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Heeft talentontwikkeling betekenis voor eigen 
kracht?

(Dis)continuïteit in beleid

Judith Metz

Intro 

Tijdens de economische hoogconjunctuur midden jaren negentig wordt talent-
ontwikkeling de centrale opdracht voor het lokale jeugdbeleid. Vijftien jaar later 
mogen jongeren het tijdens de economische crisis zelf uitzoeken onder de noe-
mer van eigen kracht. Zijn publieke middelen toentertijd te gemakkelijk uitgege-
ven of is het nodig om nu meer te investeren in talentontwikkeling?

Dit artikel zet op een rij wat de waarde is van talentontwikkeling met jongeren 
voor het hedendaags lokaal sociaal beleid (inclusief jeugdbeleid).

De meeste aandacht in het lokale jeugdbeleid gaat begrijpelijkerwijs uit naar de 
transitie van de jeugdzorg. Vergeten wordt dat jeugdbeleid behalve de jeugdhulp 
die in het kader van de Jeugdwet wordt gedecentraliseerd, ook het preventieve 
jeugdbeleid omvat. Daarnaast hebben jeugdigen te maken met het welzijnsbeleid, 
veiligheidsbeleid, sport- en cultuurbeleid, onderwijsbeleid, en arbeidsmarktbeleid. 
Als gevolg van de heroriëntatie op de verzorgingsstaat, is het overheidsbeleid bo-
vendien sterk in beweging.

Aanleiding voor de grootschalige veranderingen in het overheidsbeleid is dat de 
Nederlandse verzorgingsstaat onder druk staat. De vergrijzing, het nog steeds toe-
nemende zorggebruik en de hogere kosten voor de zorg maken de verzorgingsstaat 
in de toekomst onbetaalbaar. Ook is er kritiek op het functioneren van de verzor-
gingsstaat: huiselijk geweld, incidenten in de jeugdzorg en misbruik in de kinderop-
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vang maken pijnlijk duidelijk dat niet alle kinderen en jongeren in Nederland veilig 
en gezond kunnen opgroeien (Metz 2011c). De rijksoverheid onderneemt diverse 
pogingen om de verantwoordelijkheden tussen overheid-samenleving-burgers an-
ders te verdelen (Metz 2009). De invoering van New Public Management is het 
antwoord op de economische crisis van de jaren tachtig. Decentralisering moet bij-
dragen aan het realiseren van samenhang. De veiligheidsmaatschappij vormt – met 
succes overigens – het antwoord op de eerder groeiende criminaliteit en de behoefte 
aan risicobeheersing. Met activering hoopt de rijksoverheid de groeiende afhanke-
lijkheid van de overheid te doorbreken (Metz 2011c).

Een voorlopig sluitstuk van de heroriëntatie op de verzorgingsstaat is het van 
kracht worden van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 gecombineerd 
met de aanstaande transities van AWBZ en Jeugdzorg en de invoering van de Par-
ticipatiewet. De Wmo vormt het kader voor alle beleidsvelden in de sociale sector 
– inclusief het jeugdbeleid. Inzet is dat mensen meer zelf gaan doen en onderling 
gaan oplossen, zodat er minder gebruikgemaakt gaat worden van de relatief dure, 
professionele en gespecialiseerde zorg.

Talentontwikkeling in beleid en praktijk

Tot voor kort was talentontwikkeling de centrale opdracht voor het preventieve 
jeugdbeleid (Metz 2011a,b). In antwoord op individualisering, voortijdig school-
verlaten, jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit gaat het jeugdbeleid zich midden 
jaren negentig van de vorige eeuw richten op het bevorderen van kansen en het 
voorkomen van uitval (Gilsing 2005). Hoop is, juist wanneer jongeren minder mak-
kelijk meekomen of zelfs dreigen uit te vallen, dat door het actief aanbieden van 
positieve mogelijkheden op het terrein van vrijetijdsbesteding, leren en werken, 
werkelijke uitval wordt voorkomen.

