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Woord vooraf 
 

 
Dit onderzoeksrapport geeft een beschrijving van onze afstudeerscriptie naar de voor- en nadelen van 
e-hulpverlening aan zwerfjongeren met schulden. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de visie van de 
doelgroep. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), 
die het plan hebben om een website te ontwikkelen voor en door zwerfjongeren, waarop zij hun 
ervaringen met betrekking tot schulden met elkaar kunnen delen. Dit verslag bevat onze bevindingen 
uit het onderzoek, alsmede de conclusies die wij hieruit hebben kunnen trekken en de aanbevelingen 
die wij onze opdrachtgever willen meegeven.  
 
Hierbij willen wij allereerst onze dank uitspreken aan onze begeleidster, mevrouw Rianne van der 
Weijden, voor de uitgebreide feedback en intensieve begeleiding gedurende ons onderzoek. Tevens 
zijn wij dank verschuldigd aan onze contactpersonen bij de opdrachtgever: mevrouw Hella Masuger 
(directrice SZN) en mevrouw Trudi Barth (community manager SZN), voor de ondersteuning die zij 
geboden hebben bij het onderzoek.  
 
Voor het mogelijk maken van de interviews met de jongeren willen wij de medewerkers van 
Opvangcentrum Elandstraat, het Bertold Brechthuis en HVO Querido bedanken. En uiteraard zijn wij 
dank verschuldigd aan alle jongeren die wij hebben mogen interviewen. Dankzij hen is het mogelijk 
geweest om inzicht te krijgen in de visie, belevingen en wensen van de doelgroep ten opzichte van e-
hulpverlening op het gebied van schulden. 
 
Als laatste willen wij onze directe omgeving, familie en vrienden bedanken voor hun vertrouwen in 
ons. Zij hebben ons daarmee gesteund en gestimuleerd om tot dit eindresultaat te komen. 
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Samenvatting 
 

 
In ons onderzoek stond de volgende vraag centraal:  
“Welke online tool kan worden ingezet om informatie over en ervaringen met schulden voor 
Amsterdamse zwerfjongeren toegankelijker te maken?” 
 
Zwerfjongeren met schuldproblemen kunnen moeilijk worden bereikt met informatie over hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze (nog verder) in de schulden raken en hoe ze met hun bestaande schulden 
kunnen omgaan. Kunnen jongeren uit deze groep elkaar helpen met schulden, door bijvoorbeeld hun 
ervaringen met hulpverlening online met elkaar te delen? In dit onderzoek is gekeken naar hoe een 
online tool kan worden ingezet om informatie over en ervaringen met schulden voor Amsterdamse 
zwerfjongeren toegankelijker te maken.  
 
Concluderend kan er gezegd worden dat een online hulpverleningstool kan bijdragen aan het 
toegankelijker maken van informatie over en ervaringen met schulden. Een online initiatief kan als 
aanvulling op de huidige hulpverleningsvormen gezien worden. Het internet speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks leven van de jongeren. Veel van hen hebben te maken met schuldenproblematiek. De 
opties voor deze jongeren binnen de schuldhulpverlening zijn alleen niet altijd even geschikt of 
realistisch, vanwege de complexe situatie waarin deze jongeren zich bevinden. Daarnaast zijn de 
geïnterviewde zwerfjongeren veelal niet op de hoogte van de sociale kaart en van mogelijkheden van 
diverse voorzieningen voor schuldhulpverlening. Er bestaat dus als het ware een ‘gat’ in de 
informatievoorziening aan zwerfjongeren met schulden, dat (deels) opgevuld kan worden door middel 
van e-hulpverlening.  
 
E-hulpverlening creëert een extra keuzemogelijkheid voor de jongere, waardoor zelfs nieuwe 
(sub)doelgroepen bereikt zouden kunnen worden. Tevens draagt het bij aan het vergroten van de 
zelfredzaamheid en daarmee het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de jongeren. Tot slot wordt de 
contactdrempel voor een deel van de jongeren verlaagd, doordat de jongeren – eventueel anoniem – 
hulp kunnen zoeken voor hun problemen. Dit zorgt ervoor dat schaamte, een belemmerende factor, 
een minder grote rol zal spelen bij de keuze voor het zoeken van hulp. 
 
Op basis van dit onderzoek kan echter niet eenduidig gezegd worden welke online tool het meest 
geschikt zou zijn. De geïnterviewde groep is ten eerste te klein om de resultaten van de interviews te 
kunnen generaliseren naar de gehele zwerfjongerenpopulatie en ten tweede waren de geïnterviewde 
jongeren ook geheel niet eenduidig in hun antwoorden over een mogelijke tool. Om de keuze voor de 
juiste tool of het juiste initiatief te kunnen maken, is het daarom van groot belang dat er eerst een 
aantal andere belangrijke stappen worden gezet. Onze aanbevelingen zullen zich dan ook gedeeltelijk 
richten op essentiële stappen in het verdere onderzoeks- en ontwikkelingsproces van een online 
hulpverleningsinitiatief.  
 
Wat betreft de inhoud van een online hulpverleningsvorm kunnen we wel concluderen dat het van 
belang is dat er informatie geboden wordt over de sociale kaart, de verschillende mogelijkheden met 
betrekking tot schuldhulpverlening en de gevolgen daarvan voor de toekomst. Ook zal informatie 
verstrekt moeten worden over de werking van de schone lei en uitzonderingen daarop (bijv. CJIB). 
Hierbij is het van groot belang dat de informatie zo praktisch mogelijk gebracht wordt. 
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1. Inleiding 
 
Het werkveld schuldhulpverlening is in beweging. Momenteel heeft het kabinet bij de Tweede Kamer 
een wetsontwerp ingediend: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze wet geeft de gemeente 
de zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening.1 Het aantal verzoeken om schuldhulpverlening stijgt 
gestaag. Bijna een kwart van alle huishouden in Nederland heeft een schuld of betalingsachterstand, 
waarvan ongeveer de helft kampt met problematische schulden.2 Daarbij vormen jongeren onder de 25 
jaar inmiddels 12 procent van de schuldenaren die om hulp vragen. Dat was in 2007 slechts 7 procent.3

 
  

Steeds meer Nederlanders hebben toegang tot internet. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat 
thuis toegang heeft tot internet steeg van 16 procent in 1998 naar 92 procent in 2009. Behalve dat 
steeds meer mensen toegang tot internet hebben, neemt ook het gebruik ervan toe. Uit onderzoek blijkt 
dat er steeds meer wetenschappelijk bewezen effectieve interventies via internet beschikbaar zijn. Het 
gaat bijvoorbeeld om online behandelingen bij depressie, angst en verslaving (Riper e.a., 2007). 
Omdat steeds meer mensen gebruik maken van internet en zij er ook steeds meer tijd in stoppen, krijgt 
dit medium een steeds belangrijkere plek in het dagelijks leven.4 Als je tegenwoordig ‘online 
hulpverlening’ op Google intypt, krijg je binnen 0.15 sec. 494.000 zoekresultaten.5

 
 

Uit onderzoek van MOVISIE is gebleken dat 62 procent van de zwerfjongeren in Nederland met 
schulden kampt (gemiddeld 5000 euro).6

 

 De algemene conclusie van het rapport “Meedoen zonder 
schulden” (januari 2009) van Hiemstra & De Vries luidt dat het huidige aanbod van 
schuldhulpverlening onvoldoende aansluit op de specifieke behoeften van dak- en thuislozen in het 
algemeen, laat staan die van zwerfjongeren. Gemeenten staan voor de uitdaging om met een krimpend 
budget meer mensen met schulden effectiever te helpen. Kan online hulpverlening de druk op de 
gemeente verlichten? En kan een online initiatief informatie over en ervaringen met schulden 
toegankelijker maken voor zwerfjongeren? Hoe denken de jongeren hier zelf over? 

1.1 Probleem en doelstelling 
 
Het maatschappelijk probleem is dat zwerfjongeren met schuldproblemen moeilijk kunnen worden 
bereikt met informatie over hoe ze kunnen voorkomen dat ze (nog verder) in de schulden raken en hoe 
ze met hun bestaande schulden kunnen omgaan. Het is daarnaast niet duidelijk aan welke informatie 
de zwerfjongeren behoefte hebben (vanuit hun perspectief gezien). Zo is uit een literatuurstudie in het 
kader van het project ‘Kennismakelaar’ van de RIVM, de GGD en Tranzo van juni 2010 al gebleken 
dat hulpbehoeften van zwerfjongeren anders zijn volgens professionals dan volgens de jongeren zelf.7

 

 
Ook is het moeilijk om ervoor te zorgen dat jongeren uit deze groep elkaar helpen met schulden, door 
bijvoorbeeld hun ervaringen met hulpverlening (online) met elkaar te delen. E-hulpverlening kan  

                                                           
1 Divosa, organisatie voor sociale diensten in Nederland, “Stand van zaken in de schuldhulpverlening”, geraadpleegd op 14 
mei 2011. 
2 Divosa, NVVK, MOgroep Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, VNG & ministerie van SZW, 
“Schuldhulpverlening – strategische keuzes voor gemeenten”, september 2010. 
3 NVVK, “Schulden diep geworteld in samenleving”, Den Haag, 28 april 2011, op 
http://www.nvvk.eu/Actueel.aspx?PageID=5 
4 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 44. 
5 Zoekopdracht ‘online hulpverlening’ op www.google.nl op woensdag 11 mei 2011. 
6 Zorg + Welzijn Magazine, “Meer nodig dan bad, bed en brood”, nummer 2, februari 2010. 
7 Drs. W. Jeeninga, “Zwerfjongeren: omvang, kenmerken en zorgbehoeften”, juni 2010. 
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een manier bieden om informatie online te delen, maar het is niet bekend of deze methode geschikt is 
voor zwerfjongeren. In dit onderzoek willen wij een antwoord op die vraag geven en ook 
aanbevelingen doen over hoe zo’n online tool dan het beste vormgegeven zou kunnen worden volgens 
de zwerfjongeren. 
 
Met dit onderzoek willen wij dan ook een verband leggen tussen een maatschappelijk probleem en een 
relatief nieuwe, eigentijdse methode voor het delen van informatie (e-hulpverlening). Wij willen 
hierbij kijken in hoeverre diverse methodes van e-hulpverlening zouden kunnen bijdragen aan het 
verkleinen van het maatschappelijk probleem en hoe dit het beste vormgegeven kan worden om een 
maximaal resultaat te behalen.  
 
Er is in een eerder onderzoek van HvA-studenten gekeken naar bestaande mogelijkheden en 
problemen voor zwerfjongeren met schulden. Dit is vanuit de visie van professionals gedaan. In ons 
onderzoek wordt een andere zijde belicht, namelijk die van de jongeren, de ervaringsdeskundigen. Het 
is namelijk de bedoeling dat er zo veel mogelijk vanuit de kant van de zwerfjongeren wordt gekeken 
naar mogelijke hulp bij schulden en dat zij vervolgens worden bevraagd over de ontwikkeling van een 
online tool waarmee zij hun ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen en waarmee de doelgroep 
bereikt kan worden. Daarbij is het ook van belang hoe de jongeren de informatie zouden willen 
ontvangen. Hoe komt de informatie het beste over op hen? 

 
1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen  
 
In ons onderzoek staat de volgende vraag centraal:  
“Welke online tool kan worden ingezet om informatie over en ervaringen met schulden voor 
Amsterdamse zwerfjongeren toegankelijker te maken?” 
 
De deelvragen hebben wij gecategoriseerd om voor ons zelf overzicht te creëren in de hoeveelheid 
informatie en de uitwerking van de resultaten en conclusies daarnaast zo helder en gestructureerd 
mogelijk aan te kunnen bieden. Hieronder volgen de verschillende categorieën en bijbehorende 
deelvragen.  
 
Juridische informatie en voorzieningen binnen Amsterdam  

• Welke juridische informatie is van belang voor zwerfjongeren (minnelijk traject, WSNP, 
beleidsregels binnen de gemeente Amsterdam) en welke voorzieningen voor zwerfjongeren 
zijn er op het gebied van inkomen en schuldhulpverlening in Amsterdam? (FIBU, PuurZuid) 

o Hoe is de positie van zwerfjongeren binnen schuldhulpverlening t.o.v. andere 
burgers? 

o Zijn zwerfjongeren op de hoogte van het beleid en de voorzieningen? 
 
Online informatievoorziening (huidige situatie) 

• Hoe denken zwerfjongeren over de huidige (online) informatievoorziening op het gebied van 
inkomen en schuldhulpverlening in Amsterdam? (Hoe is de huidige situatie?) 

o Maken de zwerfjongeren gebruik van internet? Zo ja, hoe, hoeveel en van welke 
(soort) sites? 

o Hoe komen zwerfjongeren aan hun informatie met betrekking tot inkomen, schulden 
en schuldhulpverlening? 
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Methodes van online hulpverlening (gewenste situatie) 

• Welke methodes van e-hulpverlening kunnen relevant zijn voor onze doelgroep? (Wat is de 
gewenste situatie?) 

o Wat zijn de voordelen van e-hulpverlening voor onze doelgroep? 
o Hoe zouden zwerfjongeren het liefst aan hun informatie komen en hoe denken zij over 

de verschillende methodes van e-hulpverlening?  
o Helpen jongeren elkaar met informatie over schulden? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom 

niet? 
 
Visie van professionals 

• Hoe denken professionals op het gebied van e-hulpverlening/social media over de 
ontwikkeling van een online tool voor zwerfjongeren? 

 
1.3 Definitiebepalingen 
 
Na de literatuurlijst is een trefwoordenregister toegevoegd, waarin alle begrippen uit dit onderzoek 
worden behandeld. Vandaar dat wij in deze definitiebepaling alleen de twee essentiële begrippen uit 
de hoofdvraag hebben opgenomen.  
 
Zwerfjongeren 
Benamingen voor de groep zwerfjongeren die Nederland kent lopen uiteen. In dit onderzoeksrapport 
wordt uitgegaan van de benaming die ook de opdrachtgever (SZN) hanteert, namelijk: zwerfjongeren. 
Er worden landelijk verschillende definities gebruikt om deze groep zwerfjongeren aan te duiden. 
Onlangs is er een vastgestelde definitie van de Algemene Rekenkamer gepresenteerd. In dit 
onderzoeksrapport sluiten wij ons daarbij aan. Onder zwerfjongeren wordt in dit rapport verstaan:  
 
 “Feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen” 
 
In de vastgestelde definitie kunnen alleen jongeren tot en met 22 jaar aangemerkt worden als 
zwerfjongeren. Dit omdat deze leeftijdsgrens aansluit bij de wetgeving van Jeugdzorg en de Centra 
voor jeugd en gezin.  
Onder feitelijk dakloos wordt een jongere verstaan die geen eigen woonruimte heeft en daar ook geen 
uitzicht op heeft. Hij overnacht ofwel in de buitenlucht, in een noodopvang, of tijdelijk bij vrienden of 
familie. Onder residentieel dakloos wordt een jongere verstaan zonder eigen woonruimte, die 
zelfstandig (dus zonder ouder) ingeschreven staat bij instelling voor maatschappelijke nachtopvang, 
zoals zwerfjongeren pensions en nachtopvang.8

 
 

Online tool 
Met ‘online tool’ bedoelen wij een digitaal instrument of online initiatief om informatie te delen en 
bereikbaar te maken voor de doelgroep. Er bestaan passieve hulpvormen, zoals statische informatie, 
adviezen, verwijzingen of veelgestelde vragen. Daarnaast zijn er actieve hulpvormen, zoals 
ervaringsverhalen, een chatbot9

 

 of een game. Tot slot zijn er de interactieve hulpvormen, die meer 
inspanning van de hulpverlener vereisen, zoals een forum, e-mail, één-op-één chat of een groepschat. 

