken bij de “terug-naar-school” actie Participatie: De terug-naar-school-actie is een  
jaarlijks terugkerende actie van team Participatie waarin jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering 
aangeschreven worden om zich te laten inschrijven voor een opleiding. Ook alle jongeren bekend bij het 
Jongerenpunt zonder uitkering, werk of studie, kunnen per brief of email  (extra) gewezen worden op de 
inschrijfdata voor een opleiding. Dit in nauwe samenwerking met het RMC. 
 
Inzet interne en externe trainingen: Vanuit team Participatie wordt de training “boksend naar een baan” 
gegeven. Deze training is een groepsgerichte methodische sollicitatietraining. Thema’s in de training zijn: 
motivatie, zelfredzaamheid, discipline, persoonlijke presentatie en het maken van een cv en sollicitatiebrief. 
Deze training kan ook aangeboden worden aan de jongeren. Het Jongerenpunt wil ook meer gebruik gaan 
maken van trainingen in het voorveld, bij bijvoorbeeld de reeds bestaande trainingen via Mee&de Wering, 
Parlan, Humanitas of de GGD. 
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3.8 Doorontwikkeling gebouw 
De akoestiek is een punt van aandacht, door de hoogte van het pand is het gehorig, waardoor er snel rumoer 
ontstaat als men tegelijk belt of praat. Het plaatsen van geluidbrekers is een eenvoudige oplossing. Ook is de 
Wifi-box luid, hieromheen kan een bak worden gemaakt. Om de dienstverlening aan de jongeren op een hoger 
plan te trekken worden nog twee computerschermen geplaatst, dit is vertraagd door Covid-19. Als een jongere 
zich ergens voor wil inschrijven, of een CV wil gaan maken, maar daar moeite mee heeft, kan de jongere dat 
dan ter plekke doen, met steun van de medewerkers. 
 

3.9 Voldoende ontwikkeltijd? 
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat na een vliegende start het Jongerenpunt een aantal maanden dicht is 
geweest voor fysieke bezoeken en daarna met beperkingen weer open (alleen op afspraak, dus niet 
binnenlopen) is gegaan. Medio oktober 2020 zijn de maatregelen weer aangescherpt, is nog geen 
inloopspreekuur mogelijk en weten we nog niet hoe lang dit gaat duren. Deze situatie heeft de laagdrempelige 
functie en daarmee het bereik van het Jongerenpunt in de pilotperiode beperkt. In het Covid-19plan wordt 
uitgewerkt op welke wijze het Jongerenpunt fysiek open kan blijven in de verschillende stadia van maatregelen. 
Een overweging is of de pilotperiode moet worden verlengd. Er is nu al een substantieel deel van de 
ontwikkeltijd in het eerste pilotjaar door Covid-19 kwijtgeraakt, niet alleen door het sluiten van de deuren, 
maar ook doordat het heeft gedrukt op ontwikkeling die normaal gesproken zou hebben plaatsgevonden. In 
ieder geval komt, zoals bovengenoemd, een plan om het effect van Covid-19 maatregelen op de pilot te 
verkleinen. 
 