Met de gewijzigde inzet van het jeugdbeleid, verandert ook de visie op opvoe-
ding. Participatie wordt het nieuwe opvoedingsideaal (Heyting 1997). De ontwik-
keling van kinderen en jongeren wordt gezien als een proces van dialoog en par-
ticipatie waarin productieve bindingen worden opgebouwd tussen de jeugd en de 

Nieuwe WMO (van kracht per 1.1.2015) heeft drie taken:

1. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen 
met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in een gemeente alsmede 
het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen 
met een beperking of met een chronisch psychische of psychosociale pro-
bleem, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

3. Het bevorderen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
(Wetstekst Wmo 2015).
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samenleving. Voorop in het participatieve opvoedingsideaal staat dat iedereen de 
kans moet krijgen om mee te doen aan en invloed te hebben op bestaande soci-
ale instituties (gezin, publieke ruimte, onderwijs, werk). Ook normen en waarden 
moeten worden overgedragen in de wederkerige processen tussen sociale instituties 
en kinderen en jongeren (Du Bois-Reymond & Meijers 1987; Winter 2000). De 
participatiepedagogiek bevat tevens een ander perspectief op ontwikkeling en le-
ren. In het ‘oude’ pedagogische model zijn de opvoeders de actieve actoren en de 
leerlingen en deelnemers het passieve publiek. Binnen de participatiepedagogiek 
wordt het leren beschouwd als een activiteit van de lerende zelf (Coombs & Ahmed 
1974; Waal 2008).

De opdracht talentontwikkeling past goed bij de praktijk van het jongerenwerk, 
waar jongerenwerkers bezig zijn met het begeleiden van jongeren bij het volwassen 
worden in de samenleving (Metz 2011a,b). Het jongerenwerk gaat – ondersteund 
door onderzoek – aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe werkvormen. In de 
jaren die volgen, groeit talentontwikkeling in het jongerenwerk uit tot een verzame-
ling van interventies, projecten en activiteiten die worden ingezet om jongeren te 
stimuleren om aan hun ontwikkeling te werken. Door actief bezig te zijn met hun 
talent worden jongeren uitgenodigd, gestimuleerd en ondersteund bij het ontwik-
kelen van een positief zelfbeeld, het leren van algemene levensvaardigheden, het 
verkrijgen van eigenaarschap van het eigen leven, en als nodig gedragsverandering 
(Kooijmans et al. 2013). De activiteiten vinden plaats in een groep, waarbij de focus 
van de begeleiding gericht is op het individuele ontwikkelingsproces. Omdat talent-
ontwikkeling meestal plaatsvindt in aanvulling op of als alternatief voor onderwijs-
succes waar het zwaartepunt ligt op cognitief talent, ligt binnen talentontwikkeling 
de nadruk op sportieve, artistieke of muzikale talenten (Kooijmans 2009) of op 
zelfontplooiing (identiteitsontwikkeling en algemene levensvaardigheden) (Metz 
2011b).

Terwijl de nieuwe Wmo op het punt staat om van kracht te worden, heeft talen-
tontwikkeling zich ontwikkeld tot een vorm van welzijnswerk met een doelgroep 
die voor een belangrijk deel onder het jeugdbeleid valt. Omdat de specifieke doel-
groep van talentontwikkeling regelmatig in aanraking komt met criminaliteit, heeft 
talentontwikkeling ook nog te maken met veiligheidsbeleid. Vraag is nu wat de 
bijdrage is van talentontwikkeling aan het hedendaagse lokale sociale overheidsbe-
leid? Hieronder werk ik het uit voor de beleidsvelden: Wmo, jeugd en veiligheid.

Talentontwikkeling en de Wmo

Talentgericht werken met jongeren heeft niet te maken met de participatiewet. De 
vormen van ondersteuning die talentgericht werken biedt op het terrein van parti-
cipatie maken deel uit van de Wmo. Talentontwikkeling met jongeren is een klein 
radertje in de brede opdracht van de Wmo, het biedt jongeren de gelegenheid om te 
leren participeren in de dragende samenleving. Het uitgangspunt van de dragende 
samenleving zijn activiteiten door en voor burgers. Echter, daarin participeren gaat 
niet voor alle jongeren vanzelf. Jongeren hebben een plek nodig waar zij kunnen 
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leren om initiatieven te nemen, plannen te maken en daadwerkelijk zorg te dragen 
voor de organisatie en uitvoering van de plannen. Dit leren gebeurt binnen talent-
projecten waar jongeren zelf medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering. 
Ook is het nodig dat jongeren de gelegenheid hebben om sociale vaardigheden te 
ontwikkelen en zich bewust te worden van de omgangsvormen die nodig zijn om te 
kunnen participeren in de dragende samenleving. Ervaring leert dat de maatschap-
pelijke participatie van jongeren in achterstand nogal eens mis gaat, door onbegrip, 
onkunde of onwil.