                                                           
8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Brochure: “Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie”, 
Den Haag, februari 2011. 
9 Geautomatiseerde gesprekspartner, samenvoeging van het woord ‘chat’ en ‘robot’. 
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2. Methodiek 
 
2.1 Onderzoeksgroep 
 
Wij hebben voor ons onderzoek gekozen voor een kwalitatieve dataverzamelingsmethode. Wij hebben 
25 zwerfjongeren geïnterviewd, professionals op het gebied van e-hulpverlening geraadpleegd en deze 
bevindingen aangevuld met literatuuronderzoek. Wij wilden in eerste instantie een zo breed mogelijk 
beeld schetsen van de doelgroep, door zwerfjongeren te interviewen uit diverse subdoelgroepen, zoals 
jongeren die reeds in een opvang verblijven en jongeren die (nog) geen vaste woon- of verblijfplaats 
hebben. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de laatste subdoelgroep, bleek dit niet mogelijk en 
hebben wij ons voor de interviews uiteindelijk gericht op residentieel dakloze jongeren10. Daarbij 
willen wij wel aangeven dat veel van hen in het verleden ook tot de groep feitelijk daklozen11

Tevens moeten wij hierbij aangeven dat een aantal van de geïnterviewde jongeren niet onder de 
definitie valt die in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet, vanwege de gestelde leeftijdsgrens. Zij zijn 
ouder dan 22 jaar. Wij hebben ervoor gekozen om deze jongeren wel te interviewen om de respons te 
kunnen verhogen. Bovendien waren wij van mening dat de visie van deze jongeren ons bruikbare 
informatie kon opleveren, omdat zij alleen vanwege de gestelde leeftijdsgrens niet onder de definitie 
vallen en dus wel goed zicht hebben op de problematiek rondom zwerfjongeren met schulden.  

 hebben 
behoord. Het was voor ons alleen mogelijk om jongeren te benaderen voor een interview via een 
bezoek aan een opvang. De geïnterviewde jongeren zijn afkomstig uit diverse opvanghuizen in 
Amsterdam; Opvangcentrum Elandstraat, het Bertold Brechthuis en het zelfstandig wonen project via 
HVO Querido. Wij hebben allereerst contact gelegd met deze opvangcentra en vervolgens een 
aangekondigd bezoek afgelegd. Daarnaast hebben wij van de opdrachtgever een budget van vijf euro 
per afgelegd interview beschikbaar gesteld gekregen. 

Op basis van het aantal geïnterviewde jongeren kunnen wij geen absolute uitspraken doen, maar het 
schetst wel een inzichtelijk beeld van de visie van de doelgroep op online hulpverlening bij schulden. 

 
2.2 Dataverzameling en -analyse 
 
In verband met de interviews met de jongeren en de professionals binnen een beperkt tijdsbestek, was 
het van belang om in een vroeg stadium contacten te leggen en afspraken te maken. Ondertussen 
hebben wij ons bezig gehouden met literatuuronderzoek voor de beantwoording van onze eerste 
deelvraag: welke juridische informatie van belang is voor zwerfjongeren en welke voorzieningen er in 
Amsterdam zijn voor deze doelgroep? Tevens hebben wij gekeken naar verschillende e-
hulpverleningsvormen en naar wat deze hulpvormen voor onze doelgroep kunnen betekenen. 
Vervolgens zijn we de visie van de zwerfjongeren gaan inventariseren aan de hand van de 
interviewvragen, zoals terug te vinden in de interviewuitwerkingen in de bijlage. Tot slot besteden we 
ook aandacht aan meningen van professionals op het gebied van e-hulpverlening over de mogelijke 
ontwikkeling van een tool. Uiteindelijk doen wij aanbevelingen over hoe dit vormgegeven zou moeten 
worden en over welke relevante (juridische) informatie gedeeld moet worden.  
Ons onderzoek volgt de interpretatieve stroming, omdat ervaringen van personen (zwerfjongeren en 
professionals) een hoofdrol vervullen binnen ons onderzoek. Op deze manier ontstaat er inzicht in 

                                                           
10 Zie definitiebepaling in paragraaf 1.3.  
11 Zie definitiebepaling in paragraaf 1.3. 
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achterliggende ideeën, waarbij cijfers (kwantitatieve resultaten) een ondersteunende rol 
vertegenwoordigen. 

3. Problematiek onder zwerfjongeren met schulden 
 
In dit hoofdstuk zetten wij uiteen welke problemen er spelen onder zwerfjongeren met schulden. 
Hiermee willen wij de problematiek onder zwerfjongeren met schulden helder in kaart brengen om de 
meerwaarde van een eventueel online initiatief aan te tonen en om aan te geven hoe e-hulpverlening 
een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problematiek waar zwerfjongeren mee te maken 
hebben. Een gedeelte van deze informatie komt uit bestaande onderzoeken en andere literatuur. Deze 
feitelijke informatie is aangevuld met bevindingen uit het werkveld.   

 
3.1 Omvang problematiek 
 
Aantal zwerfjongeren 
Over de omvang van het aantal zwerfjongeren dat Nederland kent, zijn geen betrouwbare cijfers te 
noemen. Men gaat er vanuit dat er in Nederland ongeveer tussen de 6000 en 7000 zwerfjongeren 
zijn12

 

, maar behoedzaamheid is hierbij geboden. Doordat er landelijke nog geen eenduidige definitie 
over zwerfjongeren werd gehanteerd, centrumgemeenten verschillende telmomenten hebben en er 
onder de groep zwerfjongeren zogenoemde ‘zorgmijders’ zijn, die dus simpelweg niet in beeld zijn bij 
de gemeentes of instanties, kan er niet uniform geteld worden en kunnen er geen betrouwbare cijfers 
worden genoemd. 

Schuldenproblematiek 
Meer dan de helft van alle zwerfjongeren (62 procent) heeft te maken met schulden.13

• Premie zorgverzekering 

 De gemiddelde 
hoogte van de schulden van zwerfjongeren bedraagt tussen de €3.500 en €6.000. De hoogste schulden 
lopen echter op tot een bedrag tussen de €40.000 en €70.000. De schulden bestaan voornamelijk uit: 

• CJIB-boetes (Centraal Justitieel Incasso Bureau) 
• Rekeningen mobiele telefoons 
• Rood staan bij de bank 
• Studieschulden bij DUO (voorheen IB-groep)14

 
  

3.2 Aard problematiek 
 
Probleem 1: geen passend aanbod van (schuld)hulpverlening 
De algemene conclusie van het rapport “Meedoen zonder schulden” (januari 2009) van Hiemstra & De 
Vries luidt dat het huidige aanbod van schuldhulpverlening onvoldoende aansluit op de specifieke 
behoeften van dak- en thuislozen in het algemeen, laat staan die van zwerfjongeren. Gemeenten zijn 
vrij om te bepalen hoe zij hun schuldhulpverlening vormgeven. Dit zorgt voor grote verschillen in 
uitvoering, maar ook in effectiviteit. Het is voor gemeenten vaak al lastig om de reguliere 
schuldhulpverlening effectief vorm te geven, terwijl voor zwerfjongeren (nog) meer ‘beperkingen’ 
gelden dan voor schuldenaren uit een regulier traject: ze zijn jong en wellicht onverantwoordelijker 

                                                           
12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Brochure: “Zwerfjongeren in Nederland: een heldere 
definitie”, Den Haag, februari 2011. 
13 Zorg + Welzijn Magazine, “Meer nodig dan bad, bed en brood”, nummer 2, februari 2010. 
14 Hogeschool van Amsterdam, “Zwerfjongeren met schulden, Inventarisatie van knelpunten in en aanbevelingen voor de 
schuldhulpverlening aan zwerfjongeren.”, Amsterdam, juni 2009. 
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dan volwassenen. PuurZuid, een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, is binnen de 
gemeente Amsterdam ingesprongen op deze behoefte door een apart schuldhulpverleningstraject voor 
jongeren op te richten, waar meer aandacht wordt besteed aan specifieke behoeften van deze 
doelgroep. Uiteraard zijn er landelijk meer van deze initiatieven, maar feit blijft dat deze trajecten niet 
in iedere gemeente of in ieder stadsdeel beschikbaar zijn voor (zwerf)jongeren met schulden.  
In vergelijking met andere jongeren, hebben zwerfjongeren nog een ‘beperking’ en dat is het zwerven. 
Er is vaak geen vaste woon- of verblijfplaats, waardoor de jongere moeilijk bereikbaar wordt voor de 
hulpverlener, maar ook andersom. In veel gevallen is er dus geen passend aanbod van 
schuldhulpverlening voor zwerfjongeren en hun problematiek. 
 
Probleem 2: de administratie 
Zwerfjongeren hebben vaker dan gemiddeld geen administratie (meer), waardoor het ingewikkeld is 
om in kaart te brengen bij welke crediteuren ze schulden hebben en hoe hoog die zijn.15

 

 Dit probleem 
kan leiden tot vertraging bij het opstarten van een traject, omdat het de schuldhulpverlener meer tijd en 
moeite kost om een overzicht te maken in de zogeheten ‘stabilisatiefase’. 

Probleem 3: de papieren 
Zwerfjongeren hebben vaker dan gemiddeld geen identiteitspapieren, postadres, bankrekening en/of 
vast inkomen, waardoor het opstarten van een schuldhulpverleningstraject meer tijd kost.16

 
  

Probleem 4: afspraken 
Zwerfjongeren hebben vaker dan gemiddeld moeite om zich aan afspraken te houden en bijvoorbeeld 
geen nieuwe schulden te maken, omdat zij vaker dan gemiddeld kampen met verslaving of een 
psychiatrisch probleem.17

 

 Dit bewijst tevens de noodzaak van een op jongeren of zelfs zwerfjongeren 
afgestemd traject, dat aansluit op hun specifieke behoeften, zoals intensieve begeleiding en proactieve 
benadering.  

Probleem 5: CJIB-boetes 
Zwerfjongeren hebben vaker dan gemiddeld boetes, die geïnd worden door het Centraal Justitieel 
Incassobureau.18

 

 Deze boetes lopen vaak op tot het maximale boetebedrag, omdat de oorspronkelijke 
beschikking de jongere vanwege het zwerven vaak niet bereikt of omdat de jongeren de boete 
simpelweg niet kan betalen. Uiteindelijk kan dit leiden tot het in hechtenis nemen van de jongere om 
betaling af te dwingen. Deze detentie is vaak zinloos – omdat de jongere niet kán betalen – maar kan 
een hulpverleningstraject wel doorkruisen. Daarnaast zijn deze boetes zijn vaak ‘zwerfgerelateerd’ en 
onvermijdelijk vanwege hun zwervend bestaan, zoals boetes voor ‘zwartrijden’ of ‘wildplassen’. 
Wanneer een jongere problemen probeert op te lossen door middel van een 
schuldhulpverleningstraject, vallen deze boetes buiten de boot: ze kunnen niet worden meegenomen in 
de totale schuldenlast en dienen alsnog (volledig) te worden voldaan. 

Probleem 6: grote afstand tot maatschappij en arbeidsmarkt 

                                                           
15 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, Utrecht, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en 
Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011.  
16 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, Utrecht, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en 
Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011. 
17 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, Utrecht, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en 
Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011. 
18 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, Utrecht, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en 
Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011. 
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Onderzoek van MOVISIE toont aan dat 62 procent van de zwerfjongeren werkloos is, 57 procent een 
uitkering heeft en 58 procent in detentie (of gesloten opvang) heeft gezeten.19

Uit een tabel die is ontwikkeld door Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant in het 
kader van het project ‘De Kennismakelaar’

 Zwerfjongeren hebben 
vaker dan gemiddeld hun school niet afgemaakt en geen startkwalificatie behaald. Deze kenmerken 
zorgen voor een (grote) afstand tot de maatschappij en dus ook tot de arbeidsmarkt. Hierdoor is het 
voor zwerfjongeren vaak moeilijker om een (vaste) baan te vinden dan voor andere jongeren. 
Bovendien is het zo dat wanneer er een baan en dus een inschrijving is, er vaak direct loonbeslag 
wordt gelegd door een deurwaarder die is ingeschakeld door (één van) de schuldeisers. Dit kost de 
werkgever veel tijd, energie en geld, waardoor de kans groter is dat de jongere tijdens de proefperiode 
ontslagen wordt. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel, want doordat de kans op inkomen uit werk 
klein(er) is, hebben schuldeisers vaak weinig vertrouwen in een schuldenregeling en is de kans dat een 
minnelijk schuldhulpverleningstraject iets zal uithalen, relatief klein.  

20, blijkt dat 48 tot 55 procent van de zwerfjongeren geen 
werkervaring heeft. Daartegenover heeft ruim de helft (57 tot 79 procent) te maken met schulden. Het 
hebben van een problematische schuld is ook een belemmerende factor voor participatie in de 
maatschappij21

 

. Deze cijfers bevestigen het vermoeden van een grote afstand tot de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. 

Samenvattend 
Bovengenoemde problemen kunnen er toe leiden dat zwerfjongeren niet de mentale energie hebben 
om bijvoorbeeld een verslaving onder controle te krijgen. De alcohol en/of drugs verdoven de zorgen 
om hun (financiële) situatie. Daarnaast zorgt de vicieuze cirkel waarin veel zwerfjongeren verkeren 
voor een motivatiegebrek. Ze staan vaak niet open voor gesprekken over een zinvolle dagbesteding of 
chronische veranderingen, omdat ze bijvoorbeeld opgefokt of juist depressief zijn.22

 

 Duidelijk is dat de 
problemen van zwerfjongeren met schulden nauw met elkaar verbonden zijn en dat het ene probleem 
het andere in stand houdt.  

3.3 Problematiek volgens de jongeren zelf 
 
De problemen waar de jongeren door hun schuldenproblematiek tegen aanlopen zijn divers, zoals 
hiervoor is beschreven. Wij hebben de residentieel dakloze jongeren die wij hebben geïnterviewd hier 
dan ook op bevraagd. Hieruit is gebleken dat zij zelf vaak heel anders tegen hun (schuld)problemen 
aankijken dan dat dit in onderzoeken wordt beschreven en door professionals wordt genoemd. 
Wanneer wij hen vroegen tegen welke problemen zij aanliepen door hun schulden (omdat ze 
inmiddels bijna allemaal inmiddels in een schuldhulpverlenings- of budgetteringstraject zaten), gaven 
enkele jongeren aan dat zij zich door hun schuldenproblematiek niet konden inschrijven op het adres 
van familie of vrienden, omdat dan de gerechtsdeurwaarder langs kwam. Bij velen is dat herhaaldelijk 
de reden geweest dat ze op zoek moesten naar een nieuwe slaapplek. Zo heeft één jongere aangegeven 
dat de deurwaarder ook de spullen van de eigenaar van de woning mee wilde nemen. Dat heeft zij net 
aan kunnen voorkomen, maar wel met het gevolg dat ze niet meer op het adres kon blijven wonen.23

                                                           
19 Zorg + Welzijn Magazine, “Meer nodig dan bad, bed en brood”, nummer 2, februari 2010. 

 
Hierdoor ontstond schaamte bij de jongeren, te merken aan opmerkingen als:  

20 Literatuurstudie in het kader van project kennismakelaar, “Zwerfjongeren omvang, kenmerken en zorgbehoeften”,  
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, juni 2009. 
21 Brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 6 februari 2009 met de startnotitie over het wettelijk kader minnelijke 
schuldhulpverlening, kamerstuk 24515, nr. 146 
22 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, Utrecht, januari 2009. 
23 Interview zwerfjongere nr. 5 
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‘Dan sta je dus mooi voor lul!’24 of ‘Ja, zo iemand zou ik ook niet in m’n huis moeten.’25 Maar ook 
werd er aangegeven dat wanneer de intentie er was om dingen recht zetten, niets recht gezet kon 
worden omdat de vaste plek van een eigen woonadres er niet was.26 
Een gedeelte van de ondervraagden (ongeveer 20 procent) noemt ook de problemen die gepaard gaan 
met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar met alle gevolgen van dien. Want wat moet je 
als je naar de tandarts moet? Er zijn wel adressen waar onverzekerden eventueel bij een tandarts 
terecht kunnen, maar die zitten vaak vol of er wordt toch een bijdrage verwacht die een zwerfjongere 
niet zomaar kan ophoesten. Wanneer je geen zorgverzekering hebt (gehad) en je meldt je weer aan, 
krijg je een extra klap, vanwege de boete die zorgverzekeraars berekenen voor het onverzekerd 
geweest zijn. Maar ook werd er gedacht aan de toekomst. Zo maakte een jongere zich zorgen vanwege 
haar BKR-registratie. Dat zou eventuele toekomstplannen in de weg kunnen liggen.27

Zoals benoemd, zaten de meeste van de geïnterviewde jongeren inmiddels in een budgetterings- of 
schuldhulpverleningstraject. Een veel gehoorde klacht was dat ze door hun schulden ‘geen leven 
hebben’. Als wij hier op doorvroegen, bleken de jongeren te doelen op het leefgeld. Er worden zeer 
strenge regels gesteld voor extra uitgaven en de hoogte van het leefgeld is volgens de jongeren niet 
toereikend. Er was een jongere die aangaf hierdoor genoodzaakt te zijn om nieuwe schulden te maken. 
Wanneer er nieuwe kleren gekocht moest worden, bestelde zij dat via Wehkamp op afbetaling, omdat 
ze wist dat ze het geld niet zou krijgen van de schuldenconsulent. Dat de schuldenlast daardoor alleen 
maar opliep, was iets van latere zorg en bovendien rechtvaardigde zij haar keuze duidelijk door tegen 
zichzelf te zeggen dat ze niet anders kon, omdat ze ‘onrechtvaardig’ behandeld werd.

