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Voorwoord

Iedereen droomt over een mooie toekomst voor zichzelf. Maar voor sommigen 
lijkt die toekomst verder weg dan voor anderen of ziet die toekomst er minder 
rooskleurig uit. Voor jongvolwassenen die uit een kwetsbare positie komen of 
daar nog in zitten, is het soms lastig om een positief toekomstperspectief te zien 
voor zichzelf. Zij hebben niet de juiste steun en vangnet om zelf uit die kwetsbare 
positie te komen en hebben extra ondersteuning nodig. 

In die ondersteuning investeren we extra de komende jaren in Amsterdam, 
vooral in buurten waar dat het hardst nodig is en waar veel jongeren in een 
kwetsbare situatie opgroeien; buurten waar veel armoede is, waar kinderen van 
huis uit te weinig begeleiding krijgen en waar verleidingen en risico’s op de loer 
liggen. En we verstevigen het netwerk rondom jongeren die het risico lopen om 
af te glijden in zware problematiek. 

Om dat goed te kunnen doen, is het van groot belang dat we luisteren naar 
jongeren zelf, naar welke ervaringen zij hebben, naar wat zij nodig hebben. 
Hoe werken hun ervaringen door in het hier en nu en bij het denken over een 
toekomstperspectief?  En hoe ga je daar als professional mee om?

In deze bundel staan mooie, maar ook pijnlijk realistische ervaringen van 
jongeren in een belangrijke, vormende periode in hun leven. In hun verhalen 
gaat het over de lastige situaties waaraan ze zich proberen te ontworstelen. Maar 
meer dan dat, spreekt uit deze verhalen de (veer)kracht van deze jongeren en de 
kracht van professionals die deze jongeren zien, horen en coachen en hen zelf 
regie laten voeren. 

Vaak wordt er gesproken over het belang van goede bejegening in de 
hulpverlening. Als je als professional de veerkracht weet aan te boren die uit 
deze verhalen van jongeren naar voren komt, dan ben je aardig op de goede 
weg. Dit boekje is dan ook een aanrader voor alle jeugdprofessionals (in spe). 

Simone Kukenheim
Wethouder Jeugd(zorg)



Fieldlab toekomstplannen jongeren

Hoe denken Amsterdamse jongeren na over hun toekomst? En hoe kunnen ze 
daarbij het beste worden ondersteund? Dit zijn centrale vragen in het Fieldlab 
Toekomstplannen Jongeren, een praktijkonderzoek waarin de Hogeschool 
van Amsterdam, gemeente Amsterdam en een tiental organisaties in de stad 
samenwerkten aan het toekomstperspectief van jongeren. Met als doel om tot 
concrete handvatten te komen waarmee jongeren samen met professionals 
kunnen werken aan hun toekomst. In het Fieldlab volgden ruim honderd 
jongeren workshops storytelling, waarin zij werden getraind in het maken 
en uitdragen van hun persoonlijke verhaal over hun verleden, heden én 
toekomst. Zeven jongeren spraken we gedurende een jaar lang intensiever. De 
verschillende gesprekken die we met hen voerden zijn verwerkt in persoonlijke 
levensverhalen die in deze bundel zijn opgetekend.

Hun verhalen leerden ons dat toekomstbeelden van jongeren niet los moeten 
worden gezien van wat zij in het verleden meemaakten. En dat is – op zijn 
zachtst gezegd – niet niks. Toekomstgericht werken vraagt van professionals om 
jongeren echt te leren kennen. Hun achtergronden, ervaringen, eigenschappen, 
talenten en behoeften. Gezamenlijk werken aan de toekomst begint bij 
aandacht, de juiste snaar raken en vertrouwen opbouwen. Of in de taal van de 
jongeren die we spraken: ‘ik laat mensen mij pas helpen, als ik overtuigd ben 
dat die persoon mij echt helpen wilt’. Toekomstgericht werken vraagt om het 
verkennen en uitstippelen van wat komen gaat met aandacht voor de weg die 
jongeren al hebben afgelegd. En dat is een les die we met dit boekje hopen mee 
te kunnen geven. Samen met de handreiking toekomstgericht werken hopen we 
dat dit bijdraagt aan toekomstgericht denken én doen in de ondersteuning aan 
jongeren.

Storytelling: de kracht van verhalen
Wat is krachtiger dan een goed verhaal? Rijk aan ervaringen, emoties, percepties, 
overtuigingen en gebeurtenissen, spreken verhalen tot de verbeelding en 
brengen ze je in vervoering. In deze bundel doen jongeren hun levensverhaal uit 
te doeken, die aan de hand van verschillende gesprekken zijn opgetekend door 
het Fieldlab-team. De verhalen hebben duidelijke overeenkomsten. 

Een verleden waar teleurstelling, persoonlijke problematiek, familiedrama’s, foute 
rolmodellen, niet-ingeloste beloften en frustraties over hulpverleners en het 
(zorg)systeem eerder regel dan uitzondering zijn. Dat maakt hun verhalen soms 
wrang en aangrijpend. Maar net zo relevant zijn de positieve ervaringen met 
hulpverleners die een duidelijk beeld schetsen over wat deze jongeren nodig 
hebben en de eigenheid van de manier waarop de jongeren naar hun leven 
kijken. De hobbels op weg naar volwassenheid beschreven door deze zeven 
jongeren zijn de realiteit voor vele jongeren die dagelijks te maken hebben 
met soortgelijke problematiek. Zij hebben zich open en kwetsbaar opgesteld 
en sommigen vinden het ontzettend spannend dat hun persoonlijke verhaal – 
alhoewel anoniem – zo zwart op wit staat. Hun verhaal verdient het daarom des 
te meer om gehoord te worden.

Een schets van het proces
De jongeren die wij voor deze bundel spraken krijgen ondersteuning van één 
van de betrokken partnerorganisaties van het Fieldlab. Voor de interviewreeks 
ontvingen de jongeren een kleine vergoeding. Essentieel voor een goed verloop 
was dat jongeren alles konden zeggen zonder negatieve consequenties. Om dit 
te waarborgen, zijn de gesprekken op anonieme wijze verwerkt. De jongeren in 
dit boekje hebben een gefingeerde naam gekregen en de organisaties waar zij 
mee te maken hebben (gehad) noemen we tevens niet bij naam. 
De verhalen zijn opgetekend door het onderzoeksteam, uitsluitend aan de 
hand van hun eigen uitspraken. Het onderzoeksteam heeft met name passages 
geselecteerd en deze op logische wijze gestructureerd. De jongeren hebben hun 
verhaal gelezen en goedkeuring gegeven voor publicatie.



Nandan 
20 jaar



“Als kind voelde ik me anders. Ik hield van kunst, muziek en film en was vaak de 
stille toeschouwer. Ik vertrouwde vooral op mijzelf en had daar vrede mee. Pas 
toen ik ouder werd, groeide de behoefte om erbij te horen. Ik wilde geen outlier 
meer zijn. Rond het einde van mijn middelbare school ontstond mijn eerste echte 
vriendschap. Dat was niet toevallig met de zwaarste jongen uit de buurt en dan 
bedoel ik niet zijn gewicht. Die vriendschap bood me bescherming en gaf me 
eigenwaarde. Er was een soort loyaliteit en verbondenheid zoals ik nog nooit had 
ervaren. Wel begon ik dingen te doen waar ik niet achter stond; alsof ik een pact 
met de duivel had gesloten. En dat bracht me in de problemen.

Vanaf mijn zeventiende ging het snel bergafwaarts. Ik kwam in aanraking met 
criminaliteit en met Justitie. Jeugdzorg kwam ook in beeld, maar daarmee 
was alles wel gezegd. De gezinsmanagers wisselden elke maand waardoor we 
steeds weer met iemand anders kennis moesten maken. Maar goed, dan was er 
tenminste nog iemand. Soms was Jeugdzorg maanden afwezig en onbereikbaar. 
Thuis ging het steeds slechter. Zo slecht dat het beter was dat ik vertrok. Ik 
sliep overal en nergens: in parken, de gevangenis, bij junkies die ik kende of bij 
junkies die ik niet kende. In die periode ging ik ook naar de toneelschool, mijn 
droom van jongs af aan. Dat was van korte duur, want tijdens de lessen was ik 
vooral bezig met de vraag bij wie of waar ik die avond kon slapen.

Het kantelpunt kwam toen de rechter bepaalde dat ik begeleid moest inwonen 
bij een hulporganisatie. Dat deed me ontzettend goed. De criminaliteit 
liet ik achter me en op mijn twintigste had ik mijn reclasseringstraject goed 
doorlopen. Daarmee eindigde ook de regeling begeleid wonen. Niemand van 
de verantwoordelijke managers rekende er echter op dat ik mijn traject succesvol 
zou doorlopen, dus was er niet nagedacht over alternatieve woonruimte. Ik 
moest vertrekken zonder concreet alternatief. De verantwoordelijke manager gaf 
niet thuis, communiceerde niet met me. Ik zat maanden in onzekerheid. Waar 
moest ik heen? Pas op de dag dat ik moest vertrekken, ontving ik bericht. “We 
kunnen niets voor je doen en ga er maar vanuit dat we op korte termijn ook niets 
voor je kunnen doen.”

Ik was terug bij af en woonde bij mijn moeder. Ze kreeg in die tijd hulp van een 
gezinscoach met wie ik het goed kon vinden. Formeel kon de gezinscoach niets 

voor mij betekenen, want ze was er voor mijn moeder en zusje. 
Toch kwam de gezinscoach in actie. Ze regelde een intakegesprek bij een 
organisatie die woonruimte biedt aan jongeren. Na korte tijd kon ik daar terecht 
en daar woon ik nu nog steeds. Allemaal dankzij haar. Later begreep ik dat ze 
door haar werkgever op het matje is geroepen. Ze moest al het contact met 
mij formeel beëindigen. Best wel triest: de hulpverleners die in actie komen en 
hun nek uitsteken, zetten daarmee kennelijk hun baan op het spel, terwijl de 
hulpverleners die niet thuis geven en onbereikbaar zijn in de safe zone zitten.

Nu woon ik met vierentwintig jongeren. Mijn kamer deel ik met twee jongens. 
Het is hier een snelkookpan die je klaarstoomt voor zelfstandigheid. Het helpt 
me. Ik zet nu stappen om mijn leven weer op de rit te krijgen. Ik neem afstand 
van het negatieve, zodat het me niet meer beet kan pakken. Ik wil vooruit en 
zie dit als een kans om de persoon te worden die ik in mij heb. Iemand die de 
mensen om hem heen helpt, iemand die anderen inspireert. En daar durf ik nu 
zelf op te vertrouwen.”



Kay 
18 jaar



van alles aan. Mijn rijbewijs halen bijvoorbeeld. Netwerken opbouwen. Sporten. 
Met de begeleiders hier en mijn therapeut heb ik een totaal verschillende relatie 
als met de hulpverleners van vroeger. Ik heb er zo veel voorbij zien komen en op 
een enkeling na deden die niets voor me. Wat een onzinpraktijken. Eén van de 
belangrijkste dingen als hulpverlener is dat je probeert een band te creëren op 
basis van gelijkwaardigheid, dat je niet boven maar naast iemand gaat staan. Dat 
je kunt meedenken en meebewegen, kijken naar wat de situatie vraagt en daarin 
flexibel kunt zijn. Ik heb me zo vaak een nummertje gevoeld. Zelden een mens. 
Nu ik hier zit, ervaar ik het verschil. Hier kijken ze naar waar ik goed in ben en wat 
ik wil bereiken. Welke talenten ik heb en wat er bij me past. Het is geen toeval 
dat het in het verleden steeds fout ging en nu wél de goede kant op gaat.”

“Mensen zagen vooral de problemen die ik maakte, zonder te willen zien wat 
daarachter schuilde. Op mijn vierde was ik al dertien keer verhuisd. Ik woonde 
samen met mijn pa, maar dat ging van jongs af aan niet goed. Thuis was er 
sprake van geweld, maar niemand geloofde me en niemand luisterde. De 
problemen die ik veroorzaakte werden er bij mij met de paplepel ingegoten, 
zeg maar. Na de brugklas ben ik met school gekapt. Ik heb het nog geprobeerd 
op van die speciale scholen voor jongeren met problemen, maar het enige 
wat ik daar deed was voor me uit staren. Geen seconde opgelet. Rond die tijd 
kon ik terecht bij mijn tante, al voelde ik me meer thuis op straat. Daar waren 
mijn vrienden, daar gebeurde van alles en zo rolde ik rond mijn zestiende 
de criminaliteit in. Drugs dealen vooral. Soms ergens inbreken. Ik was jong 
en verdiende bakken met geld dat ik net zo makkelijk weer uitgaf. Echt het 
luxeleven leidde ik, totdat ik betrapt werd en drie maanden moest zitten. 
Reclassering plaatste me bij een zorgorganisatie waar ik begeleid kon inwonen.

De omschakeling van een luxeleven, met alle vrijheden, naar begeleid wonen 
met allerlei regels was zwaar. Vanwege mijn achtergrond zijn bepaalde dingen 
gewoon scheefgegroeid. Dat zit diep bij mij en dat verandert niet zomaar. Het is 
niet alsof je een knop omzet en foetsie binnen een mum van tijd is het weg. Toen 
ik vrijkwam, bleef de drang naar criminaliteit wel bestaan. Ook tijdens de eerste 
maanden dat ik begeleid woonde, ging ik daarom terug de straat op. Als je hard 
op je bek gaat, is dat niet altijd je eigen schuld, maar het is wel zaak dat je ervan 
leert. Je moet zelf gaan inzien dat je dat oude leven niet meer wilt. Het besef 
dat ik het hele criminele bestaan achter me moest laten, kwam pas later. Maar na 
enkele maanden terug op de straat wilde ik het niet meer, ik wilde het achter me 
laten en veranderen. Je moet er zelf voor kiezen om de dingen radicaal anders 
te gaan doen. Daar gaat soms gewoon veel tijd overheen. Ook al lonkt het leven 
op straat nog steeds, voor mijn gevoel heb ik nu wel het licht gezien. Ik wil nu 
een gewoon leven met werk en een huisje en op den duur een gezin. Dat lijkt 
me mooi. Een beetje stabiliteit, zonder al die buitensporige dingen. Ik oriënteer 
me nu een beetje op wat ik kan en leuk vind. Ik ga zelfs weer naar school en 
hoop door te stromen naar het mbo niveau 4. Astronaut zal ik er niet meer mee 
worden, maar wie had ooit gedacht dat ik weer terug naar school zou gaan? En 
nog met plezier ook.
Begeleid wonen helpt je om dingen uit te proberen. Sinds ik hier woon pak ik 



Kevin 
23 jaar



“Op school was ik het doelwit van vechtpartijen. Niet voor even, maar tot aan 
het vierde jaar van de middelbare school. Er werden tafels en stoelen naar me 
gegooid, ik werd geslagen of van de trap geduwd. Ik ben een tand verloren 
alleen maar om de rode kleur van mijn haar. Met mijn ouders kon ik er niet goed 
over praten. We begrepen elkaar niet. Mijn vader drinkt veel, hij heeft me vaak 
gezegd dat hij mij als derde kind niet wilde. Hij hield zijn handen niet thuis en 
van mijn oudere broers moest ik het ook regelmatig flink ontgelden. Tot ik een 
keer flink van me afsloeg, nu leven we in huis een soort van naast elkaar, maar 
het is geen fijne plek en ik ben veel op straat. Gelukkig heb ik goede vrienden 
waar ik altijd bij terecht kan.

Mijn pestverleden en thuissituatie zorgde voor depressieve klachten, ik was 
nooit ergens veilig. Er waren dagen dat ik nauwelijks mijn bed uit kon komen. 
Douchen was dan al te zwaar. Een opleiding afmaken is me daarom ook niet 
gelukt. Het was erg heftig om te merken dat anderen gewoon doorstroomden en 
ik achterbleef. Daar werd ik alleen maar onzekerder van. Als ik bij docenten op 
het mbo aangaf dat ik een slechte dag had, kreeg ik te horen: “Ja dat heb ik ook 
wel eens.” Ik voelde me onbegrepen en durfde er verder tegen de docenten niet 
zoveel over te zeggen. Bang om onbegrepen of anders behandeld te worden. 
Later kreeg ik de diagnose dysthyme stoornis, een chronische maar lichtere vorm 
van depressie. Die diagnose voelde als een enorme bevrijding en het hielp me 
om het bij docenten bespreekbaar te maken. En ook al was er begrip, uiteindelijk 
merk je dat zo’n school er weinig rekening mee kan houden. De zorgcoördinator 
zei: “Zet gewoon je beste beentje voor en blijf thuis als het je niet lukt om 
naar school te gaan.” Dus toen het slecht met me ging, bleef ik weken thuis. 
Waardoor ik alsnog moest stoppen met de opleiding.

Vlak daarna ontving ik een brief van de gemeente Amsterdam met de 
vraag of ik langs kon komen. Als schoolverlater moest ik mij melden bij een 
jongerenconsulent. Daar voelde ik me direct gezien. Er werd gekeken naar wat 
ik wél kan. Ik belandde bij een sociale werkplaats voor jongeren waar je met 
nieuwe technieken leert werken. 3D-printen, laseren, dat soort spul. Het was een 
ontzettend toffe plek met leuke collega’s en fijne begeleiders. Er ging een wereld 
voor me open en voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel dat ik vrijuit kon 
praten. Ze hielden rekening met mijn beperkingen, maar ook met mijn wensen 

en talenten. Zo viel het ze op dat ik aardig kon schrijven en al snel schreef ik 
blogs voor hun website. Na een hele fijne periode stroomde ik vervolgens 
door naar vast werk als schoonmaker. Dat ging een tijdje goed, totdat ik in een 
relatiecrisis belandde en met paniekaanvallen te maken kreeg. Ik voelde me 
zwaar klote en werd ook nog eens tegen mijn zin overgeplaatst naar een andere 
schoonmaaklocatie. Mijn manager dacht dat dat goed voor me zou zijn. Het 
zorgde ervoor dat ik me niet beter, maar nog slechter ging voelen en ik besloot 
daarom te stoppen. Mijn vriendin stond erop dat ik hulp zocht. De wachtlijst voor 
de psycholoog was belachelijk lang en ondanks mijn aanmelding ging ze toch 
bij me weg. In de tussentijd voerde ik gesprekken met de praktijkondersteuner 
van de huisarts waar ik wegens de drukte maar één keer in de drie weken terecht 
kon. Dat werkt natuurlijk voor geen meter. Je bouwt geen band op. Je vergeet 
de dingen die je juist had willen bespreken. Het blijft oppervlakkig en helpt 
daarom niet.

Al ga ik nog door donkere periodes heen, toch blijf ik hoopvol. Ik ben onder 
behandeling bij een mannelijke psycholoog, hij is no-nonsense, eerlijk en 
oprecht. Dat werkt. Een man als behandelaar is wel anders, qua emoties denk 
ik altijd dat mannen met de basiskleuren werken, terwijl vrouwen het hele palet 
kennen. Hij zegt dat ik voor een succesvolle behandeling eigenlijk eerst uit huis 
moet, een eigen plek waar ik me fijn voel. Maar dat zit er voorlopig niet in. Wel 
schrijf ik al een tijd voor mezelf en door de positieve ervaringen in het verleden 
heb ik het vertrouwen dat ik daarmee verder kan. Ook heb ik geleerd dat het 
belangrijk is om anderen erbij te betrekken. De komende tijd wil ik gebruiken 
om uit te zoeken wat er mogelijk is en wat er bij me past. Het liefst wil ik naar de 
schrijversvakschool, maar ik vind het doodeng om zelfs maar naar de open dag 
te gaan. Misschien lukt het me om ooit mijn droom waar te maken en schrijver te 
worden.”



Jeremiah 
20 jaar



“Vrienden heb ik niet. Ik heb altijd op mijzelf vertrouwd en inmiddels weet ik 
niet beter. In het criminele circuit probeert iedereen je te naaien en die mindset 
neem je over. Daarom hou ik mensen altijd op afstand. Soms voelt het rot dat ik 
niemand heb, geen rolmodel ofzo. Maar als je alleen op jezelf vertrouwt, kun je 
ook niet teleurgesteld worden. 

Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders en dat was nogal een slappe opvoeding. 
Ze waren bang dat ik net als mijn vader drugs zou gaan dealen en hielden me 
daarom het liefste de hele dag binnen. Op de middelbare school brachten ze 
me zelfs nog met de auto. Ik schaamde me kapot. Het voelde een beetje als 
onderdrukt worden ofzo, en ging me afzetten. Alles wat niet mag, wordt juist 
interessant. Zo werkt het toch? Het criminele leven op straat lonkte. Niet zozeer 
voor het geld, maar voor de kick. Het geeft je macht en status. Dat merk je aan 
de reacties op straat en dat voelde lekker. Ik kwam steeds meer in opstand, 
kwam in aanraking met de politie en kreeg knallende ruzie met mijn familie. Op 
mijn zeventiende kwam ik vast te zitten.

Daarna stapelden de problemen zich op. Terug naar mijn grootouders was een 
no-go. Ik heb het nog even geprobeerd bij mijn vader, maar dat was geen succes 
en samenwonen met mijn broer bleek ook geen oplossing. Via reclassering kreeg 
ik begeleid wonen toegewezen en daar woon ik nog steeds. Qua woonsituatie is 
de boel nu stabiel, maar ik denk nog hetzelfde en de criminaliteit is niet uit mijn 
hoofd verdwenen. Dat verandert niet. Het verlangen naar in opstand komen, 
naar dingen doen die niet mogen, dat wíl ik ook niet verliezen. Je moet die 
drang wel onder controle houden en er niet in doorslaan, je moet de grenzen 
kennen. Ken je plek en maak niet de verkeerde mensen boos. Ik word daarin ook 
enorm in de gaten gehouden. Er is 24-uurs cameratoezicht en er zijn dagelijkse 
controles. Ze willen alles weten, wat ik doe en wat ik koop. Altijd die negatieve 
controle. “Als je dit niet doet, dan word je vastgezet,” zeggen ze dan. Geloof 
me, in de gevangenis heb je meer vrijheid.

Op dit moment zijn er vier of vijf organisaties met me bezig en eerlijk gezegd 
vind ik het bullshit, een soort noodzakelijk kwaad. Kijk, ze doen wat ze kunnen, 
maar ze denken niet zoals ik denk en daarom werkt het niet. Ik begrijp heus wel 
waaróm ze het proberen. Ik doe illegale shit. Maar als ik precies zou doen wat

zij van mij verwachten, dan gaat het pas echt mis. Die mensen proberen me een 
kant op te duwen die ik helemaal niet op wil gaan. Zinloos dus. Ik wil niet een 
normaal leven en vastzitten in een simpel rotbaantje. Ik ben van de seks, drugs 
en feest. Al krijg ik een straatverbod, ik doe toch wat ik wil. Ik pas me niet aan. Ik 
weet heus wat al die instanties willen horen en daarom speel ik braaf het spelletje 
mee, maar een rotte appel kun je niet veranderen. Ik blijf wie ik ben. Vrijheid en 
dat beschermen is voor mij het allerbelangrijkste. In het verleden heb ik dat nooit 
gehad dus als mensen dat proberen af te pakken, hebben ze een probleem. En 
dat is wel wat anderen vaak doen, dus hou ik mensen op afstand. Ze moeten zich 
eerst bewijzen, dat ze voor me door het vuur gaan, maar zo ver komt het vaak 
niet eens. 

Mijn droom is om uiteindelijk een eigen club te hebben en die zelf te runnen. 
Vlak bij de Wallen ofzo. Daarnaast oefen ik veel met tekenen. Daarbij krijg ik ook 
hulp van mijn begeleider en dat motiveert me zeker. Ik denk erover na contact 
op te nemen met tattooshops en een cursus tatoeëren te volgen. Daar helpt 
mijn jobcoch dan ook weer bij. Dat soort dingen helpen. Mensen die er niet op 
hameren dat ik moet veranderen, laat ik toe, dan stel ik me open. Die mensen 
kunnen me inspireren en raken.”



Dikra
24 jaar



“Mijn jobcoach heeft een keer tegen een potentiële werkgever gezegd dat ik al 
in paniek zou raken als ik de ene dag vier kopjes koffie zou moeten inschenken 
en de volgende dag vijf. Terwijl ik er gewoon bij zat. Laatst opende hij het 
gesprek met: “Je bent afgevallen!” In plaats van: “Hoe gaat het met je.” 
Gesprekken met hem voelen voor mij bedreigend en gaan meestal over de 
dingen waarvan hij denkt dat ik ze niet kan.

Zeven jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met het UWV. Ik kreeg 
direct een uitkering, dat verliep soepel, maar veel dingen ook niet. Door 
slaapproblemen en blindheid aan één oog kan ik bepaalde dingen niet doen. 
Dat geeft steeds meer problemen op het gebied van werk. Ik wil ontzettend 
graag, maar lang niet alles lukt voor mij. In het begin van mijn zoektocht 
naar werk had ik nog het vertrouwen omdat er door de begeleider rekening 
gehouden werd met mijn beperkingen en interesses en dergelijke, maar die 
hoop verdween snel. Ik heb erg gemerkt dat er een beeld van je wordt geschetst 
op basis van een rapport. Ze denken te weten wie je bent, wat je leuk vindt en 
hoe ze met je moeten omgaan. Maar ik ben veel meer dan wat er in zo’n rapport 
staat. Kijk, ik werk al sinds mijn 12e. Ook heb ik allerlei opleidingen gevolgd. 
Van Altra Horeca tot detailhandel maar ook ROC TOP maatschappelijke zorg. Ik 
voetbal en geef daarnaast training aan meerdere teams, ik vind het leuk om die 
teams te coachen. Er zijn heel veel dingen die ik echt leuk vind.

Maar als je als jongere hulp krijgt zien ze al snel een label en daardoor slaan 
ze soms zó de plank mis, zo ging het ook met mijn jobcoach. Al vanaf de start 
gingen de dingen tussen ons mis. Veel beloftes werden niet nagekomen. Ik 
heb nooit het gevoel gehad dat hij moeite doet om mijn situatie te begrijpen. 
Dan dreigde hij dat ik mijn uitkering zou verliezen als ik niet met bepaalde 
werkgevers in gesprek zou gaan. In reactie daarop trok ik een muur op. Hoe 
meer ik dat deed hoe harder hij ging duwen. Ik wilde helemaal geen banen 
weigeren, maar er werd zo gepusht zonder dat er rekening werd gehouden met 
mijn aandoeningen en dat voelde ontzettend oncomfortabel. Hij vond dat ik me 
maar over dat soort ‘teleurstellingen’ heen moest zetten. Ik voel me soms echt 
gekleineerd en niet serieus genomen. Maar nu heb ik een vaste baan. 
En blij dat mijn jobcoach daarmee is. En ik ook, want nu laat hij me met rust.

Aan de andere kant heb ik ook goede ervaringen, zoals met mijn persoonlijke 
hulpverlener die me nu al vier jaar begeleidt. Het grote verschil? Zij ziet me 
als een persoon in plaats van als een dossier. Er is ruimte voor persoonlijke 
gesprekken en ik word niet als een kind behandeld. Wat ik belangrijk vind is 
dat hulpverleners goed nadenken over de haalbaarheid van hun beloftes en 
afspraken. En dat ze echt kijken naar jou als persoon en vanuit daar bepalen 
wat er bij je past. In mijn nieuwe baan kom ik echt tot leven. Mensen zijn aardig 
en blij met me. Ik kan bij iedereen aankloppen als ik dat zou willen. Niet dat 
het nodig is, want als ik me veilig en prettig voel, kan ik prima zelfstandig uit 
de voeten. Dus hulpverleners, stop met duwen. Kijk vooral naar de persoon en 
bepaal dan wat erbij diegene past.”
 



Ishaan
23 jaar



“Die eerste nacht buiten was verschrikkelijk. Ik was radeloos. Ik zie me nog voor 
die dichte deur staan, terwijl mijn moeder schreeuwt dat dit mijn huis niet meer 
is. Daarna heb ik mijn moeder nooit meer gezien. 

Ik ben opgegroeid in Amsterdam Oost. Toen mijn vader en moeder op mijn 
achttiende gingen scheiden bleef ik met mijn moeder over. Die had al de 
gewoonte om me uit te buiten en dat werd alleen maar erger. “Jij woont hier, 
dus moet mij betalen,” was wat ze zei. Mijn studiefinanciering, spaargeld en het 
geld dat ik verdiende met werken moest ik bij haar inleveren. Er waren maanden 
dat ik zo’ n € 1.200,- op moest hoesten, anders kon ik oprotten. Het groeide zo 
scheef dat ik geen uitweg zag en professionele hulp zocht. Toen mijn moeder 
daar lucht van kreeg verving ze nog dezelfde dag de sloten.
Bij vrienden kon ik niet terecht en bij de politie kreeg ik te horen dat ze “niet 
van de opvang zijn”. Een week lang zwierf ik op straat, dag en nacht. Geen idee 
bij wie ik aan moest kloppen. Toevallig liep ik langs een hulporganisatie voor 
jongeren, maar toen ik daar binnenstapte kreeg ik geen welkom gevoel. Ze 
waren zó kil, zo zakelijk. Geen sprankje empathie. Ze gaven me het gevoel dat 
ik gek was waardoor de situatie nog uitzichtlozer voelde. Ze meldden me wel 
aan voor de nachtopvang waar ik dezelfde nacht nog terecht kon. Na een week 
in de kou had ik eindelijk weer een dak boven mijn hoofd en dat was te gek. Vijf 
nachten per maand kon ik er terecht. Met een beetje geluk tien.
In het beste geval bracht ik dus nog steeds een week of drie per maand door 
op straat en soms sliep ik in een kraakpand of in de auto’s van vrienden. Al met 
al een jaar lang. Uitzicht op een eigen vaste slaapplek – laat staan een woning 
– was er niet voor mij. Wel veel valse beloftes. Elke keer kreeg ik te horen dat 
ze me wilden helpen. Maar in praktijk kwam er niets van terecht, dus ik verloor 
het vertrouwen in hulporganisaties en de gemeente volledig. “Je situatie is 
te mooi voor een urgentieverklaring”, zei de dame achter het loket van het 
stadsdeelkantoor. Het voelde alsof niemand me echt wilde helpen.
De manier waarop mensen tegen daklozen praten, het maakt me nog steeds 
woest. Dakloos zijn is al erg, maar dat mensen je behandelen als een soort van 
crimineel vond ik echt onverdraaglijk. Mensen zien je als crimineel of junk dus 
zo word je ook behandeld. Na een jaar schipperen tussen de nachtopvang en 
het leven op straat, kreeg ik gelukkig een vaste slaapplek toegewezen binnen 
de maatschappelijke opvang. Ik was zo blij en opgelucht dat ik elke dag een dak 

boven mijn hoofd had, al is het geen feest om een kamer te delen met junkies en 
mensen die je proberen te bestelen. Een wereld zonder privacy. Begeleiders die 
je behandelen als trash. Er was constant gedoe, drugs en smerigheid. Maar toch, 
voor mij een hele stap vooruit!

Pas toen ik bij een hulporganisatie voor dak- en thuisloze jongeren binnenstapte, 
voelde ik me echt thuis. Ik ben eens langsgegaan en sindsdien altijd 
teruggekomen. Het was een compleet andere wereld. Het hielp me er niet alleen 
bovenop, ik heb me er ook echt kunnen ontwikkelen. De mensen waren aardig. 
De begeleiders luisteren naar je verhaal en nemen de tijd voor je. Je wordt 
weer gezien als mens. Ik stapte binnen als een verlegen, schuchtere jongen die 
niet voor zichzelf opkwam. Nu zoek ik mensen op, spreek ik ze aan en verzin ik 
activiteiten voor jongeren. En ja, de volgende stap is ook gezet. De begeleiders 
van de maatschappelijke opvang vonden dat ik klaar was voor een zelfstandige 
woning. Begin dit jaar tekende ik het huurcontract van mijn eerste echte eigen 
huis.”



Nazya
25 jaar



“Vanaf mijn elfde jaar woon ik al niet meer thuis, want daar opgroeien was erg 
onveilig. Hield ik me gedeisd en vroeg ik niets, dan had ik een dak boven mijn 
hoofd en met wat geluk een boterham. Meer hoefde ik niet te verwachten. Mijn 
familie voelde bedreigend voor mij en dat was verschrikkelijk.
In de periode daarna wisselde ik het ene na het andere tehuis in Nederland af. 
Maar mij ergens vertrouwd en thuis voelen deed ik niet, want niemand begreep 
me echt. Waar ik ook kwam, nergens kon ik mijn verleden achter me laten. Ik 
werd steeds als slachtoffer of juist als boosdoener behandeld. Hulpverleners 
deden hun best, maar voelden mij niet goed aan. Ik voelde me nooit gezien 
en gehoord. Aandacht voor mijn bagage was er nauwelijks. Het onbegrip, de 
onveiligheid en de strakke aanpak maakte dat ik op de vlucht ging en dan liep ik 
weg.
Het gevoel dat niemand mij begreep groeide. “Dan maar op straat zwerven” 
dacht ik, want dan heb ik met niemand meer wat te maken. Drugs verkopen 
domineerde mijn leven vanaf mijn 16e. Om vier uur ’s middags uit bed, de deur 
uit, chillen en blowen in de shop en dan vanaf één uur in de nacht tot een uur 
of zes in de ochtend de straat op en de clubs in. Vlak voor mijn 18e verjaardag 
raakte ik zwanger. In hoogzwangere toestand verkocht ik nog aan klanten. De 
ommekeer kwam toen een klant een bestelling oppikte en naar mijn buik keek. 
“Houd het maar, en mijn geld ook” zei hij, en hij vertrok. Ik realiseerde toen dat 
het zo echt niet meer kon doorgaan. Ik besefte dat ik het roer moest omgooien 
en een nieuw leven moest gaan opbouwen. Op dat moment begon een nieuwe 
zoektocht naar een plek waar ik mij thuis zou voelen. Maar die bleek lastig te 
vinden. Alweer.
Het allerliefst had ik gewoon het normale leven gewild. Al ben ik best tevreden, 
doet het me pijn als ik me vergelijk met anderen. Er is een ‘normaal’ en daar 
val ik buiten. Zo voel ik dat continu. Dingen die bij anderen gewoon zijn of 
goed gaan, mislukken bij mij. Ik heb schulden omdat mijn zorgverzekering 
ongemerkt doorliep na mijn 18e. Ik werd weggestuurd van scholen en tehuizen 
omdat het uit de hand liep. Ik lag telkens in de clinch met begeleiders en 
hulpverleningsorganisaties. Ik ging en ga nog steeds van het ene naar het 
andere traject. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Dan krijg ik van de 
gemeente een ontheffing van sollicitatieplicht en hoor ik vervolgens dat mijn 
schuldsaneringstraject in gevaar komt omdat ik niet genoeg gesolliciteerd heb. 
Hoe krom kan het zijn?

Dat het bij mij ‘boven’ niet helemaal lekker zat, werd bevestigd rond mijn 17e, 
toen ik de diagnose borderline kreeg. Maar voor de behandeling stelde ik mij 
niet open. Ik accepteerde de diagnose niet, kon en wilde niet inzien dat dingen 
niet goed zaten en ging de strijd aan met behandelaars en begeleiders. Je 
moet met zo’n diagnose trouwen, maar ik liep er van weg. Ik was in een fase 
van ontkenning en ging helemaal op in drugs verkopen en feesten. Tussen de 
therapie door. Want als je wilt, zet je de hulpverlening makkelijk buitenspel. 
En zeker voor iemand zoals ik, die makkelijk praat en snel een masker opzet, ik 
creëer eenvoudig een image naar anderen toe. Hulpverleners dachten dat ik 
de goede kant op ging, terwijl ik tegelijkertijd mijzelf verwondde. Ik heb drie 
zelfmoordpogingen ondernomen. Maar met anderen erbij? Een feestbeest! 
Iemand die over van alles en nog wat vertelde. Ik liet anderen niet dichterbij 
komen.
Ik hoop dat mijn verhaal laat zien hoe belangrijk het is dat je op tijd de juiste 
hulp krijgt. Daar heeft het bij mij aan ontbroken, waardoor ik het vertrouwen 
verloor en mezelf niet voor hulp openstelde. Aan hulpverleners wil ik meegeven 
dat je niet moet opgeven wanneer jongeren kansen niet pakken. Niet denken 
dat je dan faalt, want misschien is die persoon er nog niet aan toe. Dat moet nog 
groeien en komt later wel. Desinteresse betekent niet altijd dat iemand niet wil, 
maar vaker dat iemand niet kan.”



Reflectie professionals

In het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren zijn we steeds uitgegaan van 
twee perspectieven: dat van de jongeren en dat van de professionals die hen 
ondersteunen. Deze verhalen illustreren hoe jongeren zelf kijken naar hun 
verleden, heden en naar hun toekomstperspectief. Wat betekent dit voor het 
perspectief van professionals en hoe geven zij daar concreet invulling aan? We 
vroegen een aantal mensen van de  samenwerkingspartners van het Fieldlab om 
een reflectie te geven vanuit hun dagelijkse praktijk.



Sterre Raymakers & Linda Wassink, 
Projectcoördinatoren bij Don Bosco Straatvisie

https://www.donboscostraatvisie.nl/

Jongeren worden bij Don Bosco verwelkomd in een huiselijke sfeer. Onze 
werkwijze is heel informeel en buiten de bestaande kaders durven te denken is 
daarbij belangrijk. We kijken naar de situatie en de persoon zelf en die zijn altijd 
anders, dus dat vraagt maatwerk.

Wanneer jongeren hier voor het eerst binnenkomen proberen we vooroordelen 
en verwachtingen los te laten. Veel van onze jongeren hebben een rugzak, 
een moeilijk verleden en zijn beschadigd. Dit kan tot gevolg hebben dat ze 
weinig vertrouwen hebben in zichzelf en anderen, sociaal onaangepast zijn en 
schadelijke gewoontes hebben. Wij proberen altijd door deze problemen heen 
te kijken, deze te accepteren en de mens te blijven zien. Het helpt dat wij niet 
werken met dossiers en er daardoor altijd blanco instaan, onbevangen.
 
We hebben geen voorwaarden en hoge criteria voordat jongeren hier welkom 
zijn. Het is dus heel laagdrempelig. Je mag hier vallen en opstaan, keer op keer 
en jongeren mogen altijd weer terug komen nadat er zich iets heeft voorgedaan. 
Dit voelt vaak als iets nieuws voor hen omdat iemand onvoorwaardelijk voor ze 
klaar staat. Voor veel jongeren is dit onwennig maar wel bijzonder. 
Het zorgt ervoor dat jongeren zich langzaam openen en hun vertrouwen terug 
krijgen.

Ons uitgangspunt is dat we allemaal gelijk zijn, onze ervaringen hebben en van 
elkaar kunnen leren. Iedereen is van waarde. We proberen een luisterend oor te 
zijn en je mag alles bij ons kwijt. Wij delen ook een stukje van onszelf, ons eigen 
verhaal en ervaringen waardoor je het gesprek kunt openen. 

Voor dit werk hebben wij geleerd om onze eigen verwachtingen bij te stellen. 
Als je te ambitieus bent om de ander te helpen dan kan dat tot teleurstellingen 
leiden. We verwachten weinig maar geloven wel in de krachten van jongeren. 
Iedereen heeft een talent en die proberen wij samen met de jongeren te 

ontdekken en naar de voorgrond te schuiven, daar worden jongeren blij van. Wij 
vieren dan ook alle kleine stapjes en bewonderen deze.  

We stellen ook grenzen en zijn eerlijk naar de jongeren toe. Jongeren weten 
hierdoor waar ze aan toe zijn. Als wij niet (meer) de aangewezen persoon zijn 
dan verwijzen wij jongeren, altijd in overleg, door naar andere instanties maar zij 
kunnen altijd op ons terugvallen. We laten ze niet zomaar los.

https://www.nji.nl/nl/Kennis

Twee jaar geleden interviewde ik een jonge vrouw over wat jongeren nodig 
hebben aan ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid. De vrouw 
straalde kracht en kwetsbaarheid uit. De mix van daadkracht en onzekerheid over 
zichzelf raakte mij. Net als haar nuchterheid en een scherp afgestelde antenne 
voor onzin. Ik wist niet hoe snel ik mijn vragenlijst naast me moest leggen; de 
antwoorden lagen al helder en duidelijk op tafel. “Benader ons als mensen en 
leer ons gewone, menselijke dingen.” Een ‘profiel’ schetsen van een jongere 
kon niet volgens haar: “Het is per kind verschillend, 80.000 scenario’s... Waar het 
om gaat, is de aandacht.”  Van de vele begeleiders die ze had, kwam er één in 
het gesprek naar voren. Omdat ze hem opbelde toen het even niet ging en “hij 
gewoon opnam!” 

In 2019 hebben het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie zes trajecten 
ondersteund binnen de pilot ‘Werken met een toekomstplan’. Met als doel 
om samen te leren, wat toekomstgericht werken met jongeren in de overgang 
naar volwassenheid betekent in de praktijk. In de gesprekken met jongeren en 
professionals kwam één boodschap consequent naar voren: zonder een ‘klik’ 
tussen de jongere en de professional ben je nergens. “Met je rijinstructeur moet 
toch ook een klik zijn?”, legde een van de jongeren uit.

Iryna Batyreva
Senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut



Wat jongeren bedoelen met die ‘klik’ snapt iedereen gelijk. Het gaat om 
vertrouwen, oprechte interesse, er voor de jongere zijn en steun bieden die 
aansluit bij haar of zijn wensen en dromen. Binnen de wetenschap spreekt 
men over het ‘relationele opvoedperspectief’ dat – naast organisatorische 
en systeemoplossingen – stevig geborgd moet zijn in de wetgeving en in 
hulpverlening. Er komt ook steeds meer kennis beschikbaar uit de praktijk, 
onderzoek en ervaringen van de jongeren zelf. Het Fieldlab Toekomstplannen 
Jongeren is daar een mooi voorbeeld van. Het inzicht groeit; in Nederland en 
ook in het buitenland. Volwassen worden is a big deal, zegt men in Schotland. 
Daar is de relatie tussen de jongere en de professional een belangrijke 
hoeksteen van het landelijke beleid. Ook in Noorwegen staat de relatie met de 
jongere centraal: hulpverleners willen de jongeren met liefde benaderen en er als 
ouder voor hen zijn. Door de jongeren te leren kennen en een relatie met ze op 
te bouwen hopen ze een veilige basis te kunnen bieden. Zodat de jongeren zich 
open kunnen stellen en ondersteuning vragen waar het nodig is. 

We hebben ingewikkelde systemen en regels opgebouwd die vaak in contrast 
staan met datgeen wat jongeren belangrijk vinden. Regels zijn belangrijk om de 
kwaliteit van ondersteuning te kunnen waarborgen. De zaak is om deze te blijven 
bijstellen op basis van de kennis van nu. Over het belang van een goede relatie 
bijvoorbeeld. De grootste uitdaging is om het systeem zo in te richten dat beleid 
en regels volgend zijn op het belang van de jongeren en niet andersom. Zodat 
het systeem professionals ondersteunt in het uitoefenen van hun vak: vanuit het 
hart, op gelijkwaardige basis en aansluitend op de vraag en de toekomstwens 
van de jongere. Daar gaan we voor.

https://www.expex.nl/

Een geborgen plek waar je écht wordt gezien, waar je jezelf mag zijn en iemand 
zich om je bekommert. Dat is iets wat velen, die in aanraking zijn geweest met de 
jeugdzorg of überhaupt geen jeugdzorg hebben gehad, hebben moeten missen. 
Ze gaan soms van plek naar plek en hun bagage wordt al groter en groter. 

Lotte Bout
Projectcoördinator bij ExpEx Amsterdam

Veel jongeren gaan op den duur gebukt onder hun eigen reisgoed. Ze proberen 
de enorme rugzak van zich af te werpen, wat kan resulteren in onbereikbaar 
gedrag voor anderen. Jongeren worden afgeschreven en de hulpverlening staat 
machteloos. Of ze vluchten met bagage en al en reizen door naar plekken waar 
ze schijnveiligheid ervaren. Ze komen terecht in een vaak duistere wereld waarin 
drugs, criminaliteit en verkeerde figuren een rol spelen. Ondertussen blijft de 
inmiddels uitpuilende backpack zich vullen met ervaringen, die alleen maar als 
ballast verder mee reizen naar een nog onbekende plek…  
 
Vanuit Experienced Experts Amsterdam proberen wij de jongere áchter die 
stampvolle rugzakken te ZIEN en de inhoud van die rugzak te gebruiken om dat 
om te zetten naar iets positiefs. Dat doen wij d.m.v. een training die jongeren 
opleidt tot ervaringsdeskundigen, zodat zij leren hoe zij hun ervaringen kunnen 
gaan inzetten in het werkveld. Het is vaak heel spannend voor iemand om het 
eerste ritsje open te maken van de rugzak en te laten zien aan anderen wat je bij 
je draagt. Maar al gauw zien we een proces ontstaan waarin we met elkaar een 
veel diepere verbinding maken en al dat reisgoed een andere betekenis krijgt. 
Door de inhoud van de rugtas met elkaar te delen en herkenning bij elkaar te 
vinden, zien we dat een jongere zich eindelijk écht gezien, gehoord en begrepen 
voelt. 
Het uitwisselen van de inhoud van elkaars rugtas is dan ook vaak een helend 
proces en kan iemand doen laten inzien dat die rugtas vol ervaringen en kennis 
om te buigen is naar iets heel moois. Namelijk naar waardevolle bijdragen 
waar beleidsmakers, hulpverlenende instanties, hulpverleners en andere 
kwetsbare jongeren enorm veel van kunnen leren. Met als uiteindelijke doel de 
hulpverlening aan jongeren in Amsterdam te verbeteren. Én de ExpEx zelf te 
versterken zodat hun rugtas prima draagbaar wordt en zij vol vertrouwen hun 
verdere reis kunnen maken naar hun eigen geborgen plek! 

ExpEx worden of inzetten? De ExpEx opleiding is voor jongeren rond de 18 – 
28 jaar, die hun problemen zover ontgroeit zijn dat ze hun leerproces kunnen 
herkennen, delen en inzetten voor anderen. 
Meer informatie? Neem contact op (06- 48123486 / info.expex@teamed.nl). 
Of kijk op www.teamed.nl en op www.expex.nl



Dankwoord

De zeven jongeren die we een jaar lang mochten volgen bedanken we voor hun 
openheid en enthousiasme. Dankzij jullie bereidheid om gevoelige ervaringen 
en emotionele gebeurtenissen met ons te delen werden het geen eenzijdige 
interviews maar open gesprekken. We hopen dat deelname aan het Fieldlab, 
het stukje bij beetje ophalen en reconstrueren van verleden, heden en toekomst, 
positief heeft bijgedragen aan jullie proces.

Onze dank gaat ook uit naar onze samenwerkingspartners, de professionals die 
een essentiële schakel vormden naar de jongeren toe. Dankzij jullie stelden zij 
zich open naar ons. Dank voor het meedenken, de enthousiaste deelname en 
reflecties.
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