Daarnaast vormen talentontwikkelingsprojecten met jongeren een onderdeel van 
de dragende samenleving, ook wel bekend als collectief welzijn of de pedagogi-
sche basisinfrastructuur, waarin bovendien het positieve opvoedklimaat aanwezig 
is. Als deel van de dragende samenleving activeert talentontwikkeling jongeren 
tot ontmoeting en het opbouwen van sociale netwerken. Dit is met name van be-
lang voor jongeren voor wie sociale participatie een opgave is zoals jongeren met 
beperkingen, psychische problemen of antisociaal gedrag. Om te voorkomen dat 
maatschappelijke uitsluiting zich herhaalt en om werkelijke inclusie mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk dat het aanbod van talentgericht werken toegankelijk is 
voor alle jongeren, dus voor jongeren met en zonder beperkingen, met en zonder 
antisociaal gedrag. Talent als aangrijpingspunt functioneert als een krachtig middel 
om de verschillende groepen jongeren te bereiken, met elkaar in contact te brengen 
(inclusie), en te stimuleren en activeren om op passende en uiteenlopende ontwik-
kelingsniveaus te werken aan de eigen ontwikkeling.

Overigens: de participatiefunctie van talentontwikkeling is in de nieuwe Wmo 
bekend onder de noemer activerende dagbesteding. Activerende dagbesteding is 
bedoeld voor mensen die het niet zelf of ondersteund door hun netwerk lukt om 
een gezonde dagbesteding te hebben. Ook arbeidsmatige dagbesteding gericht op 
het aanleren van werknemersvaardigheden en structuur valt onder de Wmo. Dit is 
evenwel gekoppeld aan de mogelijkheid om door te groeien naar betaald werk.

Talentontwikkeling in het lokale jeugdbeleid

Het lokale jeugdbeleid betreft het preventieve jeugdbeleid en de jeugdhulp die in 
het kader van de Jeugdwet (transitie van de jeugdzorg en de AWBZ) is overge-
heveld naar gemeenten. Preventief maakt talentontwikkeling in het jongerenwerk 
deel uit van de pedagogische basisinfrastructuur waar jongeren – en met name 
die jongere(n) die bij het opgroeien een steun in de rug nodig hebben – terecht 
kunnen.

De meeste jongeren hebben bij het volwassen worden in de samenleving geen 
hulp nodig van beroepskrachten. Zij realiseren hun dromen en lossen hun proble-
men op, zelf of samen met hun sociale netwerk. Een aanzienlijke en bovendien 
groeiende groep jongeren heeft echter wel de hulp van professionals nodig, omdat 
zij er alleen voor staan, de achterstand of problemen te groot zijn of omdat hun 
netwerk niet in staat is om de benodigde hulp te bieden (Metz 2013). Hun biedt 
talentontwikkeling gelegenheid om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, algemene 

Author's personal copy



83Jeugdbeleid (2014)

levensvaardigheden te leren en eigenaar te worden van het eigen leven. Doordat 
het jongerenwerk onderdeel is van de jeugd- en de sociale infrastructuur, kan het 
tevens informatie en advies bieden en, als daar aanleiding voor is, doorleiden naar 
bijvoorbeeld de jeugdhulp.

De Jeugdwet regelt de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ou-
ders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen, psychiatrische problemen en 
stoornissen. Hieronder vallen zowel ambulante jeugdhulp als verblijf bij pleeg-
ouders tot psychiatrische zorg. Een van de manieren waarop de Jeugdwet beoogt 
jeugdigen en hun ouders te ondersteunen, is door het inschakelen, herstellen of 
versterken van het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, de ouders en de 
sociale omgeving. Talentontwikkeling binnen het jongerenwerk is zo’n werkwijze 
die jongeren de gelegenheid geeft om hun probleemoplossend vermogen te ontwik-
kelen en te (leren) gebruiken. Meerwaarde van het aanbieden van een dergelijke 
ondersteuning vanuit het jongerenwerk is dat het laagdrempelig is, met name van 
belang voor jongeren die bij andere instanties uitgevallen zijn. Tevens draagt het 
bij aan het normaliseren en ontzorgen, ook bekend als afschalen, in tegenstelling 
tot verdere medicalisering.

Talentontwikkeling en veiligheid

Inzet van jeugd en veiligheid is het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminali-
teit. Sleutel van het beleid is vroegtijdig ingrijpen. Plegen jongeren toch een delict, 
dan is het bedoeling om met snel en consequent straffen jeugdcriminaliteit terug 
te dringen. Nazorg na afloop van hun straf moet ervoor zorgen dat jongeren niet 
opnieuw de fout in gaan. De meeste gemeenten kennen de aanpak van jeugdgroe-
pen. Problematische jeugdgroepen worden aan de hand van een shortlist in beeld 
gebracht en onderverdeeld in hinderlijk, overlast gevend of crimineel. Op basis van 
de analyse wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld die bestaat uit combinatie van 
een groepsgerichte aanpak, een situatieve aanpak en een persoonsaanpak (Ferwerda 
& Kloosterman 2006).

Nieuw in de aanpak van jeugdcriminaliteit is de aandacht voor 12-, ook wel 
bekend als de aandacht voor de broertjes en zusjes. Het gaat hierbij om kinderen 
die ernstig normoverschrijdend of overlastgevend gedrag vertonen of vanwege hun 
omgeving een ernstig risico lopen om in de toekomst in contact te komen met poli-
tie en justitie. Hoop is dat vroegtijdig signaleren en hulp bieden verdere jeugdcrimi-
naliteit kan voorkomen (Geluk 2014).

Er zijn aanwijzingen dat talentontwikkeling preventief een bijdrage kan leveren 
aan het veiligheidsbeleid. Dit omdat talentontwikkeling jongeren kan helpen om 
weerbaar te worden tegen criminaliteit, onder andere door het bieden van een pro-
sociale vrijetijdsbesteding en een sociaal netwerk, het ontwikkelen van specifieke 
vaardigheden en het vinden van een toekomstperspectief (Kooijmans 2013). De 
aanwijzingen worden indirect bevestigt door empirisch onderzoek dat uitwijst dat 
het hebben van foute vrienden of psychische problemen een belangrijke rol speelt 
in de ontwikkeling van crimineel gedrag (Driessen et al. 2014).
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Conclusie

Inzet van het lokale sociale (jeugd)beleid is dat mensen meer zelf gaan doen en 
onderling gaan oplossen, zodat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de re-
latief dure, professionele en gespecialiseerde zorg. Om jongeren werkelijk aan te 
kunnen spreken op hun eigen kracht is het noodzakelijk dat jongeren kunnen leren 
waaruit hun krachten en talenten bestaan en hoe deze te gebruiken. De bijdrage 
van talentontwikkeling aan de doelstellingen van het overheidsbeleid kan worden 
samengevat in zes punten:

 ● jongeren activeren;
 ● bieden van mogelijkheden voor participatie en prosociale vrijetijdsbesteding, 

met name voor jongeren met beperkingen, jongeren met antisociaal gedrag en 
jongeren met een verhoogd risico op crimineel gedrag;

 ● jongeren leren participeren;
 ● informatie, advies en lichte hulp (en afschalen);
 ● signaleren en doorleiden;
 ● versterken van het probleemoplossend vermogen (en afschalen).

Het in het lokale sociale (jeugd)beleid uitgaan van de eigen kracht van jongeren 
en hun netwerken is daarmee in potentie een logische vervolgstap op de eerdere 
aandacht voor talentontwikkeling. Om ook in de praktijk van beleidscontinuïteit te 
kunnen spreken, is het nodig dat het lokale bestuur zich niet langer laat verblinden 
door de bestuurlijke complexiteit van de transities, en serieus werk gaat maken van 
het uitbouwen van de pedagogische basisinfrastructuur c.q. dragende samenleving 
inclusief het beschikbaar stellen van middelen.
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