  

28

De combinatie van het krappe budget en het gebrek aan communicatie tussen de schuldhulpverlener en 
de jongere (28 procent)

  

29

Een vijfde van de jongeren geeft ook aan niet te weten of hun schulden ook daadwerkelijk minder 
worden of wat ze elke maand aflossen. Sommigen ontvangen nog steeds brieven van incassobureaus 
of zeggen geen inzage te hebben in hun gegevens. Daarnaast mist ook 16 procent van de jongeren de 
individuele benadering. Ze geven aan dat er niet of te weinig gekeken wordt naar de individuele 
situatie waar zij nu inzitten, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.

, lijdt tot gevoelens van onbegrip en demotivatie: “waarom doe ik dit 
eigenlijk? Wat schiet ik er mee op? Het heeft toch allemaal helemaal geen zin. Mijn schulden worden 
alleen maar hoger.”  

30

 
   

Tot slot willen we aangeven dat we gemerkt hebben dat het voor de jongeren moeilijk is om onder 
woorden te brengen wat voor problemen zij ondervinden van het hebben van schulden. De jongeren 
hebben allemaal te maken met een totaalpakket aan problemen op het gebied van werk, wonen, 
inkomen en gezondheid, zoals een verslaving. De situatie is vaak aan meerdere oorzaken te wijten en 
over een periode van maanden of jaren ontstaan. De jongeren maken dan ook niet of nauwelijks 
onderscheid tussen problemen die ontstaan zijn door het hebben van schulden en problemen die 
bijvoorbeeld ontstaan zijn door hun zwervend bestaan of het hebben van kinderen. Vandaar dat zij de 
vraag breed interpreteren en alle problemen aan elkaar relateren.  
 
 
 
 
 

                                                           
24 Interview zwerfjongere nr. 14 
25 Interview zwerfjongere nr. 5 
26 Interview zwerfjongere nr. 1  
27 Interview zwerfjongere nr. 11  
28 Interview zwerfjongere nr. 10  
29 Interviews zwerfjongeren  
30 Interviews zwerfjongeren 
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4. Wet- en regelgeving, beleid en voorzieningen 
 

 
Op zowel landelijk als regionaal niveau kunnen we zeggen dat er nog niet heel erg veel is geregeld op 
het gebied van specifiek beleid voor zwerfjongeren. Er is geen specifieke wetgeving; zwerfjongeren 
vallen in dezelfde categorieën als andere leeftijdsgenoten die geen zwervend bestaan lijden. Hierdoor 
komen zwerfjongeren over het algemeen in aanmerking voor dezelfde voorzieningen als andere 
jongeren.  
 
Om aan te geven welke wet- en regelgeving op landelijk en regionaal niveau van toepassing is op onze 
doelgroep en hun schuldenproblematiek, wordt hieronder een juridisch kader geschetst. Dit hoofdstuk 
kan gezien worden als een trechter. Eerst wordt algemene Nederlandse regelgeving beschreven en 
vervolgens wordt er ingezoomd op specifiekere beleidsregels voor zwerfjongeren binnen de Gemeente 
Amsterdam.  

 
4.1 Landelijke wet en regelgeving: 
 
De schuldhulpverlening in Nederland heeft over het algemeen twee hoofddoelen: 

• Samen met cliënten een oplossing vinden voor de ontstane problematische schuldsituatie. 
• Het voorkomen van het ontstaan (of herhaling) van problemen (= recidive). 

 
4.1.1 Verloop van een schuldhulpverleningstraject in het algemeen 
In alle gevallen is het uitgangspunt dat de schuldhulpverlening begint bij een minnelijk traject. Bij een 
minnelijk traject komt er, in tegenstelling tot bij het wettelijke traject, de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (hierna te noemen: WSNP), geen rechter aan te pas. Het gehele traject wordt 
geleid door een schuldhulpverlener (casemanager). Om in aanmerking te komen voor een minnelijk 
traject, kan een schuldenaar zich melden bij een gemeentelijke- of een particuliere 
schuldhulpverleningsorganisatie.  
Wanneer contact is gelegd met de juiste instantie, zal meestal eerst een intakegesprek met de 
schuldenaar volgen. De schuldhulpverlener zal in dit gesprek uitleggen hoe het traject in elkaar zit en 
wat er van de schuldenaar wordt verwacht. Tevens verschaft de schuldenaar de schuldhulpverlener de 
benodigde informatie. Aan de hand daarvan zal de schuldhulpverlener beoordelen of de schuldenaar 
tot dusver in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. Veel schuldhulpverlenende 
organisaties werken inmiddels volgens de Module Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl. Deze module 
beschrijft dat iedereen financiële hulp moet kunnen krijgen, ongeacht de omliggende omstandigheden. 
Soms hoeft er geen compleet traject opgezet te worden, maar is de schuldenaar al gebaat bij een 
adviesgesprek of ondersteuning van de administratie (denk aan budgetbeheer). Het verdere verloop 
hangt dus af van de beoordeling van de schuldhulpverlener(s). 
Momenteel ligt er een wetsvoorstel voor een de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bij de Tweede 
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Kamer31

4.1.2 Minnelijk traject 
Wanneer een traject wordt opgestart, volgt, indien nodig, eerst een stabilisatiefase. Ambro Visser van 
PuurZuid geeft aan dat dit bij (zwerf)jongeren altijd een hele belangrijke eerste stap is. Direct met een 
traject beginnen is meestal niet eens een optie.

. Deze wet moet zorgen voor meer uniformiteit in het aanbod van schuldhulpverlening en 
minder beleidsvrijheid voor gemeenten.  
 

32 In deze fase worden de schulden in kaart gebracht en 
wordt er gekeken naar eventuele heffingskortingen of toeslagen waar de schuldenaar recht op heeft, 
maar waar nog geen gebruik van wordt gemaakt, zoals zorg- en/of huurtoeslag of gemeentelijke 
toeslagen. Hierdoor kunnen de inkomsten structureel worden verhoogd. Eigenlijk wordt alles in deze 
fase op orde gemaakt, komt er een totaaloverzicht en worden de vaste lasten zo veel mogelijk betaald, 
zodat schulden niet oplopen. Deze stabilisatiefase zorgt wel voor een langere doorlooptijd van het 
totale traject, maar is door de gehele situatie van zwerfjongeren vrijwel onvermijdelijk. Zoals in de 
probleemanalyse in hoofdstuk 2 al werd aangegeven, hebben veel zwerfjongeren door het hele land 
verschillende schulden gemaakt vanwege hun zwervend bestaan. Het is dan ook ingewikkeld om in 
kaart te brengen bij welke crediteuren ze schulden hebben en hoe hoog die zijn.33

 

 Deze schulden 
komen ten tijde van de stabiliseringfase (gedeeltelijk) weer naar boven.   

Om de schuldeisers een voorstel te kunnen doen, maakt de schuldhulpverlener vervolgens een 
berekening van het vrij te laten bedrag (vtlb). Het vtlb is het bedrag dat de schuldenaar kan gebruiken 
voor het betalen van de vaste lasten en overige (noodzakelijke) levensbehoeften. Het vtlb wordt soms 
rechtstreeks aan de schuldenaar ‘gegeven’, maar wordt ook vaak gestort op een budgetbeheerrekening. 
Het bedrag dat naast het vtlb overblijft van het inkomen, wordt aflossingscapaciteit genoemd. Dit 
bedrag wordt gebruikt om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers, waarbij zij meestal 
maandelijks een bedrag krijgen uitgekeerd ter aflossing van de schuld. In het geval van zwerfjongeren 
is de aflossingscapaciteit vaak extreem laag, omdat er meestal geen inkomen uit werk is en de hoogte 
van de uitkering (sinds de invoering van de Wet WIJ) ver onder het minimum ligt.34

Naast schuldbemiddeling bestaat er ook schuldsanering. Na een aanmelding bij een schuldhulp-
verleningsbureau, zoals PuurZuid (voor jongeren in een aantal stadsdelen van Amsterdam) of  een 
andere schuldhulpverlener, kan er gekeken worden of de schulden gesaneerd kunnen worden. Voor de 
schuldenaar betekent dit dat een kredietbank, zoals de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (hierna 
te noemen GKA), de schulden van de schuldenaar overneemt en daarmee de schuldeisers in keer aflost 
en de schuldenaar de gehele loopduur van het traject bestaande uit maximaal 36 maanden aflost aan de 
GKA. Wat aan het einde van deze 36 maanden nog niet is afgelost wordt kwijtgescholden. In de 
praktijk is het in het geval van zwerfjongeren lang niet altijd mogelijk om een sanering via de 
kredietbank te doen, omdat de situatie stabiel moet zijn. Bovendien zorgt sanering via de GKA 

  
De duur van een minnelijke betalingsregeling wordt normaal gesproken vastgesteld op 36 maanden. 
Wanneer deze periode onvoldoende blijkt voor aflossing van de gehele schuld, wordt er door de 
schuldhulpverlener aan de schuldeisers gevraagd om het restant kwijt te schelden. Dit wordt 
schuldbemiddeling tegen finale kwijting genoemd. Als er voldoende aflossingscapaciteit is om de 
gehele schuld af te lossen binnen deze termijn, kan de duur dus ook minder dan 36 maanden bedragen. 
 

                                                           
31 Kennisbank Schuldhulpverlening, publicatie van alle officiële kamerstukken, op 
http://www.kennisbankschuldhulpverlening.nl/Default.asp?t_anon=none, laatste wijziging onbekend. 
32 Interview Mandy Fernandes en Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 
maart 2011. 
33 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en Ambro Visser 
van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011.  
34 Rapport Hiemstra & De Vries, “Meedoen zonder schulden”, januari 2009 en interview Mandy Fernandes en Ambro Visser 
van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 maart 2011. 
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daarnaast voor een BKR-registratie die tot vijf jaar na het aflossen blijft staan. Als jongeren nog geen 
registratie bij het BKR hebben via een lening bij een financiële instelling, is het soms voor hen dus 
ook niet gunstig of verstandig om een dergelijk traject in te gaan. Dit hangt allemaal af van de 
persoonlijke situatie en omstandigheden. 35

Het minnelijk traject biedt tevens de mogelijkheid tot budgetbeheer, budgettraining of 
budgetbegeleiding (sommige gemeenten stellen dit verplicht). De schuldhulpverlener gaat dan na in 
hoeverre de schuldenaar zelf in staat is de financiële zaken in goede banen te leiden. Afhankelijk 
daarvan wordt het aanbod afgestemd op de situatie van de schuldenaar. 
 

  

Bij het minnelijk traject geldt (net als bij het wettelijk traject) een aantal verplichtingen. De cliënt 
moet de schuldhulpverlener inzicht geven in de aard en de omvang van de schulden. Daarnaast mogen 
er tijdens het traject geen nieuwe schulden ontstaan.  
 
4.1.3 Wettelijk traject – WSNP 
Wanneer een minnelijke regeling of een sanering via de kredietbank niet mogelijk blijkt, is er eigenlijk 
nog maar één optie voor de schuldenaar: het wettelijk traject. Het verzoek tot een wettelijke 
schuldsanering moet aan de rechtbank gedaan worden. Hiervoor stelt de schuldhulpverlenende 
organisatie een verzoekschrift op, waarin een beroep wordt gedaan op artikel 284 en 285 van de 
Faillissementswet (Fw). De rechtbank kijkt vervolgens of de schuldenaar aan de vereisten voldoet en 
zal dan, als dat zo is, de WSNP van toepassing verklaren. Hierbij moeten wij wel aangeven dat de 
vereisten voor toekenning van een WSNP vrij hoog zijn. Voor (zwerf)jongeren is het vaak onmogelijk 
om aan deze eisen te voldoen.36

                                                           
35 Interview Mandy Fernandes en Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 
maart 2011. 

 Voorbeelden van eisen zijn een vast inkomen (veel jongeren hebben 
geen werk of alleen een 0-uren contract of een bijbaan) en een stabiele situatie (is vaak ver te zoeken 
vanwege het zwervend bestaan). Jongeren worden dan bijvoorbeeld gedwongen om hun opleiding te 
beëindigen, zodat ze fulltime beschikbaar zijn voor werk. Uiteindelijk komt het in de praktijk dus 
weinig voor dat een (zwerf)jongere succesvol in de WSNP terecht komt. 
 
Als de WSNP wordt uitgesproken is dat doorgaans, net als in een minnelijk traject, voor 36 maanden. 
In sommige gevallen duurt de regeling langer of wordt de regeling vervroegd beëindigd. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat de schuldenaar in de looptijd van het traject zo veel mogelijk geld voor de 
schuldeisers spaart op de boedelrekening van de aangestelde bewindvoerder. Als de schuldenaar zich 
aan die verplichting en alle andere regels en vereisten gehouden heeft, wordt de WSNP beëindigd met 
een ‘schone lei’. Dit betekent dat (resterende) schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. 
De schuldenaar mag afbetalen, maar hoeft dit niet te doen. De schuldenaar kan dus niet meer worden 
‘lastiggevallen’ door schuldeisers en in de praktijk zullen deze laatsten er dan ook meestal voor kiezen 
om de schulden af te boeken in hun administratie. 
 
4.1.4 Uitzonderingen ‘schone lei’ 
In zowel het minnelijke als het wettelijke traject, zijn er een aantal uitgezonderde schulden die niet 
kunnen worden meegenomen in de totale schuldenlast. Dit zijn: CJIB-boetes en schulden bij de Dienst 
Uitvoering Onderwijs. Schulden die onder de doelgroep zwerfjongeren veelvuldig voorkomen. De 
schulden bij deze organisaties kunnen aan het einde van het schuldhulpverleningstraject niet 
kwijtgescholden worden en vallen dus niet onder de werking van de ‘schone lei’, maar dienen volledig 
afbetaald te worden. Wel bestaat de mogelijkheid om ook met deze organisaties een betalingsregeling 
te treffen.  
Het is dus van belang dat deze informatie aan de zwerfjongere ten tijde van het starten van een traject 

36 Interview Mandy Fernandes en Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 
maart 2011. 
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wordt medegedeeld zodat de jongere hier rekening mee kan proberen te houden tijdens de gehele loop 
duur van het traject en aan het einde niet voor onverwachte verrassingen komt te staan doordat er 
bijvoorbeeld nog een schuld bij het CJIB openstaat.   
 
 
 

 
4.1.5 Wet WIJ 
De Wet Wij staat voor “Wij Investeren in Jongeren” en is sinds 1 oktober 2009 landelijk ingevoerd. 
Het dient een instrument te zijn voor gemeenten om werkloze jongeren, die een beroep doen op een 
inkomensvoorziening van de gemeente, te stimuleren, zodat zij in plaats van thuis te blijven met een 
uitkering, een baan, stage of opleiding gaan volgen. Het streven hiervan is, is dat de jongere 
participeert, of gaat participeren op de arbeidsmarkt.  
De Wet WIJ is van toepassing op jongeren van 16 tot en met 17 jaar die geen scholing of opleiding 
volgen en minder dan 16 uur per week werkzaam zijn, maar wel hebben voldaan aan de 
kwalificatieplicht van de leerplichtwet en/of vrijstelling hebben gekregen van deze kwalificatieplicht. 
Daarnaast is deze wet van toepassing op jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 26 jaar met een 
inkomen dat lager is dan de op de jongere van toepassing zijnde norm.37 Ook voor jongeren zonder 
adres, bedoeld in art. 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens kan bij 
algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat zij het recht op een werkleeraanbod hebben. Wel 
wordt de jongere verplicht om dan een aangewezen briefadres van de gemeente aan te nemen.38 
Geen recht op het werkleeraanbod uit deze wet zijn jongeren die: uit ’s Rijks kas een opleiding volgen, 
rechtens zijn vrijheid is ontnomen, zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult.39  
Wanneer een jongere het werkleeraanbod weigert, vervalt zijn/haar recht op het ontvangen van een 
inkomensvoorziening, dit gebeurt ook wanneer de jongere of zijn gezin een beroep kan doen op een 
andere toereikende voorzieningen buiten deze wet.40

Voor de zwerfjongeren betekent dit in de praktijk dat zij slechts een inkomensvoorziening kunnen 
ontvangen wanneer zij staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (al dan niet door 
middel van een briefadres), zich vervolgens melden bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van 
Amsterdam en instemmen met een werkleeraanbod, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie van de 
jongere. Onder dit werkleeraanbod wordt het aanbieden van algemeen geaccepteerde arbeid, een 
voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder scholing, opleiding of sociale activering 
alsmede ondersteuning bij arbeidsinschakeling wordt verstaan.

 

41

De gemeente is verplicht om zorg te dragen voor een werkleeraanbod. Bij de Gemeente Amsterdam is 
dit ondergebracht in het jongerenloket van de DWI. Wanneer de jongere zich daar meldt, krijgt hij of 
zij een eigen klantmanager toegewezen. Deze klantmanager moet de jongere begeleiden naar een 
opleiding, werk of werkleertraject.  
 

  

Wanneer de jongere een opleiding gaat volgen ontvangt de jongere studiefinanciering. Het is dan niet 
meer mogelijk om een inkomensvoorziening bij de DWI aan te vragen. Wanneer de jongere al een 
opleiding behaald heeft, zal de klantmanager de jongere begeleiden naar werk. Zo zal deze onder 
andere de jongere begeleiden bij het maken van sollicitatiebrieven en het voorbereiden op 
sollicitatiegesprekken. Als de jongere niet (direct) naar school kan, of een baan heeft gevonden of kan 
vinden, wordt er een werkleeraanbod gedaan. Dit is een plek waar de jongere kan werken, leren of 
                                                           
37 Art. 13 lid 1: Recht op een werkleeraanbod, Wet WIJ.  
38 Art. 13 lid 3 en 4: Rechtop een werkleeraanbod, Wet WIJ. 
39 Art. 23 lid 1, sub a, b en c: Geen recht op werkleeraanbod, Wet WIJ. 
40 Art. 41 lid 1, sub a, b en c: Geen recht op inkomensvoorziening, Wet WIJ. 
41 Art. 5 lid 1: Inkomensvoorziening en werkleeraanbod, Wet WIJ.  
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allebei. Het werkleeraanbod wordt afgestemd op de situatie waarin de jongere zich bevindt en houdt 
ook rekening met wat de jongere graag wil. Maar de klantmanager beslist uiteindelijk wat de jongere 
gaat doen.  
 
Het werkleeraanbod duurt zo lang dat nodig is, het stopt wanneer er een betaalde baan is gevonden, er 
een opleiding gevolgd gaat worden waar de jongere recht op studiefinanciering heeft of wanneer de 
jongere 27 jaar is geworden.42

4.2 Gemeentelijk beleid Amsterdam 

 Daarnaast kan het leerwerkaanbod tussentijds gestopt of verlaagd 
worden wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt. Onder deze afspraken kan verstaan 
worden, het niet tijdig doorgeven van een wijziging in de inkomens of gezinssituatie, het zich niet 
houden aan de gemaakte afspraken of zich niet volledig inzetten tijdens het aanbod.  

 

 
In deze paragraaf versmallen we de trechter door in te zoomen op beleid voor zwerfjongeren in 
Amsterdam. 
 
4.2.1 De veldtafel 
Wanneer je in Amsterdam als zwerfjongere in beeld bent geraakt bij de hulpverlening en door deze 
hulpverlening wordt doorverwezen voor een plek in het zogenoemde instroomhuis (Poortgebouw of de 
Elandstraat), kom je terecht bij de instroomtafel. Bij de instroomtafel wordt elke nieuw aangemelde 
zwerfjongere besproken. Aan deze tafel zitten alle ketenpartners: DWI, GGD, instellingen voor 
Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Deze ketenpartners zijn 
hier samen, zodat alle bestaande informatie over een jongere bij elkaar kan worden gevoegd en een 
compleet beeld van de situatie ontstaat.  De instroomtafel bespreekt met de ketenpartner of de jongere 
recht heeft op opvang in Amsterdam en zo ja, welke hulpverleningsvormen er verder voor de jongere  
nodig zijn. Op basis daarvan wordt een trajectplan gemaakt en wordt een trajecthouder aangewezen.  
De jongeren kan in principe maximaal zes tot acht weken in het instroomhuis verblijven. De 
probleeminventarisatie en het opstellen van een trajectplan moeten ervoor zorgen dat de jongere kan 
doorstromen naar een definitieve verblijfplaats. 
 
3.2.2 Amsterdams beleid en het  Stedelijk Kompas 
Omdat Amsterdam geen specifiek zwerfjongerenbeleid of dak-thuislozenbeleid had, heeft Amsterdam 
samen in 2006 met drie andere grote steden en het Rijk, haar krachten gebundeld in de aanpak tegen 
dakloosheid. Deze drie andere steden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden samen met 
Amsterdam ook wel de G4 genoemd. Deze G4 hebben een Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang 
opgesteld. Een plan met duidelijke doelstellingen (meetbare resultaten) en praktische, doortastende 
werkwijzen en instrumenten.43

 
In 2006 is Amsterdam samen met de andere gemeenten gaan werken volgens fase 1 van het Plan van 
Aanpak om zo gezamenlijk de dak- en thuisloosheid aan te pakken. Een integrale, persoonsgerichte 

 Dit Plan van Aanpak is aangeboden aan 39 overige centrumgemeenten 
zodat zij een vergelijkbaar plan kunnen opstellen. De overkoepelende naam van dit Plan van Aanpak 
Maatschappelijke Opvang samen met de 43 gemeenten is Stedelijk Kompas. 
Het Stedelijk Kompas richt zich op het verminderen van het aantal daklozen, de doorstroming naar een 
zo zelfstandig mogelijk bestaan en verbetering van de kwaliteit van leven van de gehele doelgroep en 
het verminderen van overlast.  

                                                           
42 DWI Amsterdam, “Hoelang duurt het werkleeraanbod?”, 
op:http://www.dwi.amsterdam.nl/publish/pages/239840/jongeren_januari_2011.pdf, laatste wijziging onbekend. 
43 Stappenplan Stedelijk Kompas “Intensivering van de aanpak van dakloosheid”, vereniging van Nederlandse gemeenten.  
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benadering moest er voor zorgen dat alle dak- en thuislozen passende zorg, huisvesting en een 
inkomen kregen en overlast en criminaliteit werd teruggedrongen. Het voornemen van Amsterdam 
was ambitieus, zo moesten in 2010 alle dak- en thuislozen een trajectplan hebben en 60 procent van 
hen passend onderdak. In 2013 zitten alle mensen met psychiatrische, psychosociale of 
verslavingsproblematiek in een traject. Om dit doel te kunnen bereiken heeft Amsterdam de  
 
 
ketenaanpak ontworpen en heeft deze samen met elf projecten in gang gezet voor deze Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg cliënten (OGGz-cliënten)44

 

. Onder deze noemer vallen dak- en 
thuislozen, zwerfjongeren, veelplegers en mensen die zelfstandig wonen, maar toch overlast 
veroorzaken. Uit recente publicaties blijken deze projecten en de aanpak van Amsterdam succesvol te 
zijn.  
 

Onlangs is het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang Fase II gepresenteerd waarin het doel “geen 
zwerfjongere meer op straat” centraal staat. Om dit doel te kunnen behalen gaat Amsterdam samen 
met de G4 de komende jaren het volgende doen: 

• In samenspraak met het bureau Jeugdzorg in hun regio, de inzet bevorderen van doorlopende 
begeleidingstrajecten die van af het 17e jaar starten. Daarin wordt een aanbod van langdurige 
ambulante coaching voor deze jongeren meegenomen (mogelijk tot 23 jaar) waarna een 
soepele overgang naar de volwassenenzorg wordt georganiseerd (bijvoorbeeld via een warme 
overdracht). Afhankelijk van de situatie van de jongere zullen de trajecten vanuit de jeugdzorg 
(wanneer een indicatie voor jeugdzorg aan de orde is) vanuit de gemeente of in combinatie 
aangeboden worden; 

• meer optrekken met Jeugdzorg met als doel een betere samenwerking tussen gemeentelijke 
voorzieningen en gespecialiseerde zorg (goede integrale diagnostiek en begeleiding) te 
realiseren; 

• toezien op de inrichting van voldoende capaciteit voor opvang en begeleiding van 
zwerfjongeren, gescheiden van de volwassenenopvang; 

• streven naar opvang en begeleiding die laagdrempelig van karakter is en waar mogelijk op 
kleine schaal (huiskamersetting); 

• zich richten op het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van jongeren in passende 
(woon)voorzieningen gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren; 

• voorwaarden stellen aan de desbetreffende jongeren in die zin dat ook zij zich zullen moeten 
inzetten (het doel van de opvang is immers het terugleiden naar een zelfstandig bestaan in de 
samenleving waarvoor zij in ieder geval enige zelfstandigheid moeten bereiken); 

• problemen met samenwerking tussen partijen op lokaal niveau bij de landelijke werkgroep 
Zwerfjongeren neerleggen. 

 
Het Rijk gaat: 

• Conform het regeerakkoord gefaseerd alle taken op het gebied van de jeugdzorg overhevelen 
naar de gemeente.  

• De inzet van verlengde jeugdzorg bevorderen om een knip tussen de jeugdzorg en 
volwassenenzorg zoveel mogelijk te voorkomen en vloeiend te laten verlopen.45

 
 

                                                           
44 Van de straat,“Betere zorg, minder dakloosheid, minder overlast”, over de veranderingen in de Amsterdamse opvang in de 
periode 2007-2010.  
45 Plan van Aanpak dak- en thuislozen (maatschappelijke opvang) 2e fase, hoofdstuk zwerfjongeren, Rijk en G4, 4 april 2011. 
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Hoe Amsterdam vorm gaat geven aan deze nieuwe ambitieuze beleidsplannen is nog niet bekend.   
 
 
 
4.3 Voorzieningen Amsterdam 
 
4.3.1 DWI team Bijzondere Doelgroepen 
Naast de Wet Wij die de DWI in Amsterdam op zich neemt, kunnen zwerfjongeren ook terecht bij het 
DWI team Bijzondere Doelgroepen voor een zogenoemde daklozenuitkering. Deze uitkering wordt 
alleen verstrekt wanneer een jongere echt dakloos is. Het team Bijzondere Doelgroepen is erop gericht 
om deze doelgroep de daklozen tussen de 18 en 65 jaar te helpen op weg naar werk of naar het 
meedoen in de samenleving. Een zwerfjongere kan een bijstandsuitkering aanvragen wanneer hij of zij 
geen werk kan vinden én wanneer er geen of te weinig geld is om van te leven én er geen andere 
regelingen voor hem of haar zijn. 
 
Zoals al eerder is aangegeven wordt de daklozenuitkering alleen verstrekt wanneer een cliënt echt 
dakloos is. Deze uitkering is voor mensen die op straat slapen of bij de Amsterdamse nachtopvang 
voor daklozen slapen. (Dit wordt gecontroleerd door middel van een 10–dagenformulier. Daar moet 
10 dagen lang op worden ingevuld waar cliënt heeft geslapen. De DWI checkt deze info vervolgens 
soms bij de Amsterdamse nachtopvang voor daklozen.) De cliënt moet zich inschrijven op een 
postadres, dat eventueel ook bij het team Bijzondere Doelgroepen aangevraagd kan worden.  
Als een jongere geen vast adres heeft en steeds op een ander adres slaapt, bijvoorbeeld bij vrienden en 
familie, dan is hij46

• een cliënt gemiddeld vijftien nachten of meer per maand in een officiële Amsterdamse 
nachtopvang slaapt, krijgt hij een toeslag van tien procent boven op de uitkering. Dat is 
bedoeld voor de bijdrage aan de nachtopvang. 

 niet dakloos, maar thuisloos. Dat betekent dat hij misschien wel een uitkering van 
de DWI kan krijgen, maar dat er dan andere voorwaarden gelden dan voor dakloze cliënten. Wanneer 
iemand thuisloos is en een uitkering van de DWI wil ontvangen, moet hij zich eerst inschrijven op het 
adres waar hij het meest verblijft. 
 
De hoogte van een  daklozenuitkering van de DWI is de helft van een bijstandsuitkering voor een 
gezin. In sommige gevallen geldt een toeslag, wanneer: 

• cliënt meedoet aan een traject of programma, waardoor hij beter meedoet in de samenleving, 
kan hij nog eens vijf euro per dagdeel extra verdienen, een dagvergoeding. Als cliënt dakloos 
is en niet snel aan het werk kan, moet hij, voor zover mogelijk, meedoen aan een 
dagbesteding. Cliënt verblijft dan overdag bij een organisatie en doet mee aan activiteiten. 
Ook met een dagbesteding kan cliënt de vergoeding van vijf euro per dagdeel extra verdienen. 

 
Als voorwaarde voor een daklozenuitkering geldt dat de cliënt minimaal eens in de 14 dagen zijn 
postbus bij het team Bijzondere Doelgroepen leegt en dat alle belangrijke veranderingen onverwijld 
worden doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer de dakloze in detentie zit, gaat trouwen of op vakantie 
wil. Ook kan het zo zijn dat de dakloze zijn inkomen moet laten beheren door het FIBU als 
voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering.  
 
4.3.2 FIBU 

                                                           
46 Overal waar ‘hij’ gebruikt wordt, wordt ‘hij of zij’ bedoeld en waar ‘zijn’ gebruikt wordt, wordt ‘zijn of haar’ bedoeld. 
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Het FIBU staat voor Financiële dienstverlening en budgetbeheer. Team FIBU beheert de inkomens 
van OGGz-cliënten (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) en klanten van bijzondere doelgroepen. 
Soms mag de cliënt er voor kiezen om geholpen te worden door het FIBU, in andere situatie wordt het 
als voorwaarde opgelegd voor het krijgen van een uitkering, omdat er in het verleden bijvoorbeeld 
sprake is geweest van schuldenproblematiek . Het wordt opgelegd wanneer de DWI van mening is dat 
het nodig is. Tegen deze beslissing kan eventueel binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.  
 
Budgetbeheer bij het FIBU betekent dat het FIBU het geld van de cliënt beheert en er rekeningen mee 
betaalt. Alvorens het budgetbeheer start, wordt vind er een intakegesprek plaats waar de cliënt diverse 
papieren voor moet meenemen. Daarnaast krijgt de cliënt een vast contactpersoon en worden er 
afspraken gemaakt over onder andere: 

• het besteden van het inkomen (budget afspraken); 
• het betalen van de vaste lasten; 
• hoeveel leefgeld de cliënt krijgt; 
• hoe de cliënt zelf weer zijn geldzaken kan gaan regelen.47

 
 

Wanneer de cliënt schulden heeft wordt er het volgende gedaan: 
• er wordt een overzicht gemaakt van de schulden; 
• er wordt bepaalt welke schulden er als eerste betaald moeten worden; 
• er wordt een schema opgesteld voor het betalen van de schulden; 
• de cliënt wordt geholpen met schuldhulpverlening; 
• er wordt in de gaten gehouden of de schulden niet hoger worden. 

 
Als het inkomen van een cliënt beheerd wordt door team FIBU van DWI, kan hij via BBR online het 
saldo en de mutaties inzien. Dit geldt ook voor gemachtigde hulpverleners.  De zwerfjongere kan 
terecht op een van drie vestigingen in Amsterdam: het IJsbaanpad, de Flierbosdreef (Zuidoost) en de 
Valckenierstraat.  
 
4.3.3 PuurZuid 
PuurZuid is een maatschappelijk dienstverlenende organisatie in de Amsterdamse stadsdelen Oud-
Zuid en ZuiderAmstel die informatie, advies en ondersteuning bieden op diverse leefgebieden.  
Sinds juli 2008 biedt PuurZuid via een pilot ook schuldhulpverlening aan jongeren tot 23 jaar die een 
binding hebben met de stadsdelen Zuid, West en Nieuw-West. Jongeren die geen binding met deze 
stadsdelen hebben, kunnen niet deelnemen aan dit traject. Aangezien PuurZuid een van de weinige 
instanties is die schuldhulpverlening speciaal voor jongeren aanbiedt, weten de medewerkers waar de 
problemen liggen, wat voor hulp er nodig is en aan welke informatie behoefte is. Zij onderscheiden 
zich van andere schuldhulpverleningsinstanties door een passendere vorm voor jongeren aan te bieden. 
“Het hebben van een minimum inkomen, papieren meenemen en afspraken nakomen werkt in de 
reguliere aanpak niet voor jongeren. Het was te formeel.”48

                                                           
47 DWI Amsterdam, “Dak- en thuislozen”, brochure op: 
http://www.dwi.amsterdam.nl/publish/pages/136664/dakenthuislozen.pdf, augustus 2008. 

  PuurZuid heeft haar werkwijze aangepast 
aan de doelgroep. Zij kijken niet alleen naar schulden, maar ook naar aanverwante problemen. De 
jongere krijgt een begeleider toegewezen die, samen met de jongere, de problemen in kaart brengt, 
zoekt naar oplossingen, helpt bij het invullen van formulieren en het verbeteren van de inkomsten en 
uitgaven van de jongere. De begeleiding is niet direct gericht op het saneren van de schuld, maar juist 

48 Interview Mandy Fernandes en Ambro Visser van de pilot voor jongerenschuldhulpverlening (PuurZuid), afgenomen op 7 
maart 2011. 
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op het stabiliseren van de schuld en het zo goed mogelijk oplossen van de samenhangende problemen. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultaten en conclusies 
 

 
Zoals in hoofdstuk 2 Methodiek aangegeven, hebben wij tijdens ons onderzoek gekozen voor een 
kwalitatieve dataverzamelingsmethode. Wij hebben 25 residentieel dakloze jongeren geïnterviewd, 
professionals op het gebied van e-hulpverlening geraadpleegd en deze bevindingen aangevuld met 
literatuuronderzoek. Tijdens de interviews met de jongeren, die doorgaans een kwartier tot een half 
uur duurden, hebben wij hen bevraagd over onder andere hun internetgebruik, hun schuldenkennis en 
hun visie op de huidige informatievoorziening over schuldhulpverlening in Amsterdam. Op basis van 
het aantal geïnterviewde jongeren kunnen wij geen absolute uitspraken doen, maar het schetst wel een 
goed beeld van de visie van de doelgroep op e-hulpverlening.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek en de interviews aan de hand van de 
hoofdvraag en de deelvragen. Zoals in paragraaf 1.2 is uitgelegd, hebben wij onze deelvragen in 
categorieën verdeeld. Wij zullen de resultaten en conclusies dan ook per categorie bespreken en 
vervolgens, in paragraaf 5.5 een antwoord geven op de hoofdvraag. Interessante resultaten die uit de 
interviews met de professionals op het gebied van online hulpverlening, Jeugdzorg 2.0 en social media 
naar voren kwamen, worden in paragraaf 5.4 behandeld. 

 
5.1 Juridische informatie en voorzieningen binnen Amsterdam 
 

• Welke juridische informatie is van belang voor zwerfjongeren (minnelijk traject, WSNP, 
beleidsregels binnen de gemeente Amsterdam) en welke voorzieningen voor zwerfjongeren 
zijn er op het gebied van inkomen en schuldhulpverlening in Amsterdam? (FIBU, PuurZuid) 

o Hoe is de positie van zwerfjongeren binnen schuldhulpverlening t.o.v. andere 
burgers? 

o Zijn zwerfjongeren op de hoogte van het beleid en de voorzieningen? 
 
In principe hebben zwerfjongeren dezelfde kansen en mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening 
als ieder andere Nederlander. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wij aan de hand van ons 
onderzoek hebben gemerkt dat de complexe positie van deze doelgroep ervoor zorgt dat niet alle 
opties even realistisch zijn, omdat het aanbod veelal niet aansluit op hun specifieke behoeften.  
 
Allereerst is het vooral bij zwerfjongeren vaak noodzakelijk om een schuldhulpverleningstraject met 
een stabilisatiefase te beginnen om de schulden in kaart te kunnen brengen. De papieren en de 
administratie zijn bij deze doelgroep vaak niet op orde. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd, maar 
is door het zwervend bestaan van de jongeren onvermijdelijk. Daarnaast is de aflossingscapaciteit van 
zwerfjongeren vaak extreem laag, omdat er meestal geen inkomen uit werk is en de hoogte van de 
uitkering of studiefinanciering ver onder het minimum ligt. De lage aflossingscapaciteit en de 
onstabiele situatie zorgen er vaak voor dat sanering via de GKA niet mogelijk is, omdat de GKA eist 
dat er een vast minimum inkomen is. Dat geldt ook voor de WSNP. De strenge wettelijke eisen zijn 
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voor zwerfjongeren vaak niet haalbaar, omdat hun onstabiele situatie ervoor zorgt dat het onzeker is of 
ze kunnen voortgaan met het aflossen van hun schulden. In beginsel staan alle opties dus wel open, 
maar in de praktijk is het vaak moeilijk om een passend traject te realiseren gezien de positie waarin 
deze jongeren zich in bevinden.  
 
Wat betreft inkomensvoorzieningen zijn zwerfjongeren vaak afhankelijk van de wet WIJ. Sinds de 
invoering van deze wet in 2009 is hun situatie er niet makkelijker op geworden. Om een uitkering te 
kunnen ontvangen, moeten de zwerfjongeren zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie, 
zich vervolgens melden bij de DWI en instemmen met een werkleeraanbod. Als niet aan deze eisen 
wordt voldaan, heeft de zwerfjongere geen recht op een uitkering. 
 
Binnen de diverse schuldhulpverleningsvoorzieningen waren er grofweg drie indelingen te zien. Van 
de jongeren die wij hebben gesproken, zaten er slechts drie in het jongerentraject van PuurZuid. Het 
overgrote deel volgde inkomensbeheer via FIBU en een enkeling (vaak de iets oudere jongeren) 
volgde een regulier schuldhulpverleningstraject bij Plan Groep of CentraM.  
Er zijn redenen te geven voor deze verdeling. Het feit dat er ‘slechts’ drie jongeren in het 
jongerentraject van PuurZuid zaten, heeft te maken met de reikwijdte van dit project. De pilot is in 
2008 begonnen in stadsdeel Zuid en inmiddels uitgebreid naar de stadsdelen West en Nieuw-West. 
Ondanks deze uitbreiding betekent de stadsdeelgebondenheid nog altijd dat de jongere een 
aantoonbare binding met één van deze stadsdelen moet hebben en dat dus ook veel jongeren niet 
kunnen worden geholpen door middel van dit project.  
Voor jongeren die in een opvang in Amsterdam verblijven (zoals het Bertold Brechthuis of de 
Elandsstraat, waar wij de jongeren geïnterviewd hebben) geldt dat zij zich verplicht moeten aanmelden 
voor inkomensbeheer van bijvoorbeeld FIBU. Daarnaast zijn veel van hen afhankelijk van een 
uitkering of een werkleertraject uit de Wet WIJ dat in de gemeente Amsterdam wordt uitgevoerd door 
de DWI. Zij leggen daarbij ook de verplichting op dat het inkomen van de jongeren wordt beheerd 
door team FIBU. Wanneer een jongere een vast inkomen heeft (vandaar dat dit vaak voor de wat 
oudere jongeren geldt) kunnen zij ook een schuldhulpverlenings- of budgetteringstraject volgen via 
een andere instelling voor schuldhulpverlening in Amsterdam, zoals Plan Groep of CentraM. 
 
Wat betreft relevante informatie voor zwerfjongeren, viel het ons op dat de jongeren vrijwel niet op de 
hoogte zijn van de sociale kaart van Amsterdam en van wat diverse voorzieningen en wetgeving voor 
hen kunnen betekenen. Zij wisten te benoemen bij welke instantie zij zelf een traject volgen, maar 
wisten vaak niet van het bestaan van andere trajecten en wisten inhoudelijk ook niet aan te geven wat 
de trajecten inhouden en wat onderlinge verschillen zijn. Als wij hen vroegen wat voor traject zij 
precies volgden en hoe lang het zou gaan duren, wist 60 procent van de ondervraagden hier geen 
antwoord op te geven. Vooral de jongeren die bij FIBU een traject volgden (en hiertoe dus meestal 
verplicht waren door de opvang) waren helemaal niet op de hoogte van de ins en outs van hun 
traject.49

                                                           
49 Interviews zwerfjongeren. 

 Nu hoeven de jongeren natuurlijk niet alle trajecten en onderlinge verschillen te kennen, maar 
het is wel van belang dat ze weten of ze een minnelijk of een wettelijk traject volgen en wat het traject 
voor gevolgen heeft voor hun toekomst. Zo is het bijvoorbeeld in het geval van WSNP of sanering 
door tussenkomst van de GKA zo, dat er nu een oplossing wordt geboden voor de problemen, maar 
dat de jongere dan in de jaren daarna niet nogmaals voor hulp terecht kan of zou kunnen. Naar onze 
mening is het van belang dat jongeren hiervan op de hoogte zijn, zodat ze een weloverwogen keuze 
kunnen maken. Voor de jongeren zou het daarom van belang kunnen zijn dat er op een online initiatief 
wordt geplaatst wat de ervaringen van anderen bij de verschillende schuldhulpverleningsinstanties 
zijn, maar ook wat voor schuldhulpverleningstrajecten er zijn en waar de verschillen in zitten. 
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5.2 Online informatievoorziening (huidige situatie) 
 

• Hoe denken zwerfjongeren over de huidige (online) informatievoorziening op het gebied van 
inkomen en schuldhulpverlening in Amsterdam?(Hoe is de huidige situatie?) 
o Maken de zwerfjongeren gebruik van internet? Zo ja, hoe, hoeveel en van welke (soort) 

sites? 
Er zijn steeds meer wetenschappelijk bewezen effectieve interventies via internet beschikbaar. Het 
gaat bijvoorbeeld om online behandelingen bij depressie, angst en verslaving (Riper e.a., 2007). Maar 
ook minder intensieve hulpvormen blijken hun waarde te hebben.50  
Steeds meer Nederlanders hebben toegang tot internet. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat 
thuis toegang heeft tot internet steeg van 16 procent in 1998 naar 92 procent in 2009. Behalve dat 
steeds meer mensen toegang tot internet hebben, neemt ook het gebruik ervan toe. Werd er in 2006 
gemiddeld nog 43 minuten per persoon per dag aan internet besteed, in 2008 was dit bijna verdubbeld 
tot 80 minuten (Spot,2008). Omdat steeds meer mensen gebruik maken van internet en zij er ook 
steeds meer tijd in stoppen, krijgt dit medium een steeds belangrijkere plek in het dagelijks leven.51  
 
De interviews onderbouwen het eventuele nut van een online hulpvorm voor zwerfjongeren met 
schulden. De belangrijkste conclusie die wij uit de interviews met de 25 zwerfjongeren kunnen 
trekken, is namelijk dat ze allemaal gebruik maken van het internet. Alle ondervraagden geven aan vrij 
regelmatig gebruik te maken van het internet. Zij hebben toegang tot het internet via de computers die 
in de opvang staan, een eigen laptop, internet op hun mobiel of hebben toegang bij vrienden of 
kennissen. Waar de een dagelijks (68 procent van de ondervraagden) gebruik maakt van het internet, 
geeft de ander aan het internet wekelijks (32 procent van de ondervraagden) te gebruiken. Het verschil 
komt voornamelijk voort uit de mate waarin zij toegang tot het internet hebben, maar ook uit hun 
persoonlijke behoefte of interesse. 
Het internet wordt voor veel doeleinden gebruikt, zoals informatie zoeken, contacten met vrienden en 
instanties onderhouden, gamen, muziek luisteren en filmpjes kijken en internetbankieren. Het geeft 
aan dat dit medium steeds meer geïntegreerd wordt in het dagelijks leven. Mensen geven er bij steeds 
meer activiteiten de voorkeur aan om ze vanachter de computer uit te voeren. Het is daarom logisch 
dat een deel van de mensen ook voor psychische of sociale problemen in eerste instantie het internet 
gebruikt.52

 

 Het internet wordt onder onze doelgroep grotendeels gebruikt voor het gebruik van e-mail, 
het contact houden met vrienden of familie via sociale media zoals Hyves, Facebook, msn Messenger,  
internetbankieren en vermaak zoals filmpjes of muziek via bijvoorbeeld You Tube.   

o Hoe komen zwerfjongeren aan hun informatie met betrekking tot inkomen, schulden en 
schuldhulpverlening? 

 
Op de vraag of de jongeren ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op het 
internet zoeken, geven 13 van de 25 ondervraagden aan dat zij dat wel eens doen of hebben gedaan. 
Maar daarnaast geven zij aan dat zij naar aanleiding van die gevonden informatie vaak nog telefonisch 
contact moeten leggen of langs gaan bij de instanties om meer informatie te krijgen. De informatie die 
zij op het internet lezen vinden zij grotendeels wel leesbaar, maar er mag volgens de jongeren wel 
meer aandacht besteed worden aan het taalgebruik of jargon. Wanneer bepaalde informatie niet goed 
leesbaar is voor de jongeren, geven zij (12 procent van deze groep) aan dat de motivatie daalt om 
verder te lezen. Opvallend is ook dat ruim een kwart (28 procent van deze groep) benoemt, dat als je 
op internet zoekt, het moeilijk is om een antwoord te vinden op jouw persoonlijke vraag. De 
                                                           
50 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 43. 
51 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 44. 
52 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 44. 
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informatie is natuurlijk algemeen geformuleerd en soms ook zo ‘lastig’ dat je na het lezen al niet meer 
weet wat jouw persoonlijke vraag nou eigenlijk was. Hieruit concluderen wij dat het voor veel 
zwerfjongeren van belang is om op een meer persoonlijke manier aan hun informatie te kunnen 
komen. Wanneer wij later spraken over mogelijke online hulpverleningsvormen, gaven deze jongeren 
dan vaak ook aan dat bijvoorbeeld een chat “wel handig zou zijn”53

De jongeren die geen informatie over voorzieningen op het internet opzoeken, geven aan dat zij de 
informatie die zij nodig hebben via hun begeleider van de woonvoorziening of Streetcornerwork 
krijgen of van jongeren onder elkaar. Als argument daarvoor wordt gegeven dat ze geen vertrouwen 
hebben in internet vanwege privacy en hacken, maar ook dat ze internet te onpersoonlijk vinden of 
niet goed uit de voeten kunnen met het zoeken op internet. Ze spreken dan liever met “mensen die 
weten hoe het zit”

 omdat je dan gewoon je eigen 
vraag kan stellen, in plaats van allemaal algemene informatie lezen.  
 

54

 

. Enkele jongeren (16 procent van de ondervraagden) geven ook aan gewoon naar 
de instanties toe te gaan, omdat zij face-to-face contact prettiger en directer vinden, terwijl anderen 
juist aangeven liever via een meer anonieme wijze het eerste contact te leggen (8 procent van de 
ondervraagden). 

5.3 Methodes van online hulpverlening (gewenste situatie) 
 

• Welke methodes van e-hulpverlening kunnen relevant zijn voor onze doelgroep? 
o Wat zijn de voordelen van e-hulpverlening aan onze doelgroep? 

 
Voordeel 1: Nieuwe doelgroepen 
Omdat hulp via internet andere kenmerken heeft dan telefonische of face-to-face hulpverlening, 
spreekt het andere soorten mensen aan. Bijvoorbeeld mensen die zich schamen voor hun problemen en 
bang zijn om een bekende tegen te komen als ze naar een fysieke instantie gaan.55 Wij hebben deze 
‘drempel’ in de interviews niet letterlijk te horen gekregen, maar er zijn wel diverse jongeren (12 
procent) die hebben aangegeven zich voor hun problemen te schamen of te hebben geschaamd in het 
verleden. Er zijn ook mensen die het te veel gedoe vinden om naar een hulpverlenende instantie toe te 
stappen.56

Omdat e-hulpverlening vrijblijvend is en over het algemeen als anoniem wordt ervaren, is er 
nauwelijks een drempel om er gebruik van te maken. Diverse onderzoeken laten dan ook zien dat e-
hulpverlening inderdaad nieuwe doelgroepen kan bereiken.

 Of jongeren die hebben aangegeven dat ‘eng’ te vinden of zich niet goed te kunnen uiten.  

57

Wij hebben zelf ook ervaren hoe moeilijk het is om in contact te komen met andere subdoelgroepen 
onder zwerfjongeren. Wij hebben uiteindelijk alleen de groep residentieel daklozen kunnen spreken. 
Maar voor een online initiatief geldt dat het mogelijk is om nieuwe (sub)doelgroepen te bereiken, 
zoals de groep zorgmijders of –missers onder de zwerfjongeren. Een belangrijk voordeel dus. 

  

 
Voordeel 2: Aansluiten bij leefwereld doelgroep 
In de voorgaande paragraaf hebben we kunnen zien dat 68 procent van de geïnterviewde 
zwerfjongeren dagelijks gebruik maakt van het internet. De overige 32 procent maakt er wekelijks 
gebruik van. Internet speelt dus een belangrijke rol in het dagelijks leven van zwerfjongeren. Door het 

                                                           
53 Interview met zwerfjongere nr. 14.  
54 Interview met zwerfjongere nr. 6. 
55 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 41. 
56 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 41. 
57 Eén van de bekendste voorbeelden hiervan is Alcoholdebaas.nl van Tactus. De online behandelingen werden door andere 
doelgroepen gevolgd dan de face-to-face behandelingen, voor meer informatie: Schalken, F. e.a., “Handboek online 
hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 42. 
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aanbieden van een online initiatief sluit je aan bij de leefwereld van de doelgroep.58

In hoofdstuk 3 over de problematiek van zwerfjongeren met schulden, kwam al naar voren dat 16 
procent van de ondervraagden aangeeft een individuele benadering te missen tijdens hun traject. In 5.2 
kwam ook naar voren dat 28 procent van de jongeren die informatie op internet zoeken, het moeilijk 
vindt om een antwoord te vinden op zijn persoonlijke vraag. Er is onder de groep ondervraagden dus 
behoefte aan een persoonlijkere benadering. Dit benadrukt het belang van maatwerk. Door maatwerk 
te bieden voor subdoelgroepen sluit je aan bij hun leefwereld. Meer hierover in paragraaf 6.2. 

 Als je geen rol op 
internet zou spelen, negeer je een belangrijk deel van de leefwereld van je doelgroep.  

Voordeel 3: Belang van keuzemogelijkheid 
Van cliënten met psychische of sociale problemen kan een deel deze zelfstandig oplossen of met 
behulp van vrienden of familie. Bij een ander deel gaan de problemen zelf over. Voor de overigen 
geldt dat ze hulp zouden moeten zoeken bij een hulpverlenende instantie. Helaas kan een aanzienlijk 
deel van deze groep de juiste zorg niet vinden (zorgmissers) of zoeken zij de hulp niet (zorgmijders).59

 

 
E-hulpverlening kan twee belangrijke belemmeringen van zorg wegnemen, namelijk angst voor 
schaamte en hoge toegangsdrempels. Vandaar dat deze vorm van hulpverlening een 
keuzemogelijkheid kan bieden voor de groep zorgmissers en/of -mijders. Onder onze doelgroep kwam 
ook naar voren dat schaamte een belangrijke belemmerende rol kan spelen. Een aantal (12 procent) 
van de geïnterviewde jongeren gaf aan dat zij eigenlijk veel te lang hebben gewacht met het zoeken 
van professionele hulp. Dit kwam wellicht door schaamte, maar ook door trots. Te lang hebben zij 
gedacht dat zij de problemen zelf wel konden oplossen.  
Wij hebben de jongeren ook gevraagd of het voor hen makkelijker was op zich op papier of mondeling 
uit te drukken. Die verschillen waren onderling erg groot. Sommigen (16 procent) waren echte 
‘praters’ en die gingen het liefst zo veel mogelijk face-to-face gesprekken aan, maar er zijn ook 
jongeren (12 procent) die aangaven daar juist veel moeite mee te hebben. Zij zitten liever achter de 
computer om bijvoorbeeld een e-mail te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om na te denken over 
hoe je iets verwoordt en omdat je alleen en in je eigen omgeving bent. Vandaar dat het belang van het 
bieden van een keuzemogelijkheid ontzettend belangrijk is binnen deze doelgroep. De (sub)doelgroep 
is divers in haar karaktereigenschappen en hoe meer maatwerk geboden wordt, hoe meer jongeren 
gebruik zullen maken van een online initiatief. (Zie ook de aanbevelingen over maatwerk.) 

Voordeel 4: Zelfredzaamheid  
Een ander belangrijk voordeel van e-hulpverlening is dat de zelfredzaamheid van hulpvragers erdoor 
wordt vergroot. Het internet biedt enorm veel mogelijkheden, maar het is aan de gebruiker wat hij 
ermee doet. Bovendien wordt een jongere uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar informatie, in 
plaats van dat een hulpverlener in een face-to-face gesprek informatie meedeelt aan jongere over zijn 
specifieke situatie.60

 

 Aangezien 12 van de 25 jongeren hebben aangegeven niet zelfstandig op zoek te 
gaan naar informatie, speelt dit voordeel ook bij zwerfjongeren een belangrijke rol. Deze 12 jongeren 
zijn gewend om de gewenste informatie te verkrijgen via hun begeleider van de woonvoorziening of 
Streetcornerwork of van andere jongeren. Sommigen hadden hier een specifiek argument voor (zie 
5.2), maar het kan ook gemakzucht zijn. Als je zelf moet gaan zoeken, vind je de informatie wellicht 
niet direct en moet je echt goed zoeken of puzzelen om antwoorden op je vragen te vinden. Dit kost de 
nodige inspanning, maar zorgt er tevens voor dat de zelfredzaamheid vergroot wordt. Daarnaast zal het 
zelfstandig vinden van antwoorden op specifieke vragen, zorgen voor een opleving in het 
zelfvertrouwen en dus het zelfbeeld van de jongeren.  

                                                           
58 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 42. 
59 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 45. 
60 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 46. 
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o Hoe zouden zwerfjongeren het liefst aan hun informatie komen en hoe denken zij over 
de verschillende methodes van e-hulpverlening? 

o Helpen jongeren elkaar met informatie over schulden? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom 
niet?  

 
Binnen e-hulpverlening zijn drie typen hulpvormen te onderscheiden: passieve, actieve en interactieve 
hulpvormen. Passieve hulpvormen zijn hulpvormen waarbij de gebruiker geen invloed heeft op de 
inhoud ervan. Actieve hulpvormen zijn hulpvormen waarbij de gebruiker zelf de inhoud beïnvloedt, 
maar er geen interactie is met andere hulpvragers of hulpverleners. Interactieve hulpvormen, ten slotte, 
zijn hulpvormen waarbij de gebruikers elkaar wederzijds beïnvloeden.61  
 
Passieve hulpvormen 
Deze vorm van e-hulpverlening kenmerkt zich als enigszins statisch. De hulpvrager kan informatie 
lezen of bekijken, zonder dat hij/zij daar verder mee aan de slag gaat. Een toetsenbord is in principe 
niet nodig, een muis is voldoende.62

Ruim de helft van de jongeren (52 procent van de ondervraagden) geeft in de interviews aan dat zij het 
prettig vinden om op hun gemak rond te kijken op een website. De drempel om statische informatie te 
bekijken is laag.

 De mogelijkheden zijn dus enigszins beperkt, maar aan de andere 
kant is de drempel om er gebruik van te maken ook extreem laag en hoeft de hulpvrager zich 
nauwelijks in te spannen. Daarnaast is deze vorm van hulpverlening voor hulpverleners niet 
arbeidsintensief en dus relatief goedkoop. Bij aanvang moet de informatie verzameld worden en 
vervolgens moet het worden aangepast aan de doelgroep, maar verder heeft de hulpverlener er geen 
omkijken naar. De informatie moet alleen eens in de zoveel tijd op juistheid gecontroleerd worden.  
Voorbeelden van passieve hulpvormen zijn statische informatie (tekst, geluidsfragment, filmpje of 
animatie), adviezen (meestal tekst, soms ook beelden), veelgestelde vragen of verwijzingen. In de 
aanbevelingen in het volgende hoofdstuk gaan wij uitgebreider in op de verschillende mogelijkheden. 

63

Hierbij moeten wij wel opmerken dat jongeren, zeker over bepaalde onderwerpen, liever videobeelden 
of een kleine trailer van andere ervaringsdeskundigen zouden bekijken, dan een statische tekst. 
Informatie tonen met behulp van (bewegende) beelden is vaak veel krachtiger dan tekst. Maar het is 
ook duurder, dus moet er bij de budgettering ook rekening gehouden worden met extra kosten in het 
geval van videobeelden.

 Daarnaast vormt statische informatie een goede basis voor een website.  

64  Filmpjes zijn volgens de zwerfjongeren “pakkend” en sluiten aan bij de 
belevingswereld van de jongeren.65

Actieve hulpvormen 

 
 

Bij actieve hulpvormen moet de hulpvrager zelf aan de slag, bijvoorbeeld door een tekst in te sturen of 
bij een test antwoorden aan te klikken. Omdat er een actie van de hulpvrager gevraagd wordt, is de 
drempel om er gebruik van te maken iets hoger dan bij passieve hulpvormen.66

Actieve hulpvormen zijn minder generiek dan passieve hulpvormen; de eigen ervaring van de 
hulpvrager staat centraal.

 

67

Door ervaringsverhalen van anderen te lezen, ontstaat bij veel lezers herkenning van hun eigen 
probleem.

 Voorbeelden van actieve hulpvormen zijn ervaringsverhalen (in tekstvorm 
of met beelden), een zelftest, een chatbot of een serious game. Alle vormen worden behandeld in het 
“Handboek online hulpverlening” van de Stichting E-hulp.nl. 

68

                                                           
61 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 50. 

 In onze interviews is het belang hiervan ook door 48 procent van de ondervraagden 
aangestipt. Een aantal geïnterviewde zwerfjongeren gaf zelfs aan dat herkenning een aspect was dat zij 

62 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 50. 
63 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 50. 
64 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 53. 
65 Interview zwerfjongeren nr. 22 
66 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 57. 
67 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 57. 
68 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 57. 
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zochten in een website voor zwerfjongeren met schulden. “Het zou wel fijn zijn om te zien dat je niet 
de enige bent die tegen bepaalde problemen aanloopt.”69 Daarnaast zorgt het persoonlijke karakter van 
een dergelijke vorm ervoor dat het minder afstandelijk is dan officiële informatie. Naast het 
herkenningsaspect, kan de visie van een andere ervaringsdeskundige de jongere ook aan het denken 
zetten over zijn eigen aanpak van en kijk op zijn problemen.70

Interactieve hulpvormen 
Bij interactieve hulpvormen is er communicatie tussen hulpvragers onderling of hulpvragers en 
hulpverleners. Daarom geldt ook hierbij dat de contactdrempel hoger is dan bij andere hulpvormen. 
Daarnaast zijn de meeste interactieve hulpvormen complex wat betreft techniek en vergen daardoor de 
nodige ontwikkelingstijd en inspanning van de hulpverlener.

 Hieruit concluderen wij dat een actieve 
online hulpverleningstool een waardevolle toevoeging zou kunnen zijn op een website voor 
zwerfjongeren met schulden. 

71

 

 Voorbeelden van interactieve 
hulpvormen zijn fora, e-mail, en chatboxen (een-op-een en groepschat). Een forum leent zich goed 
voor lotgenotencontact. Net als bij ervaringsverhalen, zou deze vorm daarom kunnen voorzien in de 
behoefte van zwerfjongeren aan herkenning. Van de geïnterviewde jongeren was 64 procent bereid om 
hun verhaal met anderen te delen. Belangrijk daarbij is wel dat 37,5 procent van hen aangaf dit 
anoniem te willen doen. Bij een forum is het dus belangrijk om na te denken over de vormgeving van 
eventuele registratie. De jongeren die aangeven hun ervaring niet te willen delen met anderen geven 
voornamelijk als reden op hun zwervend bestaan achter zich te willen laten en verder te willen gaan 
met hun toekomst. 

Als er een nieuwe informatietool wordt ontwikkeld op het gebied van e-hulpverlening voor 
zwerfjongeren met schuldenproblematiek, dan geeft 32 procent van de geïnterviewde jongeren ook 
aan dat toezicht bij een dergelijke interactieve vorm wel nodig zou zijn. Ten eerste omdat de 
informatie op de website actueel en kloppend moet zijn. Maar ook vanwege mogelijke negatieve 
uitingen. Onderzoek ondersteunt dit standpunt, omdat is gebleken dat online lotgenoten contact 
behalve onderlinge sympathie en ondersteuning ook veel kritiek en gescheld laat zien (Skinner & 
Zack, 2004).72 Omdat je als SZN je naam aan een site of forum verbindt en omdat je de doelgroep 
serieus wilt bedienen, is toezicht en beheer dus van belang. Enerzijds wil je dat de informatie aan de 
jongeren wel klopt, omdat zij anders verkeerd worden voorgelicht en anderzijds wil je dat de 
informatie die aan jouw naam is verbonden klopt en uitstraalt wat je wilt uitstralen.73

 
 

Zoals eerder aangegeven, is er behoefte aan een tool waar je een persoonlijke vraag kunt stellen en een 
persoonlijk antwoord kunt krijgen, in plaats van het lezen van meer algemene informatie. Er is 
behoefte aan maatwerk. Een interactieve hulpvorm zou goed kunnen voorzien in deze behoefte. 
 
Overige uitkomsten 
Overigens geeft 28 procent van de jongeren aan dat het belangrijk is dat een eventuele site 
vernieuwend blijft door bijvoorbeeld elke week een nieuwe, actuele poll of topic te plaatsen, of chats 
met verschillende professionals mogelijk te maken. Dit wordt onderbouwd door Myriam Limper: “Je 
moet steeds nieuwe berichten posten en de content moet actueel en uitdagend blijven.”74

                                                           
69 Interview zwerfjongere nummer 20 

 
Ook tips en tricks over bijvoorbeeld belastingteruggave of over hoe je het beste een telefoongesprek 
kan voeren zijn welkom. Daarnaast zien een aantal jongeren graag afbeeldingen van belangrijke 
papieren terug op de site. De jongeren moeten bij het starten van een schuldhulpverleningstraject vaak 
een veelvoud van papieren en formulieren meenemen terwijl zij niet weten wat voor papieren en 

70 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 57. 
71 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 68. 
72 Schalken, F. e.a., “Handboek online hulpverlening”, 2010, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, p. 68. 
73 Interview Myriam Limper, organisatieadviseur bij Stichting E-hulp.nl, afgenomen op 4 mei 2011. 
74 Interview Myriam Limper, organisatieadviseur bij Stichting E-hulp.nl, afgenomen op 4 mei 2011. 
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formulieren dat nou precies zijn. Door het plaatsen van een voorbeeld geven zij aan dat die 
onduidelijkheid verholpen wordt. 

Wanneer de nieuwe informatietool is ontwikkeld en de lucht in gaat, dan geven de jongeren aan dat dit 
het beste kenbaar kan worden gemaakt door het uitdelen van flyers en het ophangen van posters in de 
opvanghuizen of andere plaatsen waar zwerfjongeren zich ophouden. Daarnaast is volgens de jongeren 
reclame maken via Hyves, Facebook en andere sociale media ook een goede manier om de nieuwe 
tool te promoten. 

 
5.4 Visie van professionals 

 

• Hoe denken professionals op het gebied van e-hulpverlening/social media over de 
ontwikkeling van een online tool? 

 
Waardevolle keuzemogelijkheid 
Het belangrijkste resultaat van ons onderzoek naar de visie van de zwerfjongeren, is dat internet ook 
onder die doelgroep een steeds belangrijkere rol in hun dagelijks leven speelt. Zij maken allemaal 
dagelijks of wekelijks gebruik van internet, dus voegt het bieden van een online keuzemogelijkheid in 
onze ogen zeker iets toe aan de huidige informatievoorzieningen op het gebied van 
schuldhulpverlening aan zwerfjongeren. Myriam Limper is het eens met onze bevindingen: “Ik denk 
dat online hulpverlening op zich wel goed aansluit bij jullie doelgroep. Zo denk ik dat het een zeer 
waardevolle ontdekking van jullie interviews met de jongeren is, dat zij allemaal toegang tot het 
internet hebben, dagelijks dan wel wekelijks. Dat betekent voor jullie aanbevelingen aan jullie 
opdrachtgever dat internethulpverlening in ieder geval een waardevolle keuzemogelijkheid kan bieden 
voor jullie doelgroep.”75

 
  

Het belang van (keten)samenwerking 
Een andere belangrijke conclusie betreft het belang van ketenoverleg en –samenwerking. Nadat wij de 
mogelijkheden voor online initiatieven hadden bekeken en hadden besproken met de doelgroep, 
kwamen wij meer en meer tot de conclusie dat het voor SZN van groot belang zou zijn om 
ketenoverleg te plegen en zo – idealiter gezamenlijk – na te denken over de exacte doelen van een 
eventueel initiatief en de doelgroepanalyse(s). Een andere reden om samenwerking te zoeken, kan zijn 
om gezamenlijk naar financieringsmogelijkheden te zoeken of expertise te delen. Samenwerking met 
(keten)partner is dus vanuit financieringsoogpunt en qua capaciteit verstandig. Samenwerking levert 
veel voordelen op, maar vraagt aan de andere kant ook om aanpassing, omdat je het uiteindelijk wel 
samen eens moet worden over de inzet van de hulpvorm en andere praktische zaken. 
 
Janine Bake en Jessie Post, die zich dagelijks bezighouden met Jeugdzorg 2.0 bij Alares, delen dit 
standpunt. Zij geven aan dat het een voordeel voor SZN is dat zij een stichting zijn, waardoor er 
weinig bedreiging voor andere stichtingen en partijen is. “Je moet vooral aanhaken op die 
samenwerking. Jullie kunnen bepaalde dingen faciliteren en bepaalde expertise inbrengen, vooral over 
de inhoud van de site. Je zal daarnaast een aantal andere partijen om je heen moeten verzamelen die 
andere elementen in kunnen brengen, zoals hulpverleners die een eventuele tool kunnen ‘bemannen’. 
Een samenwerking aangaan met organisaties die direct in contact staan met de jongeren is een 
belangrijke stap. Als je de jongeren echt structureel wil gaan bereiken, dan zou je meer via dat soort 
kanalen moeten gaan samenwerken. Het is zo zonde als al die partijen los van elkaar dingen gaan 
opzetten. Vooral omdat al die partijen inhoudelijk zoveel raakvlakken met elkaar hebben. Er ligt 

                                                           
75 Interview Myriam Limper, organisatieadviseur bij Stichting E-hulp.nl, afgenomen op 4 mei 2011. 
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gewoon heel veel potentie in het delen van kennis met deze mensen en dat is ook heel erg Jeugdzorg 
2.0.76

 

 Misschien zijn die andere organisaties ook al aan het nadenken over online hulpverlening en hoe 
je dat kan vormgeven en of daar behoefte aan is. Kennis delen is essentieel. Doe een goede scan van 
wat er al is. Zelf iets op zetten op een onbekende website is heel moeilijk. Daar gaat heel veel 
communicatie en promotie inspanning aan vooraf om het überhaupt bij de juiste personen op de bühne 
te krijgen.” 

Ook Myriam Limper van Stichting E-hulp.nl benadrukt het belang van samenwerken in haar interview 
met ons. Wij hebben tijdens het interview aangegeven dat het naar onze mening noodzakelijk was om 
overleg binnen de keten te plegen om de exacte doelen van het initiatief te bepalen en een uitgebreide 
doelgroepanalyse te maken, voordat er exact kan worden bepaald welke hulpvorm zou moeten worden 
ingezet. Hierop zei zij het volgende: “Ik vind dit een hele waardevolle ontdekking. Het is wellicht niet 
de uitkomst van je onderzoek die je had verwacht of gewild, maar het is wel een hele waardevolle 
ontdekking. Ik denk dan ook dat het inderdaad een belangrijke aanbeveling is om in dit stadium 
samenwerking te gaan zoeken. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat SZN geen capaciteit heeft qua 
hulpverleners. Hoe moet zo’n site dan eigenlijk gaan draaien? Dat hangt natuurlijk ook wel samen met 
wat voor hulpvorm je straks via de site wil gaan bieden (een chat bemannen is anders dan 
lotgenotencontact via een forum). Dat staat en valt met wat ze op die site willen gaan doen. 
Ontwikkeling van een concrete tool komt in een veel later stadium.” 
 
In het interview met Stichting E-hulp.nl kwam ook naar voren dat de thuisadministratiegroep van 
Humanitas (vrijwilligers) bezig is met de ontwikkeling van een online tool voor jongeren met 
schulden. Die moet augustus van dit jaar (2011) klaar zijn. Er komen waarschijnlijk filmpjes op met 
specifieke financiële onderwerpen en daarnaast een chat met vrijwilligers van de Humanitas 
thuisadministratiegroep. Voor SZN is het dus in ieder geval interessant om op de hoogte te zijn van 
andere initiatieven en ideeën.  
 
Weloverwogen start: het projectplan 
Een ander resultaat van onze ideeënuitwisseling met de professionals, is dat het van groot belang is om 
een weloverwogen start te maken, bijvoorbeeld door middel van een projectplan. Hiermee voorkom je 
dat je de aandacht van je doelgroep verliest, voordat je die hebt weten te genereren. Myriam Limper 
gaf in het interview het volgende aan: “Maak vooral geen haast met de concrete ontwikkeling van een 
online initiatief, want als je één keer de aandacht van de doelgroep hebt weten te trekken en er staat 
een fout op of het spreekt niet aan, ben je hun aandacht voorgoed kwijt. Hiermee bedoel ik dat er echt 
een volledig uitgewerkt projectplan moet liggen, voordat je überhaupt iets online gaat zetten.”  
In het interview met ons benoemd ze een voorbeeld: de website www.veiligsamen.nl. De ontwikkeling 
van deze site heeft een vol kalenderjaar in beslag genomen. “Wij hadden naast het projectteam, een 
stuurgroep en een klankbordgroep opgericht, in verband met herhaaldelijke feedback. Het is van groot 
belang om de doelgroep zelf laten reflecteren. Dit lijkt heel logisch, maar dit wordt in de praktijk toch 
vaak overgeslagen. Alles moet stapsgewijs aangepakt worden. Voor wie maken we de tool? (M.a.w. 
wie is je doelgroep en wie zijn eventueel de subdoelgroepen?) Welke informatie is belangrijk voor 
welke (sub)doelgroep? Met welk doel maken we deze tool? Voor welke regio is deze tool bedoeld, 
waar richten we onze PR op? Welke hulpvormen kiezen wij en waarom? Pas als je een heel 
projectplan hebt gemaakt en alles duidelijk is, ga je beginnen met ontwikkeling van een tool en vraag 
je tijdens dit proces regelmatig om feedback van bijvoorbeeld de klankbordgroep.”  
 

                                                           
76 Voor meer informatie over Jeugdzorg 2.0, zie bijlage 5. 
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De uitvoering van het online initiatief moet ook behandeld worden in het projectplan. Je hebt, 
weliswaar afhankelijk voor welke tool je uiteindelijk kiest, namelijk te maken met een groep 
hulpverleners die gaan werken met de tool en die dus e-hulp moeten gaan verlenen. Ook zij moeten 
weten wat ze moeten gaan doen. Myriam Limper: “Face-to-face hulp is heel anders dan bijvoorbeeld 
een chat. De medewerkers moeten dus getraind worden en oefenen met de tool.”  
 
Janine Bake en Jessie Post benadrukken ook het belang van het opstellen van een sluitend plan: “Als 
je het echt hebt over het informeren van de jongere, dan kan je meenemen dat het online participeren 
steeds minder gaat over zenden en steeds meer gaat over het gesprek. Mijn advies is dan ook dat er 
meer achter zit dan alleen het opzetten van een website. Bedenk wanneer je iets opzet goed wat het 
van je vraagt om het te ontwikkelen, maar ook om het levend te houden en het te blijven voeden. Je 
hebt echt mankracht nodig.” 
 
Budgettering 
Budgettering is altijd een essentieel aspect bij het ontwikkelen van een nieuw initiatief. Er bestaan 
fondsen voor innovatieve projecten, die wellicht bereid kunnen zijn om bij te dragen aan de kosten van 
de ontwikkeling van een online initiatief. Maar hoe draag je de kosten om de site draaiend te houden?  
En hoe zit het met de subsidie van gemeente of provincie? Wanneer zijn zij bereid om te betalen voor 
online hulpverlening? Wat voor eisen stellen zij daar aan? Hier komt ook de samenwerking weer om 
de hoek kijken. In principe geldt: hoe meer partners, hoe meer financiële middelen. Maar hoe zit het 
met de ketenpartners? Zijn zij niet gebonden aan gemeente- of stadsdeelgrenzen voor hun subsidie? 
Allemaal punten die moeten worden uitgezocht en bekeken. Uiteindelijk kun je een begroting 
opnemen in het projectplan.   
Myriam Limper geeft aan dat budgettering één van de zaken is waar Stichting E-hulp.nl naar kijkt in 
de oriëntatiefase van een project: “Partijen die ons inschakelen, merken al gauw dat de grootste kosten 
niet in onze begeleiding zitten, maar in de ontwikkeling en het bouwen van een website. Dat zijn vaak 
(hoge) eenmalige (opstart)kosten. Er zijn ook subsidiefondsen voor innovatieve ideeën. Kun je die 
wellicht aanwenden? Kun je samenwerken met andere instellingen en zo de kosten delen? Maar met 
wie moet je dan samenwerken? Wie zit er allemaal in deze regio? Dit zijn allemaal zaken die wij in de 
oriëntatiefase kunnen uitzoeken en op een rijtje zetten. Wij kunnen ook helpen bij het schrijven van 
een subsidieaanvraag.” 
 
Naam van de site 
Het is van groot belang om goed na te denken over de tenaamstelling van de site: wil de doelgroep 
aangemerkt worden als ‘zwerfjongeren’? Wij hebben namelijk tijdens het onderzoek meegemaakt dat 
jongeren niet wilden meewerken aan een interview met ons, omdat zij zichzelf niet als ‘zwerfjongere’ 
zagen. Is zwerfnet.nl dan bijvoorbeeld wel een verstandige naam?  
Onze gedachtegang werd bevestigd in het interview met Myriam Limper. Verder gaf zij aan dat een 
mogelijke site ook een beetje een ‘jonge naam’ moet hebben, omdat het zich op jongeren richt. 
Zwerfnet.nl klonk voor haar alsof het bedoeld was voor professionals. Vandaar dat zij zou aanbevelen 
om na te denken over een andere website naam voor de jongeren. “Als je je namelijk richt op 
zwerfjongeren in je taalgebruik, dan mis je de subdoelgroep van jongeren die zichzelf niet zo zien.”77

 
 

Bekendmaking van de site 
Wanneer een nieuwe informatiewebsite met diverse online hulpverleningstools is ontwikkeld, moet er 
ook aandacht besteed worden aan bekendmaking van de site. Want hoe zorg je dat de doelgroep de site 
weet te vinden en wordt aangetrokken om deze te bezoeken? In paragraaf 5.2 beschrijven wij dat de 

                                                           
77 Interview Myriam Limper, organisatieadviseur bij Stichting E-hulp.nl, afgenomen op 4 mei 2011. 
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jongeren tijdens de interviews aangaven dat een site het beste kenbaar kan worden gemaakt door het 
uitdelen van flyers en het ophangen van posters in de opvanghuizen of andere plaatsen waar 
zwerfjongeren zich ophouden. Of door het maken van reclame via sociale media. Myriam Limper 
geeft echter aan dat bekendmaking via sociale media waarschijnlijk alleen zorgt voor een eenmalige 
opleving. Hoe groot is het blijvende effect daarvan? Zij benoemt in het interview een voorbeeld, 
waarbij een bekendmaking via sociale media slechts zorgde voor een opleving en dus niet voor een 
structurele toename van het aantal bezoekers. “De boodschap hiervan is dat het gebruik van social 
media vaak tegenvalt. Ten eerste is het trendgevoelig en daarnaast speelt het gevaar van bereik een rol: 
bereiken de berichten je doelgroep wel? Daarnaast is het een middel dat je moet onderhouden, dus 
vaak nog naast de website die je wil inzetten. Je moet steeds nieuwe berichten posten en de content 
moet actueel en uitdagend blijven. Social media moet je actief gebruiken en dit kost veel tijd. Daarom 
is het van belang dat je eerst kijkt wat  je doelgroep nou precies gebruikt en op welke manier jij dat 
dan zou kunnen inzetten en of je daar ook de capaciteit voor hebt.”78

 

 Het is duidelijk dat niet alle 
ondervraagde zwerfjongeren gebruik maken van sociale media. Dat geldt dus in ieder geval voor de 
groep residentieel dakloze jongeren.  

5.5 Beantwoording van de centrale vraag 
 
In deze paragraaf trekken wij een algehele conclusie en beantwoorden wij hiermee onze hoofdvraag. 
De conclusie is opgemaakt uit de resultaten en conclusies uit voorgaande paragrafen en vormt de basis 
voor onze aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.  
 
In ons onderzoek stond de volgende vraag centraal:  
“Welke online tool kan worden ingezet om informatie over en ervaringen met schulden voor 
Amsterdamse zwerfjongeren toegankelijker te maken?” 
 
Zwerfjongeren met schuldproblemen kunnen moeilijk worden bereikt met informatie over hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze (nog verder) in de schulden raken en hoe ze met hun bestaande schulden 
kunnen omgaan. Kunnen jongeren uit deze groep elkaar helpen met schulden, door bijvoorbeeld hun 
ervaringen met hulpverlening online met elkaar te delen? In dit onderzoek is gekeken naar hoe een 
online tool kan worden ingezet om informatie over en ervaringen met schulden voor Amsterdamse 
zwerfjongeren toegankelijker te maken.  
 
Concluderend kan er gezegd worden dat een online hulpverleningstool kan bijdragen aan het 
toegankelijker maken van informatie over en ervaringen met schulden. Een online initiatief kan als 
aanvulling op de huidige hulpverleningsvormen gezien worden. Het internet speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks leven van de jongeren, die bijna allemaal te maken hebben met schuldenproblematiek. 
De opties voor deze jongeren binnen de schuldhulpverlening zijn alleen niet altijd even geschikt of 
realistisch, vanwege de complexe situatie waarin deze jongeren zich bevinden. Daarnaast zijn de 
geïnterviewde zwerfjongeren veelal niet op de hoogte van de sociale kaart en van mogelijkheden van 
diverse voorzieningen voor schuldhulpverlening. Er bestaat dus als het ware een ‘gat’ in de 
informatievoorziening aan zwerfjongeren met schulden, dat (deels) opgevuld kan worden door middel 
van e-hulpverlening.  
 
E-hulpverlening creëert een extra keuzemogelijkheid voor de jongere, waardoor zelfs nieuwe 
(sub)doelgroepen bereikt zouden kunnen worden. Tevens draagt het bij aan het vergroten van de 
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zelfredzaamheid en daarmee het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de jongeren. Tot slot wordt de 
contactdrempel voor een deel van de jongeren verlaagd, doordat de jongeren – eventueel anoniem – 
hulp kunnen zoeken voor hun problemen. Dit zorgt ervoor dat schaamte, een belemmerende factor, 
een minder grote rol zal spelen bij de keuze voor het zoeken van hulp. 
 
Op basis van dit onderzoek kan echter niet eenduidig gezegd worden welke online tool het meest 
geschikt zou zijn. De geïnterviewde groep is ten eerste te klein om de resultaten van de interviews te 
kunnen generaliseren naar de gehele zwerfjongerenpopulatie en ten tweede waren de geïnterviewde 
jongeren ook geheel niet eenduidig in hun antwoorden over een mogelijke tool. Om de keuze voor de 
juiste tool of het juiste initiatief te kunnen maken, is het daarom van groot belang dat er eerst een 
aantal andere belangrijke stappen worden gezet. Onze aanbevelingen zullen zich dan ook gedeeltelijk 
richten op essentiële stappen in het verdere onderzoeks- en ontwikkelingsproces van een online 
hulpverleningsinitiatief, zoals het bekijken van samenwerkingsmogelijkheden en het schrijven van een 
projectplan.  
 
Wat betreft de inhoud van een online hulpverleningsvorm kunnen we wel concluderen dat het van 
belang is dat er informatie geboden wordt over de sociale kaart, de verschillende mogelijkheden met 
betrekking tot schuldhulpverlening en de gevolgen daarvan voor de toekomst. Ook zal informatie 
verstrekt moeten worden over de werking van de schone lei en uitzonderingen daarop (bijv. CJIB). 
Hierbij is het van groot belang dat de informatie zo praktisch mogelijk gebracht wordt en dat het 
taalgebruik wordt aangepast aan de doelgroep. Jargon moet worden vermeden. 
 
In paragraaf 5.3 worden de verschillende hulpvormen besproken: passieve, actieve en interactieve e- 
hulpverlening. Gezien de diversiteit binnen de doelgroep en de subdoelgroepen, is het waarschijnlijk 
het verstandigst om een combinatie van deze hulpvormen aan te bieden. Op die manier worden meer 
mensen uit de doelgroep aangesproken en kun je ook maatwerk bieden. In de aanbevelingen zullen wij 
nader ingaan op het belang van maatwerk.  
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6. Aanbevelingen 
 

 
Om de aanbevelingen aan de opdrachtgever zo overzichtelijk mogelijk te houden, hebben wij ervoor 
gekozen om ze in twee categorieën te verdelen: algemene aanbevelingen voor het verdere onderzoeks- 
en ontwikkelingsproces van een online hulpverleningsinitiatief en aanbevelingen gericht op eventuele 
concrete ontwikkeling van een tool. 

 
6.1 Algemene aanbevelingen 
 
In deze paragraaf volgen aanbevelingen van algemene strekking, die waardevol kunnen zijn in het 
verdere onderzoeks- en ontwikkelingsproces dat leidt tot een online informatie- of hulpverlenings- 
middel.  
 
Waardevolle keuzemogelijkheid 
De belangrijkste aanbeveling die wij aan de hand van ons onderzoek kunnen doen is om zeker verder 
te kijken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een online initiatief. Internethulpverlening is 
zonder twijfel een waardevolle keuzemogelijkheid voor de doelgroep zwerfjongeren met schulden. 
 
Het belang van (keten)samenwerking 
De volgende aanbeveling is om ketenoverleg te voeren en te zoeken naar samenwerkings-
mogelijkheden. Zoals in paragraaf 5.4 al te zien valt, zijn er diverse redenen om samenwerking te 
zoeken. Je kunt allereerst gezamenlijk nadenken over de exacte doelen van een eventueel initiatief en 
de (sub)doelgroepanalyse(s). Meer daarover in de aanbeveling over maatwerk. 
Een andere reden om samenwerking te zoeken, kan zijn om gezamenlijk naar financierings-
mogelijkheden te zoeken of expertise en bezettingscapaciteit te delen.  
Vanuit de doelgroep bezien is samenwerking ook essentieel omdat zwerfjongeren niet op tien 
verschillende websites zitten te wachten. Natuurlijk moet er variatie in het aanbod zijn (en dan meer 
qua aanbod van verschillende tools), maar voor de jongeren is het alleen maar onoverzichtelijk als er 
verschillende sites in de lucht zijn die ‘ieder op hun eigen eiland opereren’. Realisatie van een centraal 
portal, waarbij iedere instelling eventueel een eigen onderdeel beheert en/of ontwikkelt, zou naar onze 
mening dan ook de voorkeur verdienen.  
 
Zoals in paragraaf 5.4 beschreven, kwam in het interview met Stichting E-hulp.nl ook naar voren dat 
de thuisadministratiegroep van Humanitas bezig is met de ontwikkeling van een online tool voor 
jongeren met schulden. Voor SZN is het dus in ieder geval interessant om op de hoogte te zijn van 
andere initiatieven en ideeën. Ter inventarisatie en aanvulling hierop hebben wij in de slotfase van ons 
onderzoek (mei 2011) ook bij andere ketenpartners geïnformeerd en geïnventariseerd of zij bezig zijn 
met de ontwikkeling van online hulpverleningsvormen of initiatieven. Hieruit zijn de volgende punten 
naar voren gekomen: 
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• HVO Querido is op dit moment nog niet bezig met online hulpverleningsinitiatieven. Wij 
hebben gemerkt dat zij wel open staan om hier over na te denken in de toekomst.79

• Bij PuurZuid zijn ze aan het brainstormen over mogelijkheden en is er zeker gesproken over 
mogelijkheden. Er zijn ideeën op papier gezet. PuurZuid zou op korte termijn wel bezig willen 
gaan met de ontwikkeling van een online hulpverleningsinitiatief.

 

80

• Streetcornerwork biedt op dit moment al de meest uitgebreide sociale kaart van Amsterdam 
voor voorzieningen voor zwerfjongeren. Deze site is afgelopen maand vernieuwd. Zij zijn dus 
bewust bezig met online mogelijkheden, maar nog niet met de concrete ontwikkeling van een 
tool.
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Er zijn dus meerdere organisaties binnen de keten van zwerfjongeren die nadenken over een online 
initiatief of in ieder geval open staan voor ideeën daarover. Vandaar dat wij zouden willen aanbevelen 
om een gesprek met deze organisaties aan te gaan en gezamenlijk te brainstormen over de 
mogelijkheden. 
 
Opzetten van een projectplan 
In paragraaf 5.4 hebben wij reeds uiteen gezet waarom het opzetten van een projectplan een 
belangrijke stap in de ontwikkeling van een online initiatief is. Hiermee voorkom je namelijk dat je de 
aandacht van je doelgroep verliest, voordat je die hebt weten te genereren. Alles moet stapsgewijs 
aangepakt worden. In een plan kun je aangeven voor wie de tool bedoeld is (dus doelgroepen en 
subdoelgroepen), welke informatie van belang is voor welke (sub)doelgroep en met welk doel de tool 
gemaakt is. Daarnaast bepaal je het bereik: voor welke regio is de tool bedoeld en hoe pas je de PR 
hierop aan? Ook de keuze voor een bepaalde soort hulpvorm wordt hierin uiteengezet en de uitvoering 
van een uiteindelijke tool. Wie is waar verantwoordelijk voor? Het gaat niet alleen om de 
ontwikkeling, maar ook om het levend houden en het blijven voeden van de tool.  
Pas als dit plan compleet is, kun je beginnen met de ontwikkeling van een tool. Daarbij is het ook van 
belang om de doelgroep zelf laten reflecteren. Dit lijkt heel logisch, maar dit wordt in de praktijk toch 
vaak overgeslagen. Het is daarbij verstandig om een klankbordgroep op te zetten. Deze groep 
(ex)zwerfjongeren kan tijdens het ontwikkelingsproces steeds feedback geven op de tool en het proces. 
 
Verzorgingsgebied vergroten of juist niet? 
Zoals bij de vorige aanbeveling al even werd aangestipt, moet je bij het opstellen van een projectplan 
ook nadenken over het verzorgingsgebied van je initiatief. Online hulpverlening biedt de mogelijkheid 
om mensen in andere regio’s te bereiken zonder nieuwe vestigingen te openen. Aangezien SZN een 
landelijke organisatie is, kan dit passen binnen hun doelstellingen. Wanneer er echter gekeken wordt 
naar de samenwerking met ketenpartners uit de regio Amsterdam, zou dit kunnen conflicteren. Veel 
hulpverlenende instellingen binnen de jeugdzorg en het maatschappelijk werk (zoals bijvoorbeeld 
PuurZuid) ontvangen namelijk inkomsten aan de hand van het aantal cliënten dat zij helpen. Dat soort 
cijfers moeten verantwoord worden, omdat zij gefinancierd worden door de gemeente of provincie. 
Die wil over het algemeen niet betalen voor hupvragers die niet in het verzorgingsgebied wonen. In 
dat soort gevallen kan samenwerking dus ook tegenstrijdige belangen opleveren, waar allemaal over 
nagedacht moet worden.  
Maar: als je het online initiatief alleen voor een bepaalde regio wil inzetten, hoe zorg je er dan voor dat 
dit afgebakend wordt? Het ‘World Wide Web’ is immers voor iedereen toegankelijk. Laat je mensen 

                                                           
79 Mail Marc Onnen, beleidsmedewerker bij HVO Querido, 11 mei 2011. 
80 Gesprek met Ambro Visser, jongeren schuldhulpverlener binnen de pilot van PuurZuid, 9 mei 2011. 
81 Gesprek met Joost van Hienen, Teamleider veldwerkers Streetcornerwork Amsterdam Nieuw West, 6 mei 2011.  
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inschrijven en bepaal je aan de hand daarvan of ze binnen het verzorgingsgebied vallen? Maar hoe zit 
het dan met privacy en anonimiteit? Kortom: veel stof om tijdens het proces over na te denken.  
 
Budgettering 
Wat betreft budgettering zouden wij aanbevelen dat het ook hierbij van belang is om met 
(keten)partners te kijken naar mogelijkheden. Wellicht kunnen subsidies voor innovatieve projecten 
bijdragen aan de kosten van de ontwikkeling van een online initiatief. Maar hoe draag je de kosten om 
de site draaiend te houden?  En hoe zit het met de subsidie van gemeente of provincie? Wanneer zijn 
zij bereid om te betalen voor online hulpverlening? Wat voor eisen stellen zij daar aan? Hoe zit het 
met de ketenpartners? Allemaal punten die moeten worden uitgezocht en bekeken. Uiteindelijk kun je 
een begroting opnemen in het projectplan. Daarnaast is het de moeite waard om na te denken over het 
inschakelen van professionals bij het ontwikkelen van een plan of je begroting. Stichting E-hulp.nl 
heeft daar ervaring mee en kan begeleiding bieden in dit proces indien dat nodig is. 
 
Naam van de site 
Is zwerfnet.nl wel een verstandige naam? Moet je een bestaande naam gebruiken of een nieuwe 
websitenaam bedenken? Vanuit onze visie is het beter voor SZN om na te denken over een nieuwe 
naam. Een portalnaam, waar eventueel verschillende onderdelen en hulpvormen geboden worden. 
 
Bekendmaking van de site 
Wat betreft bekendmaking van de site zouden wij willen aanbevelen om kritisch te kijken naar het 
gebruik van sociale media. Bereik je op die manier de doelgroep wel? Niet alle zwerfjongeren in onze 
interviewgroep maakten gebruik van sociale media. En hoe zit het met andere subdoelgroepen? Maken 
die wel veel gebruik van social media? Meer onderzoek en een kritische houding is aan te raden op dit 
vlak.  
Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat social media een middel is dat je moet onderhouden, dus 
vaak nog naast de website die je wil inzetten. Je moet steeds nieuwe berichten posten en de content 
moet actueel en uitdagend blijven, anders verlies je de aandacht van de doelgroep. Social media moet 
je actief gebruiken en dit kost veel tijd. Daarom is het van belang dat je eerst kijkt wat  je doelgroep 
nou precies gebruikt en op welke manier jij dat dan zou kunnen inzetten en of je daar ook de capaciteit 
voor hebt.  
 
Verder onderzoek 
Op meerdere vlakken kan verder onderzoek interessant zijn. Wij hebben gemerkt dat het moeilijk te 
peilen is of jongeren echt gebruik zouden maken van bepaalde tools. Wanneer wij hen vroegen op 
welke manier zij hun informatie het liefst zouden krijgen, wisten zij hier vaak geen antwoord op te 
geven. Wanneer wij vervolgens een aantal opties met hen bespraken, gaven ze soms aan dat dat een 
interessante optie zou zijn en dat ze daar gebruik van zouden maken, maar het is natuurlijk de vraag in 
hoeverre zij sociaal wenselijke antwoorden gaven. Om het ‘surfgedrag’ van deze groep nader te 
bestuderen zou het interessant kunnen zijn om een computeronderzoek te starten, waarbij een groep 
zwerfjongeren fysiek achter een computer wordt gezet om te kijken waar ze naar kijken en in welke 
hulpvorm zij participeren. Wellicht zouden studenten van Media en Informatie Management een 
dergelijk onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. 

 
6.2 Aanbevelingen voor een online tool 
 
In deze paragraaf behandelen wij de voor- en nadelen van diverse online hulpverleningsvormen en 
koppelen wij deze aan de resultaten en conclusies van ons onderzoek. Op die manier proberen wij 
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onderbouwde aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van een online hulpverleningstool. Hierbij 
willen wij wel (opnieuw) aangeven dat het voor ons niet mogelijk is om op basis van de 25 interviews 
met de zwerfjongeren absolute uitspraken te doen over de ontwikkeling van een concrete tool. Wel 
heeft de respons ons aan het denken gezet en willen wij onze gedachtegang hierover graag met u 
delen. Dit kan wellicht helpen bij het proces van de ontwikkeling van een tool, hoewel wij tevens van 
mening zijn dat nader onderzoek nodig is.  
 
 
Statische informatie 
In paragraaf 5.2 kwam al naar voren dat het voor veel (ruim een kwart) zwerfjongeren van belang is 
om op een meer persoonlijke manier aan hun informatie te kunnen komen. Als informatie algemener 
is, voelen mensen zich minder persoonlijk aangesproken. Aangezien dit in onze interviews ook naar 
voren kwam, zouden wij aanraden om gebruik te maken van (een vorm van) gepersonaliseerde 
informatie, wanneer er gekozen wordt voor statische informatie. Dit is mogelijk door het aanbieden 
van verschillende websites binnen hetzelfde portal. Myriam Limper van Stichting E-hulp geeft aan dat 
deze optie meer ruimte biedt voor maatwerk.82

- Voordeel: meer maatwerk, waardoor je specifieke subdoelgroepen kunt bereiken, bijvoorbeeld 
onderscheid tussen zwerfjongeren in de opvang en zwerfjongeren zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. 

 Bij gepersonaliseerde informatie, maak je als bezoeker 
verschillende keuzes wanneer je die site bezoekt. Die keuzes loodsen je door die site een bepaalde 
kant op, waar je uiteindelijk speciaal voor jou geselecteerde teksten te zien krijgt. Myriam Limper 
geeft aan dat hierdoor de kans groter is dat de jongere zich herkent in de zogeheten ‘look&feel’(=de 
uitstraling) van de website en dus geïnteresseerd raakt. 

- Nadeel: opzetten van gepersonaliseerde informatie kost meer tijd. Informatie moet ook 
geactualiseerd worden. Hoe meer websites binnen een portal, hoe meer controles en updates. 

 
Statische informatie hoeft niet alleen uit tekst te bestaan. Uit de conclusies volgt dat een gedeelte (20 
procent) van de zwerfjongeren aangeeft, dat beelden op hen meer indruk maken als teksten en dat 
informatie op een visuele manier verstrekt dus beter blijft hangen. 

- Voordeel: spreekt (een deel van) de doelgroep meer aan, waardoor informatie beter blijft 
hangen. 

- Nadeel: maken van informatieve animaties of filmpjes is (veel) duurder dan het schrijven van 
teksten. Daarnaast is de techniek complexer, waardoor de beelden op sommige computers of 
mobiele telefoons niet of niet goed getoond kunnen worden.  

 
Veelgestelde vragen zijn ook een manier om gepersonaliseerde informatie te bieden. Hulpverleners 
kunnen bijhouden wat voor soort vragen regelmatig gesteld worden en zo nodig de rubriek uitbreiden, 
zodat zwerfjongeren toch een antwoord op hun persoonlijke vraag kunnen vinden, zonder dat zij 
verder met de hulpverlener in contact hoeven treden.  

- Voordeel: contact drempel is laag. Tevens is de informatie altijd bereikbaar, zonder dat dit 
veel inspanning van de hulpverlener vraagt. 

- Nadeel: informatie moet geactualiseerd, ge-update en aangevuld worden. 
 
Adviezen en/of tips 
Adviezen worden meestal in tekstvorm getoond, maar kunnen, net als bij statische informatie, ook met 
beelden getoond worden. Daarnaast kan deze ‘passieve hulpvorm’ ook actiever gemaakt worden door 
zwerfjongeren aan te sporen zelf ook adviezen en/of tips in te sturen. Hierbij moet wel goed nagedacht 

                                                           
82 Interview Myriam Limper, organisatieadviseur bij Stichting E-hulp.nl, afgenomen op 4 mei 2011. 
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worden over richtlijnen. Plaats je ook tips, waarvan hulpverleners weten dat ze niet of juist averechts 
werken? 

- Voordeel: kan actief aspect bevatten, in tegenstelling tot statische informatie. Daarnaast maakt 
het op een gedeelte van de doelgroep (28 procent van de ondervraagden) meer indruk, omdat 
de tips afkomstig zijn van mensen die in dezelfde positie verkeren als zijzelf. 

- Nadeel: beleid moet bepaald worden als het gaat om het plaatsen van tips en daarnaast kan dit 
daardoor duur en arbeidsintensief worden. Daarnaast zijn tips vaak regio gebonden en hebben 
zwerfjongeren in Rotterdam niets aan tips van een Amsterdamse jongere.  

Actieve hulpvormen 
Bij actieve hulpvormen moet de hulpvrager zelf aan de slag, daardoor is de drempel om er gebruik van 
te maken hoger dan bij passieve hulpvormen. Omdat veel zwerfjongeren (48 procent van de 
ondervraagden) hebben aangegeven dat zij wel waarde hechten aan de mening van andere 
ervaringsdeskundigen, maar toch ook aan die van professionals, zouden wij niet aanbevelen om de site 
(geheel) als actieve hulpvorm vorm te geven. De hogere contactdrempel zou er volgens ons voor 
kunnen zorgen dat van een dergelijke site geen gebruik wordt gemaakt. Het zou echter wel een 
waardevolle aanvulling op een website voor zwerfjongeren met schulden zijn om een gedeelte van het 
portal in te richten voor bijvoorbeeld ervaringsverhalen. Door ervaringsverhalen van anderen te lezen, 
ontstaat bij veel lezers herkenning van hun probleem. Daarnaast zorgt het persoonlijke karakter van 
een dergelijke vorm ervoor dat het minder afstandelijk is dan officiële informatie. Naast de herkenning 
kan de visie van een andere ervaringsdeskundige de jongere ook aan het denken zetten over zijn eigