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ACHTERGROND 
Onderzoeksproject ‘Een goede toekomst’ 
In 2018 is door ZonMw een subsidie toegekend aan onderzoekers van Praktikon, Hogeschool Leiden, Sterk Huis, 
Via Jeugd en Fier voor het onderzoeksproject ‘Een goede toekomst’. Het doel van dit onderzoeksproject is om kennis 
en praktische handvatten te ontwikkelen om de hulp aan jongeren1 die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele 
uitbuiting te verbeteren. Het praktijkgerichte onderzoek richt zich, vanuit knelpunten in de huidige hulpverlening aan deze 
doelgroep, op elementen binnen een benodigde ‘trajectbenadering’ in de hulpverlening aan hen. 

Het onderzoeksproject is opgebouwd uit twee deelonderzoeken. In deelonderzoek 1 zijn de ervaringen van jongeren, 
ouders en betrokken professionals met zorgtrajecten onderzocht, om zo vanuit hun perspectieven inzicht te krijgen in wat 
ontwikkelpunten zijn voor het vormgeven van een succesvolle trajectbenadering. Vervolgens is in deelonderzoek 2 door 
de verschillende betrokken organisaties2 een pilot uitgevoerd, waarin potentieel werkzame elementen zijn uitgewerkt 
en ingezet in de praktijk. Zo richt de Hogeschool Leiden zich in samenwerking met gezinshuizen op preventie en 
signalering, focust Sterk Huis op de inzet van leer-werkcoaches, en zet Via Jeugd ‘ervaringsmaatjes’ in. Fier richt zich in 
deelonderzoek 2 op toekomstgericht werken vanuit de integratie van zorg, onderwijs en participatie. 

Fier
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, met als 
opdracht: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier biedt binnen 
de Veilige Vestes in Leeuwarden en Capelle opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is 
gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging3. Er wordt met cliënten gewerkt 
aan ‘trauma, trots en toekomst’4. 

Zorgprogramma Asja
Dit onderzoeksproject richt zich op jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Bij Fier wordt 
hen residentiële hulp geboden binnen de Asja-groepen. Asja biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling aan 
jongeren5 in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding dwang en/of geweld in de prostitutie terecht 
zijn gekomen of ernstig risico lopen hierin terecht te komen. Veelal wordt gestart met een 24-uurs verblijf binnen deze 
Asja-groepen, waarna zij nazorg krijgen wanneer zij terug naar huis gaan of beschermd/begeleid gaan wonen.6 Het 
Zorgprogramma Asja heeft tot hoofddoel een afname van het risico op (herhaald) slachtofferschap en (her)traumatisering, 
dat jongeren zich weerbaar voelen in hun contacten en dat zij een concreet toekomstperspectief hebben.7 

1 Dit onderzoek richt zich op vrouwelijke slachtoffers (tot 24 jaar) van seksuele uitbuiting; in de rapportage beschreven als ‘jongeren’
2 Hogeschool Leiden i.s.m. gezinshuizen, Via Jeugd, Sterk Huis & Fier 
3 Website: Over Fier - Fier.nl 
4 Strategienota 2021-2023
5 De Asja-groepen zijn specifiek voor vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting 
6 Asja - opvang slachtoffers mensenhandel/loverboys - Fier.nl 
7 Zorgprogramma Asja 

INHOUD

https://www.fier.nl/over-fier
https://www.fier.nl/opvang/asja
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BEKNOPTE LEESWIJZER 
Jongeren die (mogelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting kampen met specifieke en complexe 
problematiek op verschillende leefgebieden, en hebben (hierdoor) veelal een slechter perspectief. Dit 
vereist in de hulpverlening een duidelijke focus op de toekomst, waarin integraal gewerkt wordt op 
verschillende leefdomeinen. Bij Fier wordt vanuit de holistische visie met jongeren gewerkt aan ‘trauma, 
trots en toekomst’ vanuit het integratieve HIC-HS-IE&P concept. In deze pilotstudie is de impliciete 
kennis die ten grondslag ligt van deze toekomstgerichte, integratieve behandeling in kaart gebracht en 
geëvalueerd. Dit komt aan bod in onderdeel 1. Daarnaast is het Toekomstplan ontwikkeld en ingezet, 
om het toekomstgericht en integraal werken door te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. Dit komt aan 
bod in onderdeel 2. Deze pilotevaluatie geeft vanuit de ervaringen van jongeren en professionals inzicht 
in belangrijke aandachtspunten in het (integraal) werken aan de toekomst met jongeren die slachtoffer 
zijn van seksuele uitbuiting: hoe kunnen we in het werken aan de toekomst met jongeren aansluiten bij 
en werken vanuit (de behoeften van) jongeren? Met als doel dat hulpverlening revictimisatie voorkomt 
en bijdraagt aan ‘een goede toekomst’. 
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1. INLEIDING
1.1 Waarom toekomstgericht werken? 
Jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting kampen vaak met zeer complexe en specifieke 
problemen op verschillende leefgebieden. Seksuele uitbuiting heeft langdurige ontwrichtende gevolgen 
en kan diepe sporen nalaten in hun levens. Echter hebben zij vaak niet alleen negatieve en/of 
traumatische ervaringen ten gevolge van de seksuele uitbuiting; er is veelal voorafgaand aan de seksuele 
uitbuiting al sprake van een kwetsbare situatie en (vroegkinderlijke) traumatisering. Bijvoorbeeld als 
gevolg van kindermishandeling, of kwetsbaarheden in de puberteit ten gevolge van pesten (waaronder 
sexting en sextortion), problemen thuis (zoals een complexe echtscheiding) of problemen op het 
gebied van onderwijs (zoals schooluitval, veel verzuim en een negatieve schoolbeleving). Dit maakt 
- met daarbovenop nog de ingrijpende gevolgen van de seksuele uitbuiting - dat de achtergrond van 
deze groep slachtoffers heel divers is en de problematiek zeer complex: er is veelal sprake van een 
opeenstapeling van problemen binnen verschillende leefgebieden.8

Deze opeenstapeling van problemen en de langdurige ontwrichtende gevolgen van seksuele uitbuiting 
maken dat jongeren veelal een slechter perspectief op een goede toekomst kennen. Het niet ervaren van 
een (positief) toekomstperspectief en een slechtere maatschappelijke positie draagt naar verwachting bij 
aan het risico op terugval en revictimisatie.9 In de hulpverlening moet daarom de focus ook liggen op het 
versterken van een dergelijk perspectief.10

De complexe problematiek en een focus op de toekomst vereisen (vanuit de holistische visie en 
zelfdeterminatietheorie) om persoonsgerichte, gespecialiseerde, integrale hulp binnen verschillende 
leefgebieden voor duurzaam herstel en het voorkomen van herhaald slachtofferschap11. Dit vereist 
dat behandeling voortdurend gekoppeld is aan het dagelijks leven en vice versa en dat hulpverlening 
niet alleen focust op voorliggende en onderliggende problemen, klachten en stoornissen, maar ook op 
toekomst, dromen, ambities, talenten en competenties om zo jongeren (weer) regie over hun eigen 

8 Van Dijke et al. (2012), ‘Wie zijn de meiden van Asja’ Leeuwarden, Fier. Werson et al. (2015) ‘Fier en verder’, 
Leeuwarden, Fier. Slachtoffermonitor Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen 
2021, beschikbaar via: https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-
mensenhandel-2016---2020 (geraadpleegd op 1 september 2022). 

9 Ibid. 
10 Deze zienswijze is niet nieuw en wordt ook breder gedeeld binnen de (jeugd)zorg. Zie ook: https://www.nji.nl/

vanjeugd-naar-volwassenheid/zo-maak-je-een-toekomstplan-met-jongeren; https://www.argumentenfabriek.nl/
media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf 

11 Slachtoffermonitor Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen 2021, beschikbaar via: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020 
(geraadpleegd op 1 september 2022).

leven en toekomstperspectief te geven.12 Bij toekomstgericht werken staat namelijk het perspectief, de 
behoefte en de dromen van de jongere centraal.13

Onderzoek laat echter zien dat verbetering mogelijk en nodig is als het gaat om hulpverleningstrajecten 
voor deze doelgroep; vaak ervaren jongeren nog beperkingen in hun functioneren op verschillende 
leefgebieden na afronding van behandeling en is er opnieuw sprake van geweldservaringen 
(revictimisatie)14. Eén van de mogelijkheden om te komen tot verbetering staat centraal in deze pilot, 
namelijk dat er een duidelijke(re) focus op het versterken van het toekomstperspectief gelegd wordt. 
Dit is in lijn met het behoefteonderzoek15 dat ten grondslag ligt aan deze pilot, waarin het belang van 
toekomstgericht werken naar voren komt.16 Toekomstgericht werken betekent integraal werken met een 
focus op verschillende leefdomeinen. 

1.2 Wat is toekomstgericht werken? 
Uitgangspunt in deze bredere focus op verschillende leefdomeinen en focus op de toekomst is de 
holistische visie: jongeren bij Fier ‘zijn in de eerste plaats gewone jongeren, met een leven dat meer 
inhoudt dan alleen de hulpverlening’: zij ‘hebben een probleem, maar zíjn niet hun probleem’17. Deze 
holistische visie houdt in dat niet de stoornis maar het functioneren van de jongeren centraal staat, 
aansluitend bij nieuwe concepten van gezondheid18. Functioneren houdt in dat mensen in staat zijn om 
‘zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze willen leiden’.19 De basis voor herstel en ontwikkeling ligt – 
naast een goede probleemanalyse, risicotaxatie en therapie – vooral in ‘het gewone leven weer te leren 

12 Zie de Strategienota 2021-2023 van Fier, beschikbaar via https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie 
(geraadpleegd op 1 oktober 2022)  en het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/
interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 2022) 

13 Zie ook NJI: ‘Investeer in toekomstgericht werken’ | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) (geraadpleegd op 12 
september 2022).

14 Slachtoffermonitor Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen 2021, beschikbaar via: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020 
(geraadpleegd op 1 september 2022).

15 Fier 2022 en Verwey-Jonker Instituut 2022.
16 Zie daarnaast voor een bredere blik ook de knelpuntenanalyse van NJI: https://www.argumentenfabriek.nl/

media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf  
17 D005 Integraal werken p. 3 (intern document)
18 Het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 2022)
19 Ibid.

https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020
https://www.nji.nl/vanjeugd-naar-volwassenheid/zo-maak-je-een-toekomstplan-met-jongeren
https://www.nji.nl/vanjeugd-naar-volwassenheid/zo-maak-je-een-toekomstplan-met-jongeren
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020
https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie
https://www.nji.nl/interventies/asja
https://www.nji.nl/interventies/asja
https://www.nji.nl/nieuws/investeer-in-toekomstgericht-werken
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/12/07/slachtoffermonitor-mensenhandel-2016---2020
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3219/nji-knelpuntenanalyse-260319-v2.pdf
https://www.nji.nl/interventies/asja
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leven’.20 Van Os spreekt in dit kader van ‘vragende diagnostiek’, gericht op het bredere verhaal waarbij 
aan de DSM ‘voorbijgegaan wordt’.21 Hij brengt zijn methode terug tot vier kernvragen: 

1. Wat is er met je gebeurd? 
2. Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?
3. Waar wil je naartoe? 
4. Wat heb je nodig? 

Binnen Fier wordt een holistische, integrale behandeling vormgegeven vanuit het High intensive Care 
– High Safety – Intensive Education & Participation (HIC-HS-IE&P) concept (vervolg: HIC-concept). 
Dit integrale concept omvat drie pijlers op basis waarvan Fier werkt. High Intensive Care omvat het 
bieden van (complexe) specialistische behandeling gericht op de gevolgen van geweld en mechanismen 
van revictimisatie.22 Binnen High Safety gaat het om het bieden van veiligheid en bescherming, waarin 
veiligheid een breed concept is (zowel acute als duurzame veiligheid, alsook een klimaat waarin 
jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun psychologische basisbehoeften worden gerespecteerd).23 
Intensive Education & Participation betreft het ‘meedoen’, waarin het leren participeren, bieden van 
goed onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding en toekomst centraal staan 24,25. Daarmee werkt Fier ‘op het 
snijvlak van zorg, veiligheid en educatie/participatie’26.

In lijn met het HIC-concept heeft Fier haar zorgprogramma’s uitgewerkt conform de zogeheten 
driegraadsstrategie. Het zorgprogramma vormt een samenhangend geheel vanuit interventies op 
de volgende niveaus: 1e) het leef- en leerklimaat, 2e) ontwikkelingsgerichte en (ortho)pedagogische 
interventies, en 3e) specialistische GGZ- behandeling (Kok, 1973).27 

Een dergelijke integratieve behandeling vereist dat samenwerken als specialisme voorop staat. Dit 
omvat samenwerking onderling van betrokken professionals binnen Fier, maar ook met de omgeving, 

20 D005 Integraal werken (intern document) 
21 Van Os (2014) ‘De DSM voorbij!, Leusden, Diagnosis uitgevers.
22 Zie de Strategienota 2021-2023 van Fier, beschikbaar via https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie 

(geraadpleegd op 1 oktober 2022)
23 Ibid.
24 Professioneel Statuut, p. 8 (intern document)
25 Zie de Strategienota 2021-2023 van Fier, beschikbaar via https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie 

(geraadpleegd op 1 oktober 2022)
26 D100-1 Driegraadsstrategie p.1 (intern document)
27 Het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 

2022)

zoals ouders, onderwijzers en leerbedrijven, en natuurlijk met jongeren zelf om inzicht te krijgen in waar 
zij ondersteuning bij willen en wat zij willen bereiken, want ‘zij zijn de specialisten van hun eigen leven’.28 

De verbinding van deze verschillende perspectieven zorgt voor een integrale blik, wat een uniek beeld 
van de jongere en diens systeem geeft. Dit beeld vormt het startpunt voor het inzetten van 1e, 2e, en 3e 
graads strategieën met als doel het verwerken van traumatische ervaringen, het leren omgaan met de 
gevolgen, en het bevorderen van groei en ontwikkeling.29

Gezien de complexe problemen en vaak meervoudige problematiek waar we bij Fier mee werken, is 
individueel specialisme noodzakelijk en zeer waardevol. Denk aan (gespecialiseerde) diagnostiek, 
behandeling van complex trauma, systeem- en gezinsbehandeling; maar ook aan kinderen, jongeren 
en volwassenen die na een lange periode van uitval weer plezier krijgen en ambities hebben in het ka-
der van onderwijs, werk, sport, hobby’s; talenten ontdekken en competenties ontwikkelen. Individueel 
specialisme is echter niet toereikend. De complexiteit van de problematiek vraagt om het samenbren-
gen van (individuele) expertises, te kijken vanuit verschillende perspectieven en deze te integreren tot 
een holistische aanpak. (Strategienota)

28 Zie de Strategienota 2021-2023 van Fier, beschikbaar via https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie 
(geraadpleegd op 1 oktober 2022), p. 23. 

29 Het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 
2022)

https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie
https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie
https://www.nji.nl/interventies/asja
https://www.fier.nl/over-fier/missie-en-visie
https://www.nji.nl/interventies/asja
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2. PILOT ‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’
2.1 Focus van de pilot: toekomstgericht werken vanuit een 
integrale behandeling  
De pilot bij Fier ‘Klaar voor de Toekomst’ richt zicht op het uitleren en verder versterken van het 
toekomstgericht werken binnen de integrale behandeling vanuit het HIC-HS-IE&P concept. Het in de 
behandeling systemisch en integraal werken aan verschillende leefdomeinen is essentieel om jongeren 
weer regie over hun eigen leven te geven en perspectief op ‘een goede toekomst’ te geven. 

De pilot richt zich op werken aan de toekomst binnen het HIC-concept en bestaat uit twee onderdelen: 
1. Impliciete kennis expliciteren over toekomstgericht en integraal werken: Fier werkt binnen het 

HIC-concept aan de toekomst van jongeren, maar veel kennis is tot dusverre impliciet gebleven. 
In dit onderdeel wordt gekeken naar wat vanuit de ervaringen van jongeren en professionals 
belangrijk is voor werken aan de toekomst en welke rol specifiek de integratie van zorg, onderwijs 
en participatie hierin speelt. Hier staat het uitleren van bestaande werkwijzen centraal en het delen 
van de lessen die zijn geleerd in de pilot.  

2. Toekomstplan30: In dit onderdeel wordt op zoek gegaan naar een methode om het werken aan het 
toekomstperspectief te versterken. Door middel van de ontwikkeling en inzet van het Toekomstplan 
worden toekomstgerichte doelen verder geïntegreerd in het behandelplan van cliënten en is 
daarmee een verdieping op de bestaande werkwijze. Ook in dit onderdeel wordt stilgestaan bij 
geleerde lessen. 

2.2 Het onderzoek: dataverzameling en -analyse 
Om inzicht te krijgen in de ervaringen met toekomstgericht en integraal werken is gesproken met jongeren 
en professionals. Twaalf jongeren van de Asja-groepen zijn betrokken bij het onderzoeksproject. Aan 
hen is gevraagd om periodiek een korte vragenlijst in te vullen en daarnaast zijn zij geïnterviewd vlak 
voor vertrek van de behandelgroep Asja en nadat ze vertrokken zijn. Een kanttekening bij de dataset is 
dat niet alle jongeren in dezelfde frequentie de vragenlijsten hebben ingevuld dan wel dat bij hen twee 
interviews zijn afgenomen.31

Naast jongeren zijn zeven professionals werkzaam binnen de domeinen zorg, onderwijs en participatie 
geïnterviewd. In deze interviews is aandacht besteed aan het toekomstperspectief en aan (de 
integratie van) zorg, onderwijs en participatie voor, tijdens en na het behandeltraject. Daarnaast zijn 
er bijeenkomsten geweest met een zogeheten ‘Regiegroep’ die zich specifiek richt op (het verbeteren 
van) integraal werken, waar professionals vanuit zorg, onderwijs en participatie bij aansloten. Deze 

30 In hoofdstuk 6 wordt een verdere toelichting op het Toekomstplan gegeven. 
31 Zie ook het n=1 onderzoek van Praktikon (2022) - verwijzing opnemen zodra deze online staat.

Regiegroep is ook ingezet voor de inzet en evaluatie van het Toekomstplan. Tot slot zijn in dit verband 
ook bijeenkomsten belegd met groepsbehandelaren. 

De data voortkomend uit de vragenlijsten, interviews en verschillende bijeenkomsten is geanalyseerd 
vanuit de focus op ‘een goede toekomst’: wat is vanuit deze ervaringen belangrijk voor het werken aan 
de toekomst met jongeren, voor het ervaren van een positief toekomstperspectief en voor het vertrouwen 
klaar te zijn voor de toekomst.

Voor het eerste onderdeel van de pilot, te weten impliciete kennis expliciteren over toekomstgericht 
werken en de integratie van zorg, onderwijs en participatie, is vanuit het HIC-concept een analysekader 
opgesteld om de ervaringen op relevante gebieden te analyseren. Op deze manier is op verschillende 
gebieden inzicht gekregen in belangrijke aandachtspunten in het werken aan de toekomst met jongeren. 
Daarnaast is voor het tweede onderdeel van de pilot, het Toekomstplan, in de analyse van de ervaringen 
specifiek gekeken naar relevante thema’s met betrekking tot het Toekomstplan. 

Een overzicht van de betrokken jongeren en professionals, de focus van de dataverzameling en de data-
analyse is te vinden in bijlage 2: Dataverzameling en -analyse. 



       8EEN GOEDE TOEKOMST - PILOTHANDREIKING EN -EVALUATIE

Alle jongeren die geïncludeerd zijn voor deze pilotevaluatie, worstelden met complexe problematiek op verschillende 
leefgebieden. Zij waren slachtoffer van seksueel geweld en/of (seksuele) uitbuiting. Opvallend gegeven is dat 
van een groot deel van de jongeren er seksueel expliciet materiaal is bemachtigd en dit materiaal vervolgens als 
chantagemateriaal is gebruikt. Meerdere jongeren vertellen ook dat ze ‘met verkeerde mensen’ omgingen en een 
aantal benoemt specifiek dat ze vanuit trauma en overlevingsmechanismen ‘verkeerde dingen’ deden. 

Bij veel van hen was er (al jong) sprake van problematiek in de thuissituatie (zoals conflictscheiding, kindermishandeling 
en alcoholproblematiek) of psychische problemen waar zij al vanaf jonge leeftijd mee kampten. Er is bij de meesten 
ook al verschillende hulpverlening betrokken geweest. Een deel van de jongeren is ook al geruime tijd voor het 
behandeltraject uithuisgeplaatst. Verschillende jongeren vertellen ook over de vele hulpverlening die al betrokken 
is geweest en beschrijven hoe zij ‘al lang onderweg zijn’. Uit hun ervaringen wordt duidelijk hoe teleurstellingen en 
negatieve (en soms zelfs onveilige) ervaringen in de hulpverlening resulteerden in (toegenomen) wantrouwen en 
pessimisme. Hetgeen door een deel ook bij de aanvang van de hulpverlening bij Fier gevoeld werd. Overigens geldt 
niet voor alle jongeren dat zij een lang voortraject kennen van hulpverlening. Bij minder dan de helft van de jongeren 
is Fier kort na de start van het hulpverleningstraject betrokken geraakt.
 
Als het gaat om onderwijs, dan is er voor tien van de twaalf jongeren informatie aanwezig over hun ervaringen 
met het onderwijs voordat ze bij Fier kwamen. Hetgeen opvalt is dat bij hen allemaal sprake was van problemen 
in het onderwijs. Zo vertellen zij over (veel) verzuim, blijven zitten en/of afstromen naar een lager onderwijsniveau, 
stoppen met school of dat ze een hele periode niet naar school zijn geweest. Ook spreekt een aantal jongeren over 
het feit dat ze geplaatst zijn in ‘een speciale klas’ of op het speciaal onderwijs. 

De jongeren noemen de volgende verklaringen voor de problemen op school: niet op school willen zijn door het 
pesten, dat school niet lukt door wat er allemaal speelt, zich heel slecht voelen en ‘met de verkeerde mensen 
omgaan’. 

Na het behandeltraject bij Asja zijn zes van de twaalf jongeren terug naar huis gegaan (naar hun ouders of andere 
familieleden waar zij woonden voordat zij bij Fier kwamen). Vijf jongeren gingen vanaf Asja naar (intensief) begeleid 
wonen binnen Fier (drie in dezelfde woonplaats en twee naar een andere woonplaats) en één jongere verblijft nog 
bij behandelgroep Asja wanneer het onderzoeksproject afloopt. Zij gaat hierna of op zichzelf wonen of naar begeleid 
wonen, en kan waarschijnlijk in dezelfde woonplaats blijven.

Concluderend, de jongeren die worden aangemeld bij Fier voor het programma Asja hebben te maken gehad met 
seksuele uitbuiting dan wel lopen een groter risico om slachtoffer van seksuele uitbuiting te worden. Ook kennen ze 
in veel gevallen een lange hulpverleningsgeschiedenis, problemen op verschillende leefgebieden en specifiek ook 
als het gaat om het onderwijs.

3. BEKNOPT INZICHT IN DE DOELGROEP: 
   ACHTERGRONDSCHETS VAN DE JONGEREN

‘En ik had al op zoveel groepen gezeten 
dat ik het gewoon een beetje had, ja ik had 
het al wel gezien en ik had al vanaf mijn 
achtste al therapie en zo, dus... […] Ik heb al 
zoveel mensen gezien en nooit heeft iemand 
geholpen of is er iets gebeurd. Dus ja.’
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4. DEEL 1: IMPLICIETE KENNIS EXPLICITEREN OVER 
TOEKOMSTGERICHT WERKEN  

4.1 Het toekomstperspectief van jongeren: kunnen en durven 
dromen 
Een van de doelstellingen van het Asja-zorgprogramma: ‘Het risico op (herhaald) slachtofferschap is 
afgenomen, de jongere is en voelt zich weerbaar in contacten en heeft een concreet toekomstperspectief’. 
Professionals van Asja benoemen als doel van het behandeltraject dat jongeren weer een toekomst voor 
zich hebben: dat ze het leven weer kunnen oppakken, hier weer grip op krijgen en dat bij Fier de eerste 
stappen zijn gezet zodat zij zich bij het verlaten van Fier ‘op alle leefgebieden staande weten te houden’. 
Een professional gaat een stap verder en benoemt dat zij als professionals een ‘verantwoordelijkheid 
hebben voor de toekomst van cliënten’. Voordat in hoofdstuk 5 ingegaan wordt op elementen die 
belangrijk zijn in het werken aan de toekomst, wordt in dit hoofdstuk het perspectief beschreven van 
de onderzochte jongeren op de toekomst: hoe kijken zij naar de toekomst en kunnen en durven zij te 
dromen over hun toekomst? Voelen zij zich klaar voor de toekomst? Hebben ze (concrete) plannen voor 
de toekomst? 

4.1.1 Hoe kijken jongeren naar hun toekomst 
Er zit een behoorlijke diversiteit in hoe jongeren naar hun toekomst kijken. Zo zijn er jongeren die zin en 
vertrouwen in de toekomst hebben en hier enthousiast over vertellen en mee bezig zijn. Een deel van 
de jongeren is daarentegen terughoudender: zij kunnen of durven niet te ver vooruitkijken en maken 
voorzichtig toekomstplannen. Een groot deel van de jongeren vertelt dat ze ‘gewoon een normaal leven’ 
willen en ‘gewoon gelukkig’ willen zijn. Dat ze niet zonder zorgen zijn over hun toekomst, blijkt ook uit 
het feit dat meerdere jongeren een slag om de arm houden, omdat je ‘nooit weet hoe de toekomst 
loopt’. Voor een paar jongeren gaat dat zelfs zo ver, dat ze geen toekomstplannen meer durven te 
maken, vooral omdat ze bang zijn opnieuw teleurgesteld te raken. Ook zijn er jongeren die hun toekomst 
voorzichtig beschrijven vanwege de vrees voor een mogelijke terugval. 

De resultaten uit de interviews kunnen derhalve gecategoriseerd worden in de jongeren die (i) zin en 
vertrouwen hebben in de toekomst, (ii) de jongeren die ‘gewoon’ een normaal willen leiden en (iii) de 
jongeren die voorzichtig zijn en niet te ver vooruit durven te kijken 

Zin en vertrouwen in de toekomst
Een deel van de jongeren vertelt binnen de pilot enthousiast over 
hun toekomstplannen en lijkt positief en met vertrouwen naar 
de toekomst te kijken. Meerdere van hen hebben ook concretere 
toekomstplannen (waar ze bijvoorbeeld qua opleiding al in ‘onderweg’ zijn). Wat lijkt te helpen om 
dat enthousiasme vast te houden en aan te wakkeren, is door het om te zetten in concrete stappen. 
Meerdere jongeren vertellen hoe hun opleiding is gestart en/of dat ze concrete stappen zetten richting 
het ontplooien van hun talenten of werk. Daaruit volgen in de praktijk dan ook weer nieuwe, andere 
plannen, bijvoorbeeld dat ze op zichzelf willen gaan wonen. Voor een deel geldt dat dit enthousiasme 
zich nog niet laat vertalen in concrete acties. Zij bevinden zich meer in de ‘droomfase’. Oftewel, hun 
toekomstplannen zijn minder vastomlijnd, hetgeen minder leidt tot concrete acties. Kenmerkend voor 
deze groep jongeren is ieder geval dat ze zin en vertrouwen in de toekomst uitstralen en enthousiast 
over de toekomst vertellen. 

‘Gewoon’ een normaal leven leiden en gelukkig zijn 
De grootste groep jongeren in de pilot omschrijft dat ze vooral ‘gewoon een normaal leven’ willen, 
oftewel ‘gewoon hun leventje willen leiden’ en ‘gewoon gelukkig willen zijn’. De jongeren omschrijven dit 
als: werken, een eigen leven opbouwen, een goed huis, een (goed) inkomen, goede contacten (nieuwe 
mensen leren kennen) en misschien wel een huisdier. Wat blijkt uit de gesprekken met de jongeren is 
dat ze minder optimistisch en enthousiast naar de toekomt kijken en dat ze hun toekomst ook sterker 
afzetten tegen de huidige situatie en hetgeen waar ze doorheen zijn gegaan. Ze kijken uit naar een 
levensfase waar ze zich mentaal beter voelen, waar ze in rustiger vaarwater terechtkomen, waarin ze 
voor zichzelf kunnen zorgen. Ze leggen de lat niet (te) hoog, durven/willen ook nog niet echt dromen en 
geven alleen aan net zoals eenieder ‘normaal’ te willen zijn. 

Pessimistischer: niet (te) ver vooruitkijken
Een kleinere groep jongeren geeft aan niet ‘naar de verre toekomst’ te willen/durven kijken. Deze groep 
is pessimistischer wat hun toekomst betreft. Waar ze vroeger durfden te dromen, hebben hun ervaringen 
hier verandering in gebracht. Zelfs tot het niveau dat ze dit niet meer toelaten. Dit komt met name voort 
uit angst voor teleurstellingen en jongeren geven aan dat ze het nut er ook niet meer van in zien. 

Tot welke groep de jongeren in de pilot ook behoren, bijna allemaal 
geven ze expliciet of impliciet aan dat ze ‘een slag om de arm’ 
houden, omdat ‘je nooit weet hoe de toekomst loopt’; of ze nu 
positief naar de toekomst kijken of niet (te ver) vooruit durven te 

‘Wij moeten met z’n allen, diegene moet zelf het hardst aan het werk, maar de omstandigheden 
moeten zo gecreëerd worden dat je zo optimaal mogelijk naar dat doel toe kan werken; alles staat 
in dienst van dat stuk.’

‘Ik heb het al uitgestippeld 
hoe ik het zou willen hebben.’

‘Je kan je toekomst nooit zo 
goed plannen, er kan altijd 
iets gebeuren onderweg.’
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kijken. Alleen voor de laatste categorie gaat het een stap verder: deze jongeren durven of willen geen 
toekomstplannen meer maken. Een van de jongeren vertelt zelfs dat ze eerst precies wist wat ze wilde, 
maar nu niet meer durft te dromen en ze het tegenwoordig zelfs moeilijk vindt om naar de toekomst te 
kijken. Ook zijn er jongeren die hun toekomst ‘voorzichtig’ beschrijven, soms uit vrees voor, of impliciet 
er al van uitgaande, dat ze een terugval krijgen. Deze jongeren laten zich pessimistischer uit over hun 
toekomst.  

4.1.2 Hoe concreet zijn de toekomstplannen 
In lijn met bovenstaande, is het niet opmerkelijk dat er ook een grote diversiteit bestaat tussen jongeren 
in het concretiseren en uitstippelen van hun toekomstplannen. Het is de verwachting dat de jongeren 
die durven te dromen en optimistisch naar de toekomst kijken hier vaker concrete stappen aan koppelen 
dan jongeren die met minder vertrouwen naar de toekomst kijken. Er  kan een onderscheid worden 
gemaakt in de volgende twee groepen:

(1) Minder tot geen concrete plannen 
Een deel van de jongeren heeft niet tot nauwelijks concrete toekomstplannen. Dit lijkt samen te hangen 
met het feit dat ze pessimistisch naar de toekomst kijken. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten 
grondslag, bijvoorbeeld vanwege ervaren teleurstellingen, omdat ze zich slecht voelen en derhalve er niet 
aan toekomen om te dromen dan wel geen ruimte zien voor dromen en toekomstplannen. Een deel van de 
jongeren geeft ook aan zich onveilig te voelen, hetgeen hen belet om concrete stappen te nemen richting 
hun toekomstplannen. Als deze jongeren al ‘concretere plannen’ noemen, dan blijft het vaak hangen op 
acties gericht op ‘gelukkig worden’ en een ‘normaal leven leiden’. Zij koppelen hier verder weinig tot geen 
concrete acties aan en hoe ze dit invulling willen of kunnen geven en wat hiervoor nodig is.

Maar ook de groep die optimistisch naar de toekomst kijkt en zelfs enthousiast erover kan vertellen, heeft 
niet altijd concrete plannen. Dit lijkt bij een deel van de jongeren ook met de leeftijd te maken te hebben. 
De jongere groep, tussen de 12 en 16, kan enthousiast vertellen, maar zet direct de kanttekening erbij 
dat ze veel wisselende plannen hebben of dat ze ‘nog alle kanten op kunnen’. Dit leidt ertoe dat ze nog 
weinig concrete plannen/acties verbinden aan hun toekomstperspectief. 

(2) Concrete plannen 
Minder dan de helft van de jongeren geeft daarentegen aan wel concretere plannen voor de toekomst 
te hebben, en veelal al bezig zijn met de uitstippeling hiervan. Dit zijn met name de jongeren die durven 
te dromen en voldoende vertrouwen in zichzelf en/of in hun omgeving om deze dromen om te zetten 
in concrete acties. Dit vertrouwen vertaalt zich bijvoorbeeld in (vervolg)opleidingen die ze willen gaan 
volgen of waar ze zich voor ingeschreven hebben. Jongeren vertellen in dit kader ook over de positieve 
ervaringen die ze opgedaan hebben binnen één van de leerbedrijven van Fier, hetgeen voor meerdere 

jongeren heeft geleid tot meer vertrouwen. In de gesprekken valt ook op dat het vertrouwen van jongeren 
toe lijkt te nemen en ze vaker in de toekomst durven te kijken als ze meer duidelijkheid krijgen over waar 
ze in de nabije toekomst kunnen verblijven, waar ze naar school gaan en hoe de zorg geregeld is. Dit 
laatste lijkt een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan het koppelen van concrete acties aan het 
toekomstperspectief. 

4.1.3 Nadenken over de toekomst: moeilijk, kwetsbaar en overweldigend 
Uit de hierboven beschreven ervaringen van jongeren blijkt dat een grote groep niet ‘vrij’ of zorgeloos 
over de toekomst kan dromen en dat een deel niet (meer) naar de toekomst kan en durft te kijken. 
Hierin spelen onder andere het verleden van jongeren, een negatief zelfbeeld, laag (zelf)vertrouwen en 
de verwachting die jongeren van de toekomst hebben een rol. Als het om het laatste gaat, dan geven 
sommige jongeren ook aan dat ze weinig zelfvertrouwen hebben en het idee hebben niet echt een 
bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Deze bevindingen staan niet op zichzelf en zijn in lijn 
met het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).32  

Tot slot blijkt ook uit het onderzoek van HvA dat nadenken over de toekomst overweldigend kan zijn 
voor de jongeren en zelfs demotiverend kan werken als praten over de toekomst niet goed aangepakt 
worden door (zorg)professionals. Het is daarom van belang dat professionals hierin opgeleid worden. 
Zo kan bijvoorbeeld een lange aanloop nodig zijn om eerst te leren naar de toekomst te kijken, waarbij 
de inzet van de passende, speelse en creatieve methodieken gebruikt kunnen worden. Bovendien is 
het noodzakelijk inzicht te hebben in voorwaarden in het ‘hier en nu’, voordat jongeren over de toekomst 
kunnen nadenken. Over deze thema’s gaan de volgende paragrafen. Dit deel wordt afgesloten met korte 
lessen die geleerd zijn uit de gesprekken met jongeren: 

32 Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-
werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531 (laatst geraadpleegd op 12 oktober 2022).

‘Het overweldigende, abstracte en kwetsbare van nadenken over de toekomst voor jongeren 
die één en ander hebben meegemaakt moet niet worden onderschat. Door het gebruik van een 
speelse, creatieve methodiek én met een lange aanloop om eerst ‘te leren naar je toekomst te 
kijken’ kunnen jongeren daar bij worden begeleid.’ (HvA, p. 6)

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
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4.2 Basisvoorwaarden: wat is nodig om over de toekomst te 
kunnen en durven dromen? 
Fier werkt binnen haar programma’s toekomstgericht en in deze pilot is vanuit de ervaringen van 
jongeren en in gesprekken met hulpverleners expliciet gemaakt wat lijk te werken en wat niet. Ofwel 
impliciete kennis is expliciet gemaakt. In deze paragraaf wordt bij de belangrijkste lessen stilgestaan. Zo 
is een belangrijke basisvoorwaarde om te kunnen en durven dromen over de toekomst voor jongeren 
het ervaren van fysieke en emotionele veiligheid (4.2.1) en het ervaren van duidelijkheid en perspectief 
op de korte termijn (4.2.2). Hierin is het ondersteunen van jongeren in de ‘opbouw naar zelfstandigheid’ 
binnen verschillende leefgebieden essentieel, wat de noodzaak van integratie van zorg, onderwijs en 
participatie (en meer) in de behandeling onderstreept (4.2.3). Tot slot wordt beschreven hoe specifiek 
het ontdekken van talenten en hobby’s een startpunt kan zijn voor toekomstdromen en -plannen (4.2.4). 

4.2.1 High Safety: veiligheid 
Veiligheid en rust ervaren tijdens het behandeltraject is essentieel: het maken van toekomstplannen 
grijpt namelijk ook terug op het verleden en kan kwetsbaar aanvoelen voor jongeren. Het creëren van 
een veilige omgeving is derhalve een essentiële voorwaarde.33 Dit betreft zowel fysieke als emotionele 
veiligheid waarin het van belang is om jongeren ook echt uit de onveilige situatie te halen zodat zij rust 
kunnen ervaren. In lijn hiermee blijkt uit het onderzoek van Praktikon naar de pilot van Fier dat het 
welzijn van de jongeren en een positief leefklimaat beiden een correlatie lijken te kennen met het feit dat 
jongeren vertrouwen hebben in hun toekomst.34 

Alle twaalf de jongeren bevonden zich in onveilige situaties voordat 
ze bij Fier kwamen. Een jongere vertelt dat het haar vooral heeft 
geholpen dat ze ‘uit de situatie is gehaald’. Ze vertelt hoe zij vroeger 
geen ruimte in haar hoofd had voor bijvoorbeeld haar hobby’s. 
Dit veranderde toen zij ‘uit de situatie is gehaald’, oftewel vanaf het moment dat zij bij Fier verblijft. 
Gaandeweg is het haar gelukt om haar hobby weer op te pakken. Een van de professionals benoemt 
ook expliciet dat ‘heel veel rust’ en ‘ruimte in het hoofd’ noodzakelijk is voor het kunnen ontdekken van 
talenten en hobby’s en het nadenken over de toekomst. Een groot deel van de jongeren die bij Fier 
komen weten namelijk niet meer waar ze goed in zijn, wat hen gelukkig maakt en waar hun talenten 
liggen. Rust en veiligheid is nodig om hiermee weer in contact te komen, zo blijkt uit gesprekken met 
hulpverleners.

Tot slot vertelt een van de jongeren dat ze zich niet veilig voelde in haar eigen woonplaats. Het gevoel 

33 Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-
werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531 (laatst geraadpleegd op 12 oktober 2022).

34 Praktikon 2022. - verwijzing opnemen zodra deze online staat

van onveiligheid en de daarmee gepaard gaande stress maakt dat ze in het behandeltraject bij Fier 
vooral heeft gefocust op het niet meer in volle paniek willen raken in de toekomst. Er was psychisch 
dan wel emotioneel weinig tot geen ruimte om haar hobby’s en talenten te (her)ontdekken, laat staan 
te dromen over haar toekomst. Pas op het moment wanneer zij terecht komt in een begeleid wonen 
traject en zich veiliger en emotioneel stabieler voelt en weer naar buiten durft, geeft ze aan dat ze 
weer zin heeft gekregen om dingen te doen en is er ruimte gekomen om toekomstplannen te maken. 
Dit zijn concrete plannen die gericht zijn op school en werk. Uit haar voorbeeld blijkt hoe belangrijk 
(ervaren) veiligheid en stabiliteit is, alvorens toe te komen aan dromen over de toekomst. Hierin speelt 
(het opbouwen van) vertrouwen ook een belangrijke rol.

Emotionele veiligheid en vertrouwen
 In het kunnen ervaren van een gevoel van veiligheid is vertrouwen 
essentieel; het vertrouwen in zichzelf alsmede de omgeving. Een 
bevinding die ook blijkt uit het onderzoek van HvA.35 Hierin wordt 
vertrouwen als ‘onmisbare schakel’ voor toekomstgericht werken 
beschreven. Verschillende jongeren binnen de pilot vertellen hoe de 
eerste dagen op de behandelgroep heel spannend en moeilijk waren en de eerste periode erg wennen 
was. Uit de gesprekken met jongeren blijkt dat groepsbehandelaren in deze eerste fase een belangrijke 
rol spelen: jongeren vertellen hoe zij ‘super vriendelijk’ en ‘vrolijk’ werden opgevangen door hen. Veel 
jongeren vertellen ook dat ze in het begin moeite hadden om mensen te vertrouwen; door wat ze hebben 
meegemaakt, en soms door ervaringen met eerdere hulpverlening. Zo vertelt een jongere dat ze in het 
begin moeite had om mensen te vertrouwen na de vele groepen waar ze na haar uithuisplaatsing had 
verbleven. Een andere jongere vond het contact met groepsbehandelaren ‘eng’; het heeft haar heel erg 
geholpen dat zij dit benoemde en de ruimte en het vertrouwen kreeg om haar grenzen aan te kunnen 
geven. Zo gingen de hulpverleners bijvoorbeeld eerst met de deur open met haar in gesprek en werkten 
ze gezamenlijk steeds meer toe naar gesprekken met de deur dicht. Uiteindelijk voelde zij zich steeds 
veiliger bij de professionals en voelde ze zich vertrouwd bij haar mentor. Zij durfde het aan om intensieve 
traumabehandeling te beginnen omdat ze wist dat er ‘een goed team was om haar op te vangen’. Het 
opbouwen van vertrouwen vraagt dan ook inspanning en tijd de eerste periode.36 Het opbouwen van 
vertrouwens is ook weer een belangrijke voorwaarde voor de jongeren om de ruimte te ervaren, zowel 
fysiek als geestelijk om na te denken en te spreken over hun toekomst. 

Het opbouwen van vertrouwen kan ook versterkt worden als professionals zich kwetsbaar durven op te 
stellen als het gaat over toekomstplannen. Zo kan het jongeren helpen in het kunnen nadenken over 

35 Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-
werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531 (laatst geraadpleegd op 12 oktober 2022).

36 Ibid. 

‘Ik had helemaal geen plek in 
m’n hoofd voor dat.’

‘Ik denk dat je die dag 
nooit vergeet, dat je wordt 
geplaatst in een instelling’ 

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
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de toekomst wanneer professionals zich kwetsbaar opstellen door ook 
hun toekomstperspectief, dromen, wensen en valkuilen te delen van 
nu en/of het verleden.37 Een voorbeeld is dat één van de jongeren 
enthousiast vertelt over hoe een groepsbehandelaar een bucketlist 
heeft en zij zelf nu ook een bucketlist heeft gemaakt en hoe het haar 
helpt om concrete stappen te zetten richting haar toekomst. 

4.2.2 Duidelijkheid & perspectief op korte termijn: concreet maken van de ‘big five’ 
Duidelijkheid en perspectief op korte termijn lijken voorwaardelijk om ‘verder vooruit’ de toekomst in 
kunnen en durven kijken, alsook voor de motivatie van jongeren om gerichte stappen te zetten richting 
hun toekomst. Dit betreft zowel duidelijkheid en perspectief tijdens het behandeltraject alsmede over 
het einde van het behandeltraject en hoe het er uit zal zien na het behandeltraject. Duidelijkheid en 
perspectief op de zogenoemde ‘big five’: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden en welzijn 
& gezondheid. Het uitstippelen van plannen voor de toekomst voor jongeren met acute problemen 
op een van deze domeinen kan bij deze jongeren namelijk het zicht op de toekomst vertroebelen of 
zelfs blokkeren. In deze paragraaf wordt stilgestaan welke behoeftes bij jongeren bestaan tijdens de 
behandeling, na de behandeling en tijdens de overgang van Fier naar de vervolgplek. 

Periode van het behandeltraject
Allereerst is voor jongeren duidelijkheid en perspectief belangrijk tijdens het behandeltraject: hoe ziet 
(de periode van) het behandeltraject eruit, wanneer en waar kan ik naar school, en wanneer start welke 
traumabehandeling? Dit omvat hiermee ook de domeinen van de big five en is daarmee dus breder dan 
‘zorg’ alleen. Het is voorwaardelijk voor jongeren om te weten waar ze aan toe zijn voordat ze veiligheid 
en rust kunnen ervaren, zo omschrijft een van de professionals. 

Naast duidelijkheid over hoe de periode van het behandel-
traject eruit gaat zien, is perspectief belangrijk: ervaren 
jongeren ook zelf vooruitgang in hoe het met hen gaat 
(hoe ze zich voelen, maar ook op de andere domeinen) en 
daarmee perspectief en hoop voor de toekomst? Zo wordt 
uit de ervaringen van een deel van de jongeren duidelijk 
hoe het langere wachten op (duidelijkheid over) het starten 
van traumabehandeling en daarmee het niet ervaren 
van vooruitgang in hun mentale welzijn zorgen voor een 
negatiever toekomstbeeld. Eén van hen geeft aan dat hoe 

37 Ibid.  

langer het traject duurde (met voortdurende onduidelijkheid over de start van haar behandeling én haar 
vervolgwoonplek), hoe meer ze ‘de droom weer een normaal leven te krijgen’ liet gaan. Ze ging steeds 
meer ‘per uur’ leven en wilde haar plannen en dromen niet te specifiek maken, ‘omdat het toch nooit loopt 
zoals ik wil’. Ook uit de ervaringen van andere jongeren wordt zichtbaar hoe hun welzijn van invloed is 
op het ervaren van (toekomst)perspectief en het maken van (toekomst)plannen. Een aantal jongeren 
vertelt bijvoorbeeld over hun depressieve klachten en dat ze het daarom moeilijk vinden om perspectief 
te zien en naar hun toekomst te kijken en te benoemen wat ze leuk vinden. Deze jongeren maken op die 
momenten ook weinig (gerichte) toekomstplannen en ervaren ook weinig vertrouwen. Zowel jongeren als 
professionals onderschrijven dan ook het belang van therapie en het vertrouwen in het proces: voor het 
verwerken van trauma’s, om tot rust te komen, om ‘er weer energie en ruimte voor te hebben’, om niet 
terug te vallen in oude patronen, om met emoties om te kunnen gaan en om grenzen aan te leren geven. 

Voor sommige jongeren lijkt ook de ‘tijdelijkheid’ van hun 
woonplaats tijdens het behandeltraject een rol te spelen 
in het maken van toekomstplannen en het oppakken van 
concrete stappen hiervoor. Sommige jongeren vinden het 
lastig om tijdens het behandeltraject iets op te starten terwijl 
ze niet weten of ze in deze woonplaats zullen blijven, of 
wanneer ze eigenlijk al zeker weten dat ze hier niet zullen 

blijven. Zo zijn er twee jongeren die aangeven niets aan sport 
bij Fier op te pakken, maar te wachten totdat ze weer thuis zijn. Een andere jongere geeft aan niet naar 
een baantje te zoeken, omdat ze verwacht ‘toch weer weg te gaan’. Deze jongeren zien het nut er niet 
van in om op deze vlakken iets nieuws op te bouwen op een plek waar ze toch niet blijven. Ze zien 
onvoldoende het belang ervan in en hoe dit bijdraagt aan hun welzijn dan wel hun toekomst. 

Na het behandeltraject: het vervolg
Ten tweede is het van belang om zo vroeg mogelijk al duidelijkheid en perspectief te verschaffen voor de 
periode na het behandeltraject. Dit is belangrijk voor jongeren om na te kunnen gaan denken over hun 
toekomst. Ook hier gaat het om duidelijkheid over de ‘big five’: waar ga je straks wonen en naar school, 
waar krijg je vervolghulpverlening, op welke plek kan je je hobby’s en sport weer gaan oppakken? Kortom: 
duidelijkheid hoe je (dagelijks) leven na het behandeltraject er uitziet. Er zijn een aantal jongeren voor 
wie het (al snel) duidelijk is waar ze na het behandeltraject zullen gaan wonen en naar school gaan; 
uit de gesprekken blijkt dat hen dit voldoende perspectief geeft en ze meer vertrouwen hebben in hun 
toekomst. Zij beginnen ook al vroeg het maken van concrete plannen wat betreft opleiding en werk. Voor 
andere jongeren lijkt het langere tijd onduidelijk waar ze na het behandeltraject zullen gaan wonen en 
daarmee ook waar ze straks naar school zullen gaan. Zij wachten eerst de duidelijkheid hierover af, 
alvorens zij (verdere) plannen maken en verder vooruitkijken. Zij staan vaker stil in hun ontwikkeling als 

‘Ga ik echt doen. Ja komt 
ook door mijn begeleider, 
want zij heeft ook een 
bucketlist.’

‘Als ik maar boodschappen kan 
doen, en de rest vind ik wel prima. 
[…] Ik had niet meer echt een 
positief beeld zeg maar. Dus sinds ik 
merk van dat het steeds beter ging 
en ik nu eigenlijk weer alles kan, is 
dat wel echt... Heb ik ook weer zin 
om dingen te doen, zeg maar.’

‘Nee ik vond het ook zelf een beetje 
onzin, om daar helemaal bij een 
sportclub te gaan, iedereen weer te 
leren kennen en daarna weer weg te 
moeten.’
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het gaat om toekomstgericht werken. Het is derhalve van evident belang om zo vroeg mogelijk in het 
behandeltraject, waar mogelijk, in te zetten op het creëren van duidelijkheid en perspectief op het vervolg 
na het behandeltraject.  

Overgangsfase: onzekerheid en spanning
Bovendien kan de overgangsfase van het behandeltraject naar huis 
of naar een nieuwe woonplek onzekerheid en spanning met zich 
meebrengen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het ervaren van 
toekomstperspectief zo blijkt uit de ervaringen van een aantal jongeren. 
Zo lijkt een jongere, die juist veelal aangaf een duidelijk beeld van haar 
toekomst te hebben, tegen het einde van het behandeltraject aan meer 
onzekerheid en onduidelijkheid te ervaren omtrent haar toekomstplannen: ze lijkt te weten wat ze wil, 
maar tegen het einde van het traject zich steeds meer te realiseren dat de concrete stappen hiernaartoe 
missen. Zo beschrijft ze onder meer bij de vraag of ze ‘een duidelijk beeld heeft van haar toekomst’ het 
volgende: 

‘Ja ik zelf wel op zich, alleen of het zo wordt weet ik niet’ en ‘half, nog niet helemaal, en ik weet 
sommige dingen wel wat ik wil maar gebeurt het nog niet allemaal’. 

Voor een andere jongere betekent de overgang dat het oppakken van haar hobby moeilijk wordt in 
een nieuwe woonwijk; ze weet nog niet goed waar ze haar hobby kan uitoefenen. Het is derhalve van 
belang als zorgprofessional om aandacht te hebben voor deze overgangsfase en dat aan jongeren 
middels het toekomstplan wordt geleerd hoe ze regie over hun eigen leven kunnen nemen en deze 
kunnen behouden, ook tijdens en na de overgang. Twee jongeren voelen zich bijvoorbeeld klaar voor 
de toekomst en kijken uit naar de overgang. Ze zij gericht op hun toekomst, hebben specifieke stappen 
genomen en weten hoe ze na de overgang verder willen en kunnen. Een van hen benoemt ook in een 
later interview hoe het vasthouden aan haar toekomstplan38 na de overgangsfase haar heeft geholpen 
in het feit dat zij steeds beter kan benoemen wat ze wil voor de toekomst en hier stappen naar toe kan 
ondernemen. 

Klaar voor de Toekomst: welke elementen lijken te werken om de overgang te verkleinen
Uit de pilot ontstaat het volgende beeld als het gaat om elementen die (lijken te) werken. Allereerst is het 
voorwaardelijk om de domeinen uit de big five zo duidelijk en concreet mogelijk te maken met jongeren, 
én bij jongeren te checken of zij dit ook als duidelijk, concreet en haalbaar ervaren. Het is van belang 
om dit zo vroeg als mogelijk te doen in het behandeltraject. Daarnaast is het nodig om nadrukkelijk 

38 Zie ook Hoofdstuk 5 - Toekomstplan. 

stil te staan bij de vervolgwoonplek. Stil te staan bij hoe het ‘dagelijks leven’ er hier uit zal zien en 
waar mogelijk als zo veel mogelijk geregeld te hebben voor het einde van het behandeltraject, zodat 
jongeren bijvoorbeeld school, werk en sport gelijk kunnen oppakken. Maar ook dat jongeren weten dat 
ze vervolghulp krijgen of waar ze terecht kunnen voor hulp. Zo vertellen jongeren dat ze het spannend 
vinden naar huis te gaan en dit een grote stap te vinden; het helpt hen bijvoorbeeld dat er al ambulante 
hulpverlening geregeld is waar ze op kunnen terugvallen. 

Ook het betrekken van verlof in het stapsgewijs kennis maken met de vervolgplek is een goede optie. 
Niet alleen om te wennen, maar ook om binnen de verschillende domeinen al gerichte stappen te nemen 
conform het toekomstplan. Een professional vertelt hoe jongeren tijdens vakanties en weekenden al 
thuis een baantje kunnen zoeken en kunnen oefenen in het contact met ouders. Twee jongeren vertellen 
ook hoe zij steeds meer naar huis gingen en steeds meer thuis oppakten, en zich steeds meer klaar 
voelden om naar huis te gaan. Daar staat tegenover dat een andere jongere vertelt, nadat ze thuis een 
‘terugval’ heeft gehad, dat ze terugblikkend graag meer geoefend had in de thuissituatie en langere 
periodes thuis had willen zijn tijdens het behandeltraject. Ze legt uit dat het moeilijk is om weer ‘in het 
normale leven te komen’ en ze denkt dat wanneer je langer thuis bent (bijvoorbeeld een maand) je pas 
echt tegen dingen aanloopt. Ook was de overgang voor haar groot wat betreft controle; ze vindt dat je 
tijdens het behandeltraject meer zelfstandig moet laten ontdekken, en hierover in gesprek moet gaan, 
omdat je anders niet genoeg geleerd hebt voordat je weggaat. 

Concluderend is het belangrijk voor jongeren om zo vroeg als mogelijk in het behandeltraject duidelijkheid 
en perspectief te hebben en vervolgens toekomstgericht te werken, waarbij de overgang vanuit de 
instelling naar de vervolgplek zo klein mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor is het van belang om te werken 
aan eigen regie en zelfstandigheid gericht op de toekomst. Twee jongeren benoemen ook dat ze dit 
logisch en belangrijk vinden: ‘Je wordt voorbereid op wanneer je hier weggaat’. 

4.2.3 Inzicht in wat wil en kan ik: vanuit interesses en talenten toekomstplan-
nen maken
Veel van de jongeren weten niet of nauwelijks waar ze goed in zijn. Door hun verleden zijn ze hier 
onvoldoende aan toe gekomen, zijn ze vergeten wat ze leuk vinden of is het hen ontzegt door de 
pleger. Het is daarom van belang dat jongeren dit weer gaan ervaren, dat ze weer plezier gaan maken 
en ergens mee bezig gaan wat zij als zinvol zien, ook om zelfvertrouwen op te bouwen. Dit komt ook 
uit deze pilot, namelijk dat het samen uitzoeken met de jongeren waar hun talent ligt, wat hun hobby’s 
zien en waar ze plezier uit halen, helpend kan zijn als startpunt voor het maken van toekomstplannen. 

Uit de pilot blijkt ook dat bij de jongeren grote verschillen bestaan als gevraagd wordt of ze kunnen 
benoemen wat hun talenten en hobby; zijn, waar ze goed in zijn en plezier aan ontlenen. Er zijn jongeren 

‘Sommige dingen kan ik 
nog niet weten en moeten 
we nog afspraken over 
maken.’
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die benoemen juist heel veel dingen leuk te vinden en ondernemen veel, terwijl er ook een behoorlijke 
groep jongeren is die aangeeft weinig interesses te hebben en niet weet wat ze leuk vinden. Ook hier 
geldt dat het verleden een aanzienlijke impact lijkt te hebben op de vraag ‘wat wil ik en wat kan ik 
eigenlijk?’. Een belangrijke vraag, ook om te bepalen waar een jongere naar toe wil in de toekomst.

Zo blijkt uit de pilot dat jongeren die bij Fier komen vaak geen idee (meer) hebben wat ze leuk vinden 
en goed kunnen. In lijn hiermee vertelt een aantal jongeren hoe zij op een gegeven moment voor Fier 
geen tijd meer besteedden aan hun hobby’s; bijvoorbeeld omdat ze zich slecht voelden en ‘alleen nog 
maar in bed lagen’, ‘verkeerde dingen met verkeerde mensen deden’ of ‘het hen verboden werd om de 
dingen te doen ze leuk vond’. Een jongere vertelt dat ze geen hobby’s meer had en hier geen plek voor 
had in haar hoofd. Een ander meisje geeft aan dat ze altijd heel goed wist wat ze leuk vond en waar ze 
goed in was, maar dat ze ‘haar mening is kwijtgeraakt’, doordat er op haar is ingepraat. Zij kunnen wel 
vertellen wat ze eerder leuk vonden om te doen, maar lijken dit niet meer echt te zien als ‘hun’ hobby’s. 

Hoe kansen en ruimte bieden om te kunnen ontdekken & uitproberen 
Professionals beschrijven dat Fier veel aanbiedt en onderneemt met jongeren, juist vanuit het belang 
van het (weer) ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarbij kunnen jongeren aan 
veel ‘proeven’, zoals een professional het benoemt. Te denken valt aan de leerbedrijven binnen Fier, 
de Summer School, inzet op sporten, de Fier-band, jongeren vragen wat ze eerder thuis leuk vonden 
en deden en hobbyspullen hiervoor mee te nemen/te regelen, en veel ondernemen met de groep als 
het gaat om bezoeken/uitjes. Uit de ervaringen van jongeren uit de pilot komt het belang van voldoende 
tijd en ruimte naar voren. Sommige jongeren geven aan dat er binnen het behandeltraject voldoende 
ruimte is om tijd te besteden aan hun hobby’s of om nieuwe talenten en hobby’s te ontdekken, anderen 

willen daar (nog) meer tijd voor. Naast tijd is voldoende 
financiële ruimte van belang. Een jongere vertelt over het 
sportfonds wat haar mogelijkheden gaf om te gaan sporten. 
Bij Fier ontdekt ze dat ze boksen erg leuk vond. Op deze 
wijze krijgen jongeren de mogelijkheid om hun talenten en 
hobby’s niet alleen te ontdekken, maar ook uit te oefenen. 

Denk in mogelijkheden en lever maatwerk 
Een professional vertelt dat met jongeren gericht wordt onderzocht wat zij eerder leuk vonden; de 
jongeren geven aan dat het belangrijk is hierbij aan te sluiten en hiervoor vervolgens de mogelijkheden 
te creëren. Het is hierin belangrijk te denken in mogelijkheden en niet te snel te zeggen dat het niet kan. 
Zo vertelt een professional over een jongere die bij de intake aangaf dat ze het leuk vond om sieraden te 
maken en te verkopen. Een van de drempels hiervoor was dat zij geen gebruik kon maken van internet 
vanwege veiligheidsredenen, wat haar belette bij het proces van maken en de verkoop van de sieraden. 

Hiervoor is een creatieve oplossing gezocht en het is uiteindelijk met 
de nodige inspanning gelukt, zodat ze haar hobby kon uitvoeren. 
Dit heeft een positief effect gehad op hoe zij naar de toekomst kijkt, 
aldus de jongere. Ze voelde zich gezien, ondersteund en het gaf 
haar vertrouwen. Tot slot blijkt uit de ervaringen met de jongeren uit 
de pilot dat ze soms wel weten wat ze leuk vinden, waar ze goed 
in zijn en wat ze in de toekomst zouden willen, maar dat ze het 
moeilijk vinden om dit concreet te maken. Ook hier kan de (zorg)
professional met het toekomstplan onder de arm een rol in spelen, 
om de jongere hierbij te ondersteunen en toe te werken naar eigen 
regie en zelfstandigheid. 

Zo laagdrempelig mogelijk & bouw (zelf)vertrouwen op 
Als jongeren onvoldoende kunnen benoemen wat ze leuk vonden, 
dan is het belangrijk om als (zorg)professional zo laagdrempelig 
mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden. Ook omdat het 
voor jongeren moeilijk kan zijn om zelf initiatief te nemen. De 
professional benoemt als voorbeeld hoe eerder iemand langs de 
groepen kwam om jongeren op te halen voor de Fier-band, en 
dat groepsbehandelaren jongeren opgeven voor proeflessen. 
Daarnaast is laagdrempeligheid belangrijk in het kader van het 
opdoen van positieve ervaringen; de drempel die veel jongeren 
al ervaren hebben, zorgt ervoor dat jongeren soms lastig te zijn 
motiveren om iets nieuws uit te proberen. Het opdoen van positieve 
ervaringen kan dan juist vertrouwen geven; zo vertellen jongeren 
bijvoorbeeld over complimenten en vertrouwen wat ze kregen bij 
de bakkerij en Summer School. Ook helpt het hier om als (zorg)
professional deze (ontwikkel)stap te plaatsen in het grotere plaatje 
van een toekomstplan: hoe kan het jongeren helpen richting een 
doel, of kunnen hoe deze stappen ondersteunend zijn aan het 
opbouwen van (zelf)vertrouwen en eigen regie? 

4.2.4 Integratie van zorg, onderwijs & participatie 
De ervaringen van de jongeren in de pilot onderstrepen het belang om in het behandeltraject en de tijd 
bij de zorginstelling een integraal aanbod aan te bieden, bestaan uit verschillende domeinen gerelateerd 
aan zorg, onderwijs en participatie. Belangrijke kernelementen die gericht zijn op een goede toekomst. 
In §4.2.2 wordt duidelijk hoe een bredere inzet dan alleen zorg nodig is voor het kunnen ervaren van 

‘Je hoort toch af en toe meiden wel 
zeggen ik wist niet dat ik dat zo leuk 
vond, of dat ik hier zo goed in was’

‘Toen hebben we wel gekeken 
van hier ben je goed in, dit 
vind je leuk, hoe gaan we dat, 
dat we dat wel door laten… 
Dat we niet zeggen van nou 
nee hoor, dat kan niet, je kan 
niet op internet, dus dat doe 
je maar even niet.’

‘Op school had ik heel 
vaak te horen gekregen 
van je kan dit niet, omdat 
je dyslexie en dyscalculie 
hebt. Dus probeer het maar 
niet. […] Dus toen ik dat 
ging doen en ik zag al die 
cijfertjes, dacht ik nou het 
wordt helemaal niks. Maar 
uiteindelijk ging het echt 
super goed en dat kreeg ik 
ook steeds terug. […] Dus 
zo ben ik wel achter dingen 
gekomen, dat ik dacht oh ik 
kan het wel, zeg maar.’ 
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toekomstperspectief, waarbij ook specifieke aandacht uitgaat naar het ontdekken en uitoefenen van 
talenten en hobby’s (§4.2.3.) In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij deze meerwaarde en in een 
breder perspectief van integraal werken gezet. Hoewel deze manier van werken noodzakelijk is voor 
jongeren, betreft het niet altijd een gemakkelijke opgave voor (zorg)professionals. Het vraagt immers om 
een breed aanbod, intensieve samenwerking door disciplines heen en als organisatie gecommitteerd 
zijn aan een doel: ‘een goede toekomst’.

Integraal werken 
Integraal werken is nodig voor jongeren om in samenwerking met 
professionals aan een goede toekomst te werken. Door samen doelen 
te stellen, waarbij het perspectief van de jongere (zoveel als mogelijk) 
leidend is, ontstaat de mogelijkheid om samen vanuit deze doelstelling 
terug te redeneren naar wat haalbaar is en wat hiervoor nodig is. Oftewel 
de doelstelling kan dan worden opgebroken in concrete stapjes op 
verschillende levensgebieden. Een professional omschrijft dit als een 
ontdekkingstocht die je met elkaar moet aangaan: hiervoor moet je met 
elkaar helder hebben ‘wat heeft de jongere nodig’. Door op deze wijze 
integraal en toekomstgericht te werken, wordt deze vraag niet beperkt 
tot het zorgkader, maar verbreed naar meerdere leefgebieden, waar 
onderwijs en werk een belangrijk onderdeel van zijn. 

Hiervoor is het van meerwaarde om een integratieve behandeling op te zetten. Eén die voortbouwt op 
een gezamenlijke visie op diagnose, in te zetten behandeling, activiteiten en doelen op onderwijs en 
participatie.39 ‘Interne consistentie’ middels eenzelfde behandellijn, op elkaar afgestemde (behandel)
plannen en gezamenlijke afspraken die doorwerken in de verschillende domeinen, waarbij gewerkt 
wordt aan hetzelfde doel, zijn essentieel om efficiënt samen te kunnen werken.40 Het is dan nodig dat de 
interne, onderlinge organisatie goed op elkaar is afgestemd, opdat de jongere over de hele linie conform 
dezelfde visie geholpen en ondersteund wordt.   

39 Het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 
2022), p. 43.

40 Het Zorgprogramma van Asja (beschikbaar via https://www.nji.nl/interventies/asja, geraadpleegd op 5 oktober 
2022), p. 43.

Zorg, onderwijs en participatie zijn even belangrijk voor (het werken aan) de toekomst 
Vanuit deze gezamenlijke doelstelling, het werken aan de toekomst met jongeren, benoemen 
professionals dat de (professionals vanuit de) verschillende domeinen niet zonder elkaar kunnen en 
elkaar versterken. Want het doel moet zijn dat de jongere zo goed als mogelijk voorbereid is zodra ze 
naar hun vervolgplek gaan. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat behandeling van trauma belangrijk 
is, maar dat er meer nodig is en jongeren ‘niet met een lege tas’ naar buiten kunnen, zoals een (zorg)
professional dat treffend verwoordt. Bijvoorbeeld zonder een diploma, werkervaring dan wel dat ze niet 
weten wat hun talenten en dromen zijn. Door een 
integrale behandeling wordt aan hen de bagage 
meegegeven om de wereld tegemoet te treden. 
Dit vereist meer dan behandeling; zoals blijkt uit de 
pilot hebben jongeren bijna altijd te maken met een 
achterstand op het gebied van leren en participeren 
in de samenleving. Ze hebben (succes)ervaringen 
nodig, bijvoorbeeld in het onderwijs. Een van de 
belangrijke bouwstenen voor hun toekomst. ‘Zorg, 
onderwijs en participatie zouden dan ook naast 
elkaar moeten staan en gelijkwaardig moeten 
zijn’, benoemen verschillende professionals.41 
Dit vereist een andere manier van werken, een 
die van groot belang is, want hier wordt ‘de kiem 
gelegd voor hun verdere toekomst’. 

Jongeren benoemen op hun beurt ook het belang van het 
betrekken van deze domeinen in hun behandeling. Een aantal 
jongeren verbindt dit ook expliciet aan hun toekomst en geven 
aan dat de domeinen zorg, onderwijs en participatie allemaal 
belangrijk zijn voor hun toekomst. Dit vraagt ook wat van de 
jongeren zelf. Een jongere vertelt hoe zij het druk heeft met 
behandelingen, school en werk. Ze geeft aan dat het niet 
alleen moet voor haar toekomst, maar dat ze het ook leuk 
vindt en haar sterkt. Ze geeft aan zich klaar voor de toekomst 
te voelen, omdat ze daar nu al aan werkt middels therapie, 
school en werk; deze integratie en focus op verschillende 
leefdomeinen geeft haar perspectief. Ook andere jongeren 

41 Zie ook bijlage 2, daarin staat met welke professionals gesproken is.

‘Wij moeten met z’n 
allen, diegene moet zelf 
het hardst aan het werk, 
maar de omstandig-
heden moeten zo 
gecreëerd worden dat 
je zo optimaal mogelijk 
naar dat doel toe kan 
werken; alles staat in 
dienst van dat stuk.’

Gezamenlijk doel: vanuit (belang van) de jongere

Integrale samenwerking

Belang van de jongere
‘Een goede toekomst’

Zorg Participatie

Onderwijs

‘Ik kan niet eens m’n kamer 
opruimen, daar heb ik niet eens 
tijd voor. […] Maar ja, later moet ik 
dat ook dus ja. En ik wil gewoon 
geld verdienen voor later, en ik 
wil ook gewoon naar school en 
therapie heb ik gewoon nodig. 
Dus ja, ergens vind ik ook dat het 
gewoon moet.[…] Ja, en ik vind 
het ook leuk. Ja, therapie minder 
maar het is wel belangrijk.’

https://www.nji.nl/interventies/asja
https://www.nji.nl/interventies/asja
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vertellen over hun toekomstplannen en hoe therapie, opleiding en werk hiervoor belangrijk zijn; zij 
maken concrete plannen voor hun toekomst en werken vervolgens gericht aan activiteiten ‘in dienst van’ 
deze plannen. Het stellen van een doel vergroot de motivatie en geeft de jongeren een reden om door 
te gaan en te volharden, ook als het even niet lukt. 

Belang van benutten van (informatie vanuit) de verschillende contexten
Professionals benoemen ook de meerwaarde voor jongeren om zowel binnen het domein van zorg, 
onderwijs en ook participatie in een veilige omgeving te kunnen ontdekken wat ze willen, wie ze kunnen zijn 
en wat ze leuk vinden. Doordat professionals door de disciplines heen gaan samenwerken aan een doel, 
ontstaat ook een completer beeld van de jongere, over het functioneren op de verschillende domeinen, waar 
liggen talenten, maar ook hoe ze omgaan met uitdagingen en complexe(re) situaties. Deze zijn essentieel 
voor de jongere om binnen een veilige omgeving te ervaren en voor professionals om een completer 
beeld van de jongere te verkrijgen met het doel om hen verder te helpen en systematisch toe te werken 
naar een toekomstperspectief. Want de professionals begrijpen steeds beter hoe zij in samenwerking een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de jongeren. Want een leerkracht kijkt anders naar een client 
dan de leermeester van de bakkerij en de mentor op de groep. Samen kunnen ze waardevolle informatie 
teruggegeven en verrijken. Ze versterken elkaar in het belang van de jongere en gericht op hun toekomst. 
Hiervoor is het van belang dat er een visie komt 
binnen de organisatie op hoe het integraal werken 
vorm krijgt en hoe gelijkwaardigheid wordt bereikt 
op organisatieniveau. Vervolgens is het van 
belang om deze visie om te zetten in afspraken 
en overlegstructuren. Dit laatste ziet bijvoorbeeld 
op een multidisciplinair overleg op casusniveau, 
waar een gedeelde analyse gevormd wordt met 
concrete vervolgstappen door de disciplines heen. 
Vervolgens is het van belang dat de integrale 
aanpak gemonitord wordt, zodat deze uitgevoerd 
wordt zoals besproken en effect sorteert. In het 
bewaken van dit proces zou bijvoorbeeld de mentor 
en/of geroepsbehandelaar een rol kunnen spelen.42 

42 Zie §5.4.1 waarin wordt ingegaan op hoe de implementatie en werkwijze vorm kreeg binnen deze pilot. 

4.3 Van durven en kunnen dromen naar concrete toekomstplannen
Duidelijkheid, perspectief en stabiliteit in lijn met de ‘big five’ zijn zo vroeg mogelijk in het behandeltraject 
voorwaardelijk om de nodige ruimte te creëren bij jongeren om te kunnen gaan dromen over hun 
toekomst. Een belangrijke vervolgstap is om te komen van dromen naar concrete toekomstplannen. 
Een groot deel van de jongeren kan dit niet alleen en ervaart hier problemen mee.43 Het is derhalve 
van belang dat jongeren hierbij professioneel ondersteund worden. Want deze pilot laat in lijn met het 
onderzoek van HvA44 zien, hoe lastig het voor jongeren kan zijn om te komen van abstracte dromen naar 
concrete en haalbare stappen en hoe het proces overweldigend en beangstigend kan zijn. Het is van 
belang om professionele ondersteuning in te zetten bij het omzetten van dromen naar concrete plannen, 
waarbij jongeren de regie krijgen, gekoppeld aan het inzicht en vertrouwen in de haalbaarheid van 
het toekomstperspectief. Dit is geen proces wat hulpverleners er ‘even bij kunnen doen’. Hier moeten 
hulpverleners voor uitgerust worden en voldoende tijd en ruimte voor krijgen. Het is van belang dat 
organisaties hier voor zorg dragen.   

Het volgende voorbeeld is exemplarisch voor veel jongeren uit de pilot. Een van de jongeren uit de pilot 
geeft aan zich overweldigd te voelen als het gaat over de vraag hoe te komen van dromen naar concrete 
stappen. De jongere weet niet waar te beginnen en heeft duidelijk hulp nodig. In samenwerking met een 
hulpverlener stelt ze aan de hand van het toekomstplan45 doelstellingen op. Om deze te bereiken zijn 
gerichte stappen nodig die zien op haar opleiding. Door deze stapjes concreet te maken, neemt haar 
motivatie zienderogen toe en ervaart ze perspectief en hoop. Vanaf dat moment geeft ze aan zich steeds 
meer klaar te voelen voor de toekomst, omdat ze weet wat ze wil en ze ook druk bezig is dat te bereiken 
middels therapie, school en werk. Een ander voorbeeld laat zien dat wat er kan gebeuren als de jongere 
geen concrete stappen formuleert. Een van de jongeren vertelt dat bij het naderen van de overgang 
terug naar huis de onzekerheid toeneemt, omdat ze onvoldoende, concrete stappen heeft geformuleerd 
en gezet richting haar toekomst. De twijfel en de angst slaat toe. Zo vertelt ze dat ze een duidelijk beeld 
heeft van haar toekomst, maar ze weet niet hoe ze hiernaartoe moet werken en of het wel gebeurt. 

Deze twee voorbeelden laten zien hoe belangrijk een toekomstplan is, gekoppeld aan gerichte stappen 
en de begeleidende dan wel ondersteunende rol van hulpverleners. In Hoofdstuk 5 wordt stilgestaan 
bij het Toekomstplan, een van die middelen om hulpverleners beter toe te rusten op het werken met 
jongeren naar een goede toekomst. Een andere belangrijke techniek die hulpverleners zich eigen 

43 Zie §4.1.
44 Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-

toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531 (laatst geraadpleegd op 12 oktober 
2022).

45 Zie Hoofdstuk 5.

Compleet beeld

Zorg Participatie

Onderwijs

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
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moeten maken, is hoe het gesprek met jongeren aan te gaan over hun toekomst. Hier gaat de volgende 
paragraaf over. 

4.3.1. Van dromen naar concrete stappen: de Disney methodiek 
In het werken met het Toekomstplan is niet een specifieke methodiek ingezet door professionals om in 
gesprek te gaan over dromen voor de toekomst en vervolgens van dromen naar concrete stappen toe 
te werken. De stappen zijn in de pilot veelal gezet met de mentoren, waar ook als het kon, ouders bij 
betrokken zijn. Een mooie aanvulling kan zijn om in volgende pilots dan wel in de praktijk te werken met 
specifieke gesprekstechnieken. In het onderzoek van de HvA wordt bijvoorbeeld de ‘Disney-methodiek’ 
beschreven46, welke helpend kan zijn om in de praktijk op een creatieve manier met jongeren in gesprek 
te gaan over hun toekomstplannen en deze te concretiseren: 

‘Deze methodiek, uit de koker van Walt Disney, bekijkt ideeën eerst vanuit een dromersperspectief, 
vervolgens vanuit het perspectief van de realist en tot slot met het perspectief van de criticus. 
Toegepast op het toekomstperspectief denkt de dromer zonder beperkingen na over het 
toekomstbeeld (als alles mogelijk is, waar sta je dan over 3 jaar). De realist stelt vragen om het 
toekomstbeeld te concretiseren (wat moet je kunnen, wat heb je nodig, wanneer ga je wat doen, wie 
kan je helpen). De criticus kijkt naar haalbaarheid en knelpunten (welke hobbels zie je, waarom zou 
het misschien niet lukken).’ 47 

Dit is een mogelijke gespreksmethodiek die ingezet kan worden. Hetgeen het onderzoek van HvA in 
ieder geval onder de aandacht brengt, is dat het raadzaam is om niet alleen goed na te denken over 
hoe het gesprek aan te gaan met jongeren over hun toekomst en dit te structureren, maar ook om te 
investeren in professionals met het doel hen handelingsbekwaam te maken als het gaat om het op 
zorgvuldige en effectieve wijze te spreken met jongeren over hun toekomst.48 

46 Zie p. 12 ev. en paragraaf 2 van de handreiking via https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-
governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531 
(laatst geraadpleegd op 12 oktober 2022).

47 Ibid, p. 12. 
48 In het volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij het zogeheten Toekomstplan voor deze groep jongeren, die is 

ontwikkeld in de pilot. Een specifieke gespreksmethodiek maakt hier geen onderdeel van uit, vandaar dat deze 
hier besproken is.

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/urban-governance/2020/hva_handreiking-toekomstgericht-werken_fieldlab-toekomstplannen.pdf?1604913558531
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5. DEEL 2: HET TOEKOMSTPLAN 
Werken aan de toekomst is het hoofddoel en geen bijzaak. Met deze overtuiging is in deze pilot een 
format ontwikkeld om met jongeren effectief toe te werken naar een toekomstperspectief. Een die niet 
alleen gevat is in dromen, maar waartoe jongeren ook concrete stappen nemen en zich klaar voor 
voelen als ze Fier verlaten. Dit Toekomstplan is niet alleen ontwikkeld, maar ook getest en geëvalueerd 
binnen deze pilot. De belangrijkste lessen worden in dit hoofdstuk gedeeld. 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op wat het Toekomstplan inhoudt (§5.1). Vervolgens wordt vanuit 
de evaluatie beschreven of en in hoeverre het Toekomstplan bij kan dragen aan toekomstgericht 
werken (§5.2). Vragen die in deze paragraaf centraal staan: (hoe) kan dit voor jongeren bijdragen 
aan het ervaren en ontwikkelen van een toekomstperspectief. En op welke wijze geeft het (concrete) 
‘handvatten’ aan jongeren om zich klaar te voelen voor de toekomst? Eerst wordt vanuit voornamelijk 
de ervaringen van professionals beschreven hoe het Toekomstplan is ingezet en wat voor hen de 
ervaren meerwaarde is van het werken met het Toekomstplan (§5.3). Daarna wordt in §5.4 ingegaan 
op belangrijke aandachtspunten voor de inzet van het Toekomstplan, alsook op de mogelijkheden tot 
doorontwikkeling. 

5.1 Wat is het Toekomstplan? 
Het Toekomstplan vormt een geïntegreerd onderdeel van het behandelplan, waarin ambities, wensen 
en dromen van een jongere worden vastgelegd en vertaald naar concrete doelen en activiteiten op het 
gebied van onderwijs, werk, vrije tijd en contacten. Binnen deze pilot is een Toekomstplan (bijlage 1) 
ontwikkeld en vervolgens ingezet binnen een aantal behandelgroepen. 

Werkwijze 
Binnen de pilot is het Toekomstplan na de start van de opname (maar in ieder geval binnen vier maanden) 
opgesteld door de jongere en diens mentor. Er wordt hiermee in het behandelplan een vaststaand, 
overkoepelend doel opgenomen: ‘Ik ga bij Fier met behulp van ontwikkeldoelen aan de slag met mijn 
toekomst (gericht op school, werk, mijn contacten en vrije tijd).’ Daaronder worden specifiekere 
doelen geformuleerd op de gebieden: 1) onderwijs, 2) werk (het leer- en werktraject), 3) contacten van 
de jongere, en 4) vrije tijd (sport, cultuur, kunst, portfolio of andere vormen van talentontwikkeling). De 
doelen in het behandelplan zijn vervolgens wekelijks besproken in de mentorgesprekken. Daarnaast 
is het behandelplan (en daarmee dus ook het Toekomstplan) driemaandelijks geëvalueerd en 
eventueel aangevuld of bijgesteld. In het laatste behandelplan voor uitstroom, is een nieuw vaststaand 
overkoepelend doel opgenomen, namelijk: ‘Met behulp van mijn Toekomstplan ben ik voorbereid op 
de periode na Fier wat betreft werk, school, contacten en vrije tijd.’ Ook onder dit overkoepelende 
doel zijn weer specifieke, persoonlijke subdoelen geformuleerd op de vier genoemde gebieden. 

5.2 Evaluatie: inzet van het toekomstplan 

Wie? 
 Het Toekomstplan is ingezet binnen vier behandelgroepen, vanaf de zomer 2021. Van de twaalf jongeren 
betrokken bij dit onderzoeksproject heeft een aantal van hen specifiek met het Toekomstplan gewerkt. 
Daarnaast is het Toekomstplan ook ingezet bij andere jongeren op de betreffende behandelgroepen, 
dus ook bij jongeren die geen onderdeel waren van de pilot. Voor de evaluatie van het Toekomstplan 
zijn niettemin alle jongeren meegenomen en niet alleen de jongeren die deelnamen aan dit 
onderzoeksproject. Ook heeft op de groepen waar het is ingezet, er regelmatig overleg plaatsgevonden 
tussen de onderzoekers en de behandelaren aan de hand van de volgende vragen: hoe gaat het werken 
met het toekomstplan en tegen welke knelpunten lopen jullie aan?

Hoe? 
Binnen de pilot is het Toekomstplan ondergebracht onder het behandelplan door het overkoepelende 
doel dat voortkomt uit het toekomstplan ook integraal over te nemen in het behandelplan, en door ten 
minste ook één subdoel te formuleren en op te nemen in het behandelplan als het gaat om de domeinen 
onderwijs, werk, vrije tijd en/of contacten. 

5.3 Evaluatie: belang en meerwaarde van het Toekomstplan 
Professionals die werken met het Toekomstplan zijn in grote mate positief. De inzet van het Toekomtsplan 
leidt ertoe het bij alle jongeren in de mentorgesprekken en behandelgesprekken ook structureel gaat 
over hun toekomst. Ook worden meer (gerichte) doelen met betrekking tot onderwijs, werk, vrije tijd 
en contacten geformuleerd in de behandelplannen van jongeren. Het vastleggen in het behandelplan 
geeft helderheid, duidelijkheid en houvast en zorgt voor extra aandacht op deze gebieden. Ook kan het 
bijdragen aan focus op de toekomst, motivatie onder jongeren en kan het werken met het Toekomstplan 
leuk en positief zijn voor jongeren, geven professionals aan. 

Uit de pilot komt ook naar voren dat opgepast moet worden dat het Toekomstplan onder professionals 
niet als weer iets extra’s wordt ervaren, maar dat professionals goed meegenomen worden op de 
meerwaarde van het gebruik van het Toekomstplan en van het vastleggen van doelen op deze gebieden 
in het behandelplan. Ook is belangrijk zicht te houden op de hoeveelheid doelen waar het Toekomstplan 
toe leidt, oftewel er moet voor gewaakt worden dat er niet (te)veel doelen in het behandelplan worden 
opgenomen. Want het moet behapbaar, haalbaar en overzichtelijk blijven voor de jongeren en 
professionals. Tot slot is het essentieel om oog te houden voor (het perspectief en de behoeften van) de 
jongeren om na te gaan of op (w)elk domein een subdoel geformuleerd moet worden. Deze ervaringen 
zijn ook meegenomen in de doorontwikkeling van het Toekomstplan. 
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Samengevat, vanuit zowel deze evaluatie als vanuit de resultaten van onderdeel 1 van de pilot, kan het 
Toekomstplan bijdragen aan: 
 » Het concretiseren van doelen voor de toekomst van de jongere op verschillende gebieden, naast of 

als aanvulling op het behandelplan. 
 » Het inzichtelijk maken of en in hoeverre de vervolgstappen op de verschillende domeinen duidelijk, 

concreet en geregeld zijn. 
 » Een integrale(re) werkwijze, doordat de domeinen zorg, onderwijs en participatie op basis 

van gelijkwaardigheid worden betrokken met het gevolg dat vanuit de verschillende domeinen 
verschillende professionals betrokken worden bij het behandeltraject van jongeren met hetzelfde 
doel voor ogen. 

 » Een meer vloeiende en gerichte ‘trajectbenadering’. Het Toekomstplan heeft tot doel de verschillende 
trajecten, betrokkenen, domeinen en fasen in dienst te stellen van de gestelde toekomstdoelen.  
Ook draagt het Toekomstplan bij aan duidelijkheid en motivatie onder jongeren en het gevoel dat ze 
klaar zijn voor de toekomst zodra ze naar hun vervolgplek gaan. 

5.4 Inzet van het Toekomstplan: aandachtspunten & afwegingen 
Uit de pilot is gebleken wat de meerwaarde is van het Toekomstplan, maar ook wat mogelijke valkuilen 
zijn en waar aandacht voor nodig is bij de implementatie en uitvoering. In deze paragraaf wordt hierbij 
puntsgewijs stilgestaan. Eerst op inhoudelijke gronden (§5.4.1) en vervolgens als het gaat om praktische 
implementatie (§5.4.2). 

5.4.1 Inhoudelijk 

Werken vanuit visie en kennis, vanuit (inzicht in) de meerwaarde 
Professionals benoemen het belang van visie op, en kennis over toekomstgericht en integraal werken, 
als achtergrond waartegen het Toekomstplan moet worden gelezen, geïmplementeerd en uitgevoerd. 
Dit is van belang om te realiseren dat er vanuit deze context door medewerkers wordt gewerkt met 
het Toekomstplan. Anders neemt de kans toe dat het Toekomstplan niet juist wordt toegepast en van 
hoofdzaak verwordt tot bijzaak en het verandert in een ‘afvink-activiteit’. 

Realiseren van integrale samenwerking binnen het werken met het Toekomstplan
Zorg dat betrokkenen vanuit de verschillende domeinen afgestemd en op de hoogte zijn van - of beter 
nog betrokken zijn bij - het opstellen en evalueren van doelen. Op deze wijze kan iedere betrokken 
professional alleen en in samenwerking met de jongere gericht hieraan werken. De centrale rol van 
de mentor (groepsbehandelaar) wordt als positief ervaren door professionals, maar daarnaast is het 
belangrijk om per organisatie te bezien welke vorm werkt in het betrekken van alle betrokkenen en dat 

de aandacht vastgehouden wordt.49 Dit is ook van belang in relatie tot: 
·	 Voorkomen dat het iets extra’s wordt: sluit aan bij, en geef met het Toekomstplan vorm aan, wat 

binnen verschillende domeinen reeds gebeurt. 
·	 Voorkomen van overlap: door integrale samenwerking vanuit één plan kan voorkomen worden dat 

dezelfde gesprekken op verschillende plekken gevoerd worden met jongeren met verschillende 
boodschappen en dat jongeren op verschillende plekken aan verschillende, niet op elkaar 
afgestemde, doelen werken. 

·	 Benutten van informatie uit verschillende contexten voor een compleet beeld t.b.v. het opstellen, 
uitwerken en evalueren van doelen. 

·	 Betrekken van het netwerk van jongeren bij het opstellen en evalueren van het Toekomstplan, ook 
in het kader van het voortzetten van het Toekomstplan na het behandeltraject.

Start in het behandeltraject zo snel mogelijk met de inzet van het Toekomstplan
In het Toekomstplan staat beschreven dat doelen vanuit het Toekomstplan uiterlijk vier maanden na 
start van het behandeltraject worden toegevoegd in het behandelplan. De aandachtsfunctionarissen die 
aangesteld zijn binnen de pilot50, adviseren echter gelijk na de proefmaand te starten met de inzet van 
het Toekomstplan. Er is op deze gebieden altijd wel iets waar je aan kan werken en je begint gelijk al 
met zaken als school en dagbesteding. Een van de eerste dingen die je oppakt is volgens hen ook de 
dagstructuur. Dat geeft je de mogelijkheid om hier in lijn met het Toekomstplan ook gelijk doelen op te 
formuleren. Als je het gelijk in het eerste behandelplan (na de proefmaand) meeneemt, wordt het ook 
een duidelijk onderdeel van het behandelplan en de integrale samenwerking51; dit geeft duidelijkheid en 
je vergeet het zo ook niet bij de volgende behandelplannen. Uiteindelijk kunnen de ‘toekomstdoelen’ 
steeds uitgebreider en gerichter worden.

5.4.2 Praktische implementatie 

Realiseren van een ‘implementatiegroep’
Wanneer een organisatie beslist het Toekomstplan in te gaan zetten, is vanuit de ervaringen in deze pilot 
het belangrijk gebleken een ‘implementatiegroep’ samen te stellen. Deze implementatiegroep bestaat in 
ieder geval uit een professional die de inzet en evaluatie van het Toekomstplan coördineert en daarnaast 
uit zogenoemde ‘aandachtsfunctionarissen’ die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk. Hierin is duidelijk-
heid over ieders rol en verwachtingen van belang. 

49 Zie hiervoor ook §4.2.4.
50 Meer hierover in §5.4.2.
51 Zie voor het belang van integrale samenwerking ook §4.2.4.
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In deze pilot is gewerkt met een groepsbehandelaar als aandachtsfunctionaris. Het is in ieder geval van 
belang gebleken dat een coördinerende professional of afdeling de implementatie en inzet monitort en 
evalueert met de aandachtsfunctionarissen. Vanuit de onderzoekers (die in deze pilot de coördinerende 
rol hadden) was in deze periode van implementatie regelmatig contact met hen over het integreren van 
de werkwijze in de dagelijkse praktijk; de aandachtsfunctionarissen realiseerden dit voor hun behandel-
groep en waren aanspreekpunt voor andere groepsbehandelaren. Zij brachten (de werkwijze van) het 
Toekomstplan regelmatig onder de aandacht bij hun teams, in MDO’s, wanneer nieuwe jongeren op de 
groep startten en wanneer er nieuwe groepsbehandelaren startten. Vervolgens, in de fase van evaluatie 
van het Toekomstplan, hadden de onderzoekers regelmatig contact met de aandachtsfunctionarissen om 
de ervaringen met deze werkwijze op te halen. Voorbereidend werd aan de aandachtsfunctionarissen 
gevraagd om op hun beurt de ervaringen bij de groepsbehandelaren op te halen, aan de hand van een 
aantal vragen. Het was van toegevoegde waarde om vervolgens niet individueel met de aandachtsfunc-
tionarissen af te spreken, maar met alle aandachtsfunctionarissen samen bij elkaar te komen; zo konden 
ook zij hun ervaringen vanuit de verschillende behandelgroepen met elkaar uitwisselen en elkaar adviezen 
geven, opdat de gezamenlijke leercurve zo goed mogelijk gefaciliteerd werd. 

Het gebruik zo makkelijk mogelijk maken
Om implementatie te realiseren, ‘extra werk’ te voorkomen en zo veel mogelijk te voorkomen dat het 
vergeten wordt, is het belangrijk het gebruik van het Toekomstplan voor mentoren (groepsbehandelaren) 
zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Oftewel door het Toekomstplan al zoveel als mogelijk 
in te bouwen in de huidige werkprocessen. Binnen deze pilot is de keuze gemaakt om de doelen op de 
verschillende deeldomeinen onder te brengen in het bestaande behandelplan. Er is voor gekozen om deze 
vervolgens standaard op te nemen in het format van het behandelplan.

Integraal werken met het Toekomstplan mogelijk/makkelijker maken
 In lijn daarmee is het ook van belang dat het niet alleen zo werkbaar mogelijk is voor groepsbehandelaren 
en mentoren, maar ook voor andere professionals betrokken bij het Toekomstplan; het betreft immers 
een integraal plan, doelend op verschillende gebieden waar verschillende professionals bij betrokken zijn. 
Het is dan ook belangrijk dat deze professionals allemaal inzicht hebben in het Toekomstplan en deze 
begrijpen, zodat voor professionals vanuit de verschillende domeinen de doelen bekend zijn en zij hier met 
de jongere aan kunnen werken. Daarnaast zou een brede toegang tot het Toekomstplan goed zijn zodat 
alle professionals kunnen rapporteren en evalueren op de betreffende doelen. Het is daarom van belang 
om binnen de organisatie na te gaan wat een passende plek is om het Toekomstplan op te slaan en op 
welke manier het mogelijk gemaakt kan worden dat professionals deze tot zich kunnen nemen en hoe hier 
echt integraal mee gewerkt kan worden.   

‘Met elkaar’ en ‘iedereen om tafel’
 Tot slot is het voor de implementatie belangrijk dat alle betrokkenen, vanuit verschillende domeinen, op de 
hoogte zijn van elkaars inzet op het Toekomstplan en dat ze op gezette tijden ‘met elkaar om tafel’ komen 
om te spreken over de toekomstdoelen van jongeren en activiteiten, inzet en interventies af te stemmen. 
Binnen Fier gebeurde dit bijvoorbeeld binnen het multidisciplinair overleg.52

5.5 Doorkijk naar verdere (door)ontwikkeling (verbetering) van 
het Toekomstplan 
In deze slotparagraaf wordt puntsgewijs stilgestaan op welke wijze het Toekomstplan verder door 
ontwikkeld kan worden.  

Doorontwikkelen van een handleiding voor betrokkenen hoe met jongeren te werken met het 
Toekomstplan 
In aanvulling op het Toekomstplan kunnen professionals middels een handleiding mogelijk (meer) 
handvatten geven hoe met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomst, en hoe met jongeren 
invulling te geven aan het (werken met het) Toekomstplan. 

Nagaan van behoefte en meerwaarde van creatievere (werk)vormen 
Aansluitend op bovenstaand punt kan de meest passende werkvorm binnen de organisatie onderzocht 
worden. Zo kan er bijvoorbeeld voor de inzet van het Toekomstplan gebruik gemaakt worden van 
een creatieve werkvorm als het gaat om gespreksvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Disney-
methodiek, besproken in §4.3.

Verbreed mogelijk de focus van het Toekomstplan naar de ‘big five’
Het huidige Toekomstplan focust op onderwijs, werk, contacten en vrije tijd. Echter, zoals beschreven 
vanuit de ‘big five’, zijn ook doelen op gebieden als wonen en financiën belangrijk voor de toekomst van 
jongeren.53 

Afstemmen op eisen vanuit financiering (toekomstplan/perspectiefplan)
In relatie hiertoe is het ook te adviseren de vorm en inzet van het Toekomstplan af te stemmen op eisen vanuit 
de financiering van het behandeltraject. Zo werken verschillende gemeenten nu met een Toekomstplan of 
Perspectiefplan voor de overgang van 18- naar 18+. Bekijk hoe het Toekomstplan hier zoveel mogelijk op af 
te stemmen, zodat de jongeren en professionals met één (doorgaand) plan kunnen werken. 

52 Zie ook §4.2.4 voor meer informatie hoe Fier werkt. 
53 Zie §4.2.4.
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6. CONCLUSIE 
In de (jeugd)zorg komt steeds meer ruimte voor toekomstgericht werken en wordt het belang ervan meer en meer onderstreept.54 Binnen deze 
beweging moet deze pilot begrepen worden. In de pilot is specifiek ingezoomd op toekomstgericht werken bij slachtoffers van seksuele uitbuiting. 
Slachtoffers die veelal kampen met zeer complexe en specifieke problemen op verschillende leefgebieden. Of het nu gaat om trauma’s, onderwijs, 
werk, schulden of het contact met hun naasten, het verdient allemaal aandacht om een jongere voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waar 
veel van deze jongeren niet altijd even positief tegen aankijken als ze in behandeling komen. Hoe dit om te buigen vormt in de praktijk een behoorlijke 
uitdaging. Dit vraagt onder meer om een breed en integraal aanbod, samenwerking door de disciplines van zorg, onderwijs en maatschappelijke 
participatie heen en intensieve samenwerking met jongeren. Fier werkt al geruime tijd op deze wijze en derhalve is ervoor gekozen om deze werkwijze 
bij Fier onder de loep te nemen binnen het overkoepelende programma ‘Een goede toekomst’55 en de kennis die jarenlang impliciet is opgebouwd, 
expliciet te maken. Om het toekomstgericht verder te versterken en professionals door het hele land meer handvatten te geven, is binnen deze pilot 
ook een Toekomstplan ontwikkeld en getest in de praktijk.

De resultaten uit deze pilot onderstrepen andermaal het belang van toekomstgericht werken voor jongeren, ook specifiek voor slachtoffers van 
seksuele uitbuiting, maar ook dat het geen eenvoudige opgave is voor zowel jongeren als organisaties.56 Voor jongeren kan nadenken over hun 
toekomst complex, overweldigend en beangstigend zijn. Ook kan het moeilijk zijn om van dromen van de toekomst te komen tot concrete en gerichte 
stappen. Hier hebben zij (professionele) hulp bij nodig, maar ook een organisatie die is ingesteld op het begeleiden van jongeren naar hun toekomst. 
Een organisatie die integraal werkt, door de domeinen en disciplines heen met professionals die het belang van toekomstgericht werken inzien, deze 
kunnen uitvoeren en hiertoe voldoende uitgerust en opgeleid zijn. Om dit besef te versterken en hierbij aan bij te dragen, staat in deze pilotevaluatie 
per onderdeel beschreven wat de geleerde lessen zijn. 

Als het specifiek gaat om het ontwikkelde Toekomstplan, dan tonen de resultaten uit de pilot aan dat zowel de jongeren als de (zorg)professionals duidelijk 
de meerwaarde inzien van het Toekomstplan. Door de inzet van het Toekomstplan is toekomstgericht werken geen bijzaak meer, maar wordt het een 
hoofddoel. Het draagt volgens professionals en jongeren bij aan het gevoel van houvast, perspectief en duidelijkheid. Ook draagt het Toekomstplan bij 
aan de motivatie onder jongeren om gericht te gaan werken op verschillende domeinen als zorg, onderwijs en maatschappelijke participatie, omdat ze 
het grotere plaatje gaan begrijpen en zelf de doelen hebben gesteld. Ook dwingt het Toekomstplan professionals tot samenwerking door verkokerde 
disciplines heen, het uitwisselen van informatie en kennis en tot het samen bepalen van interventies en het voelen een gedeelde opdracht.

Concluderend, deze pilot legt een aantal lessen bloot in hoe te komen tot (succesvol) toekomstgericht werken. Het is vervolgens van belang dat op 
basis van deze lessen uit de pilot doorontwikkeling gaat plaatsvinden57, het Toekomstplan breder gebruikt gaat worden en er meer onderzoek komt 
naar hoe toekomstgericht werken verder te verbreden en te versterken. 

54 Zie ook https://www.nji.nl/nieuws/investeer-in-toekomstgericht-werken (geraadpleegd op 12 oktober 2022). 
55 Zie https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kindermishandeling/een-goede-toekomst-onderzoek-naar-een-geslaagde-

trajectbenadering-voor-slachtoffers-van-loverboys/ (geraadpleegd op 5 oktober 2022). 
56 Zie voor een brede knelpuntenanalyse ook:  https://www.argumentenfabriek.nl/nieuws/knelpuntenanalyse-toekomstgericht-werken-met-kwetsbare-jongeren/ 

(geraadpleegd op 1 oktober 2022).
57 Een van de mogelijkheden is om deze informatie te gebruiken hoe te komen tot een richtlijn voor Toekomstgericht werken. Zie in dit kader ook https://richtlijnenjeugdhulp.

nl/nieuws/verkenning-richtlijn-toekomstgericht-werken/ (geraadpleegd op 12 september 2022). 

https://www.nji.nl/nieuws/investeer-in-toekomstgericht-werken
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kindermishandeling/een-goede-toekomst-onderzoek-naar-een-geslaagde-trajectbenadering-voor-slachtoffers-van-loverboys/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kindermishandeling/een-goede-toekomst-onderzoek-naar-een-geslaagde-trajectbenadering-voor-slachtoffers-van-loverboys/
https://www.argumentenfabriek.nl/nieuws/knelpuntenanalyse-toekomstgericht-werken-met-kwetsbare-jongeren/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/nieuws/verkenning-richtlijn-toekomstgericht-werken/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/nieuws/verkenning-richtlijn-toekomstgericht-werken/
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BIJLAGE 1: TOEKOMSTPLAN 
Toekomstplan verwerkt in behandelplan
In dit document staan mogelijke ontwikkeldoelen voor de toekomst van jongeren. Leren en meedoen is 
ontzettend belangrijk: het geeft motivatie en zorgt voor toekomstperspectief. De doelen gaan over waar 
jongeren naartoe willen werken op het gebied van onderwijs, leren en werk, contacten (bijvoorbeeld 
met ouders, maatjes en/of familieleden), sport en cultuur (bijvoorbeeld muziekles) en talentontwikkeling. 

Mentoren stellen samen met de jongeren van de Asja groepen ontwikkeldoelen op als onderdeel van 
hun behandelplan. De doelen worden voor het eerst toegevoegd aan behandelplan 2 of 3 (uiterlijk 4 
maanden na start bij Fier). Bij het laatste behandelplan vóór uitstroom worden samen met de jongeren 
aparte ontwikkeldoelen geformuleerd, om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op de periode na Fier 
m.b.t. werk, onderwijs, hun contacten en vrije tijd.

Let op: Bij elk behandelplan kunnen opnieuw doelen geformuleerd worden en/of kan er 
doorgewerkt worden aan de al opgestelde doelen.

Aandachtspunt: 
- Het document is van toepassing op de Asja groepen in Leeuwarden.58

Werkwijze: 
1. Mentoren bespreken met elke jongere naar welke overkoepelende ontwikkeldoelen zij willen 

toewerken voor hun toekomst. Bij voorkeur wordt hier zo vroeg mogelijk mee gestart, maar er wordt 
vanaf maximaal vier maanden na instroom gewerkt met het toekomstplan. (Indien een jongere al 
langer bij Fier is, dan kan daarmee bij het huidige behandelplan gestart worden). 

2. De mentor voegt het vaststaande overkoepelend ontwikkeldoel zoals hieronder beschreven toe aan 
behandelplan 2 of 3, óf aan het laatste behandelplan vóór uitstroom. De doelen worden opgenomen 
bij het onderdeel integratie.
	 Let op: In het laatste behandelplan voor uitstroom worden ander soort doelen opgesteld dan in 

de eerdere behandelplannen. 
3. Onder het overkoepelend doel formuleren jongeren samen met hun mentor een aantal subdoelen 

gericht op de gebieden: (1) onderwijs, (2) werk (het leer- en werktraject), (3) de contacten van de 
jongeren (waaronder ouders) en (4) vrije tijd (sport, cultuur kunst, portfolio of andere vormen van 
talentontwikkeling). 
	 Let op: per bovenstaand gebied wordt altijd minstens één subdoel geformuleerd. 
	 Let op: hieronder staan de overkoepelende doelen en worden er per gebied voorbeeld-

subdoelen beschreven. Er kunnen natuurlijk andere subdoelen worden geformuleerd. Belangrijk 

58 Het huidige document is onderdeel van de pilot “Klaar voor de Toekomst” bij de Asja groepen van Fier.

is dat er wordt aangesloten bij hetgeen een cliënt aankan, wat zijn/haar niveau is en wat zijn/
haar voorkeuren en talenten zijn.

4. Jongeren formuleren samen met hun mentor de tussenstappen die nodig zijn om de subdoelen te 
bereiken. De subdoelen en de te zetten tussenstappen worden toegevoegd aan het behandelplan 
(onderdeel integratie). 

5. In het behandelplan wordt bijgehouden hoe de voortgang is op de subdoelen.
6. Omdat de doelen in het behandelplan worden opgenomen, wordt hier ook op geëvalueerd gedurende 

de vastgestelde MDO’s.  

Behandelplan 2 / 3 (start max. 4 maanden na instroom): Voeg overkoepelend doel, subdoelen en 
tussenstappen toe aan het behandelplan
	 Het overkoepelend doel staat vast. Formuleer met de jongere op elk gebied (dus: onderwijs, leren 

en werk, de contacten/het netwerk van de jongeren (ouders, familie) en vrije tijd) ten minste één 
subdoel. Bepaal samen met de jongere het stappenplan om het subdoel te bereiken. 

Subdoelen waar je aan kunt denken zijn: 
1. Onderwijs

	 Ik spijbel niet meer en maak hiervoor een plan met mijn mentor. 
	 Ik haal mijn diploma … (welke tussenstappen zijn er nodig). 

Voorbeeld
Subdoel: Ik wil mijn diploma MBO 4 onderwijsassistent halen. 
Stappenplan: 1) ik schrijf mij in voor MBO 4 opleiding … , 2) ik start met mijn MBO 4 opleiding 
… , 3) Na Fier ga ik verder met dezelfde opleiding, 4) binnen twee jaar haal ik mijn MBO 4 
opleiding.

	 Ik ga weer naar een reguliere school i.p.v. de Fierschool (welke tussenstappen zijn nodig)
	 Ik weet welke opleiding ik wil volgen tijdens en na Fier (welke tussenstappen zijn nodig) 

Voorbeeld
Stappenplan: 1) ik ga naar een open dag toe 2) ik ga een dag meelopen bij … 3) ik ga in gesprek 
met … 

2. Leren & werken 
	 Ik ga stage lopen / doe werkervaring op bij …(welke tussenstappen zijn nodig). 

Voorbeeld 
Stappenplan: 1) ik onderzoek wat ik leuk vind om te leren/ waar ik graag ervaring in zou krijgen 
2) ik ga een stage zoeken die bij mijn wensen past 3) ik ga solliciteren voor een stage plek.

	 Ik start een leer- en werktraject bij Blooming Bakery of LAP (welke tussenstappen zijn nodig).
	 Ik weet hoe ik een sollicitatiebrief schrijf (welke tussenstappen zijn nodig).
	 Ik kan een C.V. maken (welke tussenstappen zijn nodig).
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	 Ik ga solliciteren voor een bijbaan als … (welke tussenstappen zijn nodig).
	 Ik heb een bijbaan als … (welke tussenstappen zijn nodig).

Voorbeeld
Stappenplan: 1) ik weet wat ik leuk vind 2) ik ga een bijbaan zoeken die bij mijn wensen past 3) 
ik ga solliciteren voor een bijbaan. 

	 Ik wil een portfolio maken en bijhouden, waarmee ik kan laten zien wat ik kan (welke 
tussenstappen zijn nodig)

3. Contacten van de jongere (bv ouders, maatje):
	 Ik weet bij wie ik hulp kan vragen en vraag om hulp als ik dat nodig heb (welke tussenstappen 

zijn nodig)
	 Ik ga regelen dat ik een maatje krijg (welke tussenstappen zijn nodig)

4. Vrije tijd (denk aan: sport, muziek, cultuur /kunst, of andere vormen van talentontwikkeling)
	 Ik heb mij ingeschreven bij een sportvereniging (welke tussenstappen zijn nodig)

Voorbeeld
Subdoel: Ik ga (weer) starten met hockey/kickboksen/dansles

	 Ik heb ideeën wat ik kan doen als ik mij verveel 
Voorbeeld
Ik ga vrijwilligerswerk doen/bakken/een moodboard maken

	 Ik wil muziekles volgen (of opnieuw oppakken), namelijk …. (welke tussenstappen zijn nodig)
	 Ik wil mijn talenten ontdekken door tijdens de Summerschool verschillende soorten workshops 

te volgen, namelijk … 
	 Ik wil mijn talent in …. doorontwikkelen (welke tussenstappen zijn nodig)

Laatste behandelplan vóór uitstroom: voeg overkoepelend doel, subdoelen en tussenstappen 
toe aan het behandelplan
Let op: het vaststaande overkoepelende doel staat vast. Formuleer op elk gebied (dus: onderwijs, leren 
en werk, de contacten van de jongere (ouders, familie) en vrije tijd) ten minste één subdoel. Bepaal 
samen met de jongere het stappenplan om het subdoel te bereiken.

Subdoelen waar je aan kunt denken zijn: 
1. Onderwijs

	 Er staat een gesprek gepland met mijn vervolgopleiding / school 
	 Ik ga door met mijn opleiding na mijn vertrek bij Fier en sta daarvoor ingeschreven 

Voorbeeld: 
Subdoel: ik heb mij ingeschreven voor de opleiding tot verpleegkundige/juridisch medewerker/
docent

2. Leren en werken
	 Ik solliciteer voor een baantje in de buurt van mijn vervolgplek/woonplaats  (welke tussenstappen 

zijn nodig)
	 Ik werk door aan mijn portfolio (welke tussenstappen zijn nodig)

3. Contacten van de jongere
	 Ik weet bij wie ik (na Fier) kan aankloppen voor hulp als het niet goed gaat op school en wanneer 

ik hem of haar om hulp kan vragen (welke tussenstappen zijn nodig)
Voorbeeld:
 Subdoel: ik vraag mijn moeder/vriendin/vrijwilliger om hulp als het niet goed gaat op school en 
maak afspraken hoe we hierover met elkaar praten.

4. Vrije tijd (denk aan: sport, muziek, cultuur /kunst, of andere vormen van talentontwikkeling)
	 Ik heb mij ingeschreven bij een vereniging / sportvereniging / sportschool in de woonplaats waar 

ik ga wonen (welke tussenstappen zijn nodig)
	 Ik ontwikkel mijn talent verder, namelijk … (welke tussenstappen zijn nodig)
	 Ik ga een instrument bespelen (of daarmee verder), namelijk … (welke tussenstappen zijn nodig)
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BIJLAGE 2: DATAVERZAMELING EN -ANALYSE 
Betrokken jongeren 
Bij het onderzoeksproject zijn tussen december 2020 en maart 2022 twaalf jongeren van de vier Asja-
groepen in Leeuwarden betrokken geweest. Zij waren bij de start (van hun deelname het onderzoek) 
tussen de 13 en 24 jaar oud (gemiddeld 16 jaar). Na behandeling binnen de Asja-groepen gingen zes 
jongeren weer naar huis (waar zij woonden voordat ze bij Fier kwamen voor het behandeltraject), en 
gingen vijf jongeren naar (intensief) begeleid wonen binnen Fier. Eén jongere verbleef nog op de Asja-
groep ten tijde van de afloop van het onderzoeksproject. 

Vragenlijsten & interviews 
De opzet was om jongeren tijdens hun behandeltraject op de Asja groepen een periode te volgen en 
eens per twee weken met hen een vragenlijst in te vullen en daarover kort in gesprek te gaan. Gemiddeld 
zijn jongeren elf keer (3-18 keer) gezien voor deze vragenlijsten, over een periode van gemiddeld zeven 
maanden (2-11 maanden). De meeste jongeren verbleven toen al een aantal maanden bij Asja en zijn 
niet gelijk vanaf de start van hun behandeltraject ook met het onderzoek gestart. In deze vragenlijsten 
gaven jongeren op verschillende vragen59 een cijfer en toelichting hoe dit de afgelopen weken was 
gegaan. Hierover gingen de onderzoeker vervolgens kort met hen in gesprek. 

Daarnaast zouden jongeren twee keer worden geïnterviewd: een eerste interview vlak voor vertrek 
bij Asja en een tweede interview na vertrek. Het eerste interview focuste op de periode voor Fier, 
de overgang naar Fier en het traject bij Fier (Asja-groep). Er werd ingegaan op zorg/hulpverlening, 
onderwijs (incl. onderwijsniveau, houding, motivatie en prestaties), participatie (werk, vrije tijd, hobby’s, 
sport), integratie van zorg, onderwijs en participatie (prioriteiten, combineren, onderlinge samenwerking 
en afstemming, adviezen), verzuim, belangrijke personen en het toekomstperspectief. In het tweede 
interview werden deze onderwerpen besproken terugblikkend op de periode bij Asja, voor de overgang 
vanaf Asja en in de huidige situatie (thuis of bij (intensief) begeleid wonen). Tien van de twaalf jongeren 
zijn vlak voor vertrek van Asja gesproken in een uitgebreider interview. Van hen hebben we met zes 
jongeren weer een afspraak kunnen plannen na vertrek bij Asja: twee van hen verbleven toen bij 
begeleid wonen, en vier jongeren woonden thuis. Deze interviews waren minimaal drie maanden na 
hun vertrek bij Asja. 

59 Vragenlijst: hoe gaat het met je; hoe gaat het contact met je gezin, vrienden, (ex)partner; hoe gaat het op 
school, werk, dagbestedingsprogramma; hoe gaat het alles bij elkaar; hoe gaat het met jou op de groep (gezien 
en gehoord voelen & meebeslissen); ik heb een duidelijk beeld van mijn toekomst; ik weet wat mijn talenten & 
hobby’s zijn; ik ben gemotiveerd om naar school te gaan; ben je de laatste twee weken wel eens weggebleven 
van school. 

Onderstaande tabellen geven per jongere een overzicht van hun deelname aan het onderzoeksproject, 
met daarin de volgende informatie: 
- De periode van hun behandeltraject bij Asja; 
- Hun vervolgplek na het behandeltraject (thuis, BW = begeleid wonen, IBW = intensief begeleid 

wonen); 
- De periode en momenten dat zij door de onderzoekers gezien zijn voor de frequente vragenlijsten 

(X); 
- Of en wanneer de jongere geïnterviewd is (int); 
- Of de jongere met het Toekomstplan heeft gewerkt. 

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 16 jaar 

Asja BW >>>

pilot

XX  XX X XX  XX   X

Int 1

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 24 jaar 

Asja BW (R) Thuis >>>

pilot

XX XX XX XX XX XX   X

Int 1 Int 2

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3
16 jaar

met 

Asja BW (R) >>>

pilot

XX XX XX  XX X X X

Int 1

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4 16 jaar 

Asja IBW Uitstroom >>> 

pilot

X XX  XX XX X X

geen interviews 
 

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 17 jaar 

Asja BW >>>

pilot

X XX XX XX X XX  XX  XX X
I n t 
1

I n t 
2

Met toekomstplan gewerkt
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Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 22 jaar

Asja >>> 

pilot

X XX X XX X

Int 1 

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7 13 jaar 

Asja Thuis 

Pilot

XX XX XX XX X X

Int 1 Int 2

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 13 jaar 

Asja Thuis >>> 

Pilot

XX XX X XX

geen interviews

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9 15 jaar 

Asja Thuis >>> 

pilot

XX XX X X

Int 1 Int 2 

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 13 jaar 

Asja Thuis 

Pilot

X XX XX XX XX XX X XX X

Int 1 Int 2 

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 15 jaar 

Asja Thuis 

pilot

X  X XX XX XX 

Int 1 Int 2

Maanden > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 15 jaar 

Asja Thuis >>> 

pilot

XX X

Int 1 

Betrokken professionals
Naast jongeren zijn er zeven professionals gesproken in een eenmalig, individueel interview in de periode 
van augustus tot en met december 2021. Deze zeven professionals werk(t)en binnen de verschillende 
domeinen; zo is er gesproken met een groepsbehandelaar, teamleider, professionals van de afdeling 
participatie en onderwijsprofessionals. In de interviews is met hen gesproken over (onder andere) hun 
visie en ervaringen m.b.t. de integratie van zorg, onderwijs en participatie, onderlinge samenwerking 
hierin en het toekomstgericht werken.60

Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met een ‘Regiegroep’ van professionals vanuit zorg, onderwijs 
en participatie. Deze bijeenkomsten waren gericht op toekomstgericht en integraal werken. Zo is er 
onder andere aan de hand van een analysekader over integrale samenwerking met elkaar gekeken 
naar succesfactoren, knelpunten en belangrijke factoren voor integrale samenwerking binnen Fier. 
Verder zijn er ten behoeve van de inzet en evaluatie van het Toekomstplan bijeenkomsten geweest met 
groepsbehandelaren alsook met genoemde Regiegroep. Er is met hen gesproken over de meerwaarde 
van het Toekomstplan, ervaringen over bespreken van toekomstplannen met jongeren, succesfactoren 
en knelpunten, en belangrijke factoren in de praktische implementatie. 

Al deze kwalitatieve data uit de vragenlijsten, interviews en verschillende bijeenkomsten is geanalyseerd 
vanuit de focus op ‘een goede toekomst’: wat is vanuit deze ervaringen belangrijk voor het werken aan 
de toekomst met jongeren, voor het ervaren van een positief toekomstperspectief en voor het ervaren 
klaar te zijn voor de toekomst? 

Data-analyse: impliciete kennis expliciteren 
Voor het eerste onderdeel van de pilot, te weten impliciete kennis expliciteren over toekomstgericht 
werken en de integratie van zorg, onderwijs en participatie, is vanuit het HIC-HS-IE&P concept een kader 
opgesteld om de ervaringen op relevante gebieden te analyseren. Voor zowel jongeren als professionals 
is de kwalitatieve data (vanuit de vragenlijsten en interviews) per persoon op onderstaande categorieën 
samengebracht en samengevat. Op deze manier is op verschillende gebieden inzicht gekregen in wat 
vanuit de jongeren en professionals op deze gebieden belangrijke aandachtspunten zijn in het werken 
aan de toekomst met jongeren. 
 

60  Topics interviews professionals: doelstelling behandeltraject bij Fier; integratie zorg, onderwijs en participatie 
(belang, succesfactoren, knelpunten, prioriteiten en keuzes); integrale samenwerking (belang, succesfactoren, 
knelpunten, helpend/nodig); talenten, dromen & ambities; verzuim; motivatie; overgang naar het vervolgtraject; 
toekomstperspectief; klaar voor de toekomst; betrekken ouders/netwerk. 

Met toekomstplan gewerkt

Met toekomstplan gewerkt

Met toekomstplan gewerkt
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Analysekader
Voor Fier Overgang Asja Overgang Na Asja 

HIC: ZORG 
Algemeen 
HS: VEILIGHEID 
Fysiek 
Emotioneel 
Omgang 
Gezien & gehoord voelen 
Eigen regie / gedeelde besluitvorming 
Regels 
Motiverende houding 
IE&P: LEREN & MEEDOEN 
Onderwijs 
Algemeen 
Onderwijsniveau 
Houding & motivatie 
Prestaties 
Sociaal-emotioneel 
Participatie 
Algemeen 
Werk 
Sport 
Vrije tijd & hobby’s 
HIC-HS-IE&P: INTEGRATIE 
Belang & visie 
Prioriteiten 
Combineren & plannen 
Succesfactoren 
Knelpunten 
SAMENWERKING 
Integratie 
Overgangen 
NETWERK & RELATIES: 
BELANGRIJKE PERSONEN
Algemeen 
Ouders (incl. betrokkenheid) 
Vrienden 
MOTIVATIE 
Algemeen 
Succeservaringen 
Faalervaringen 
VERZUIM 
Algemeen 
Visie 
Zorg 
Onderwijs 
Participatie 
TOEKOMST 
Plannen, dromen & ambities 
Wonen 
School & werk 
Inzicht in ‘wat wil ik en wat kan ik’ 
Klaar voor de toekomst? 
Toekomstplan 

Data-analyse ontwikkeling en inzet Toekomstplan 
Daarnaast is voor het tweede onderdeel van de pilot, het Toekomstplan, in de analyse van de ervaringen 
specifiek gekeken naar relevante thema’s met betrekking tot het Toekomstplan. Dit is meegenomen in 
bovenstaande analyse van de vragenlijsten en interviews met jongeren en professionals, en daarnaast 
is in de Regiegroep en bijeenkomsten met groepsbehandelaren specifiek gefocust op de evaluatie van 
het Toekomstplan. Hun ervaringen zijn samengebracht en gaven informatie op de volgende relevante 
thema’s: 
- Ervaringen van (manier van) werken met het Toekomstplan met jongeren 
- Meerwaarde/toegevoegde waarde 
- Succesfactoren en knelpunten 
- Werken met het Toekomstplan: 

o Opnemen & formuleren van doelen op onderwijs, werk, vrije tijd en contacten in behandelplan 
 » Uitwerken van deze doelen 

o Moment van inzetten 
o Manier van verwerken & plek in het behandelplan 

- Adviezen t.b.v. praktische implementatie 
- Integrale samenwerking rondom het Toekomstplan 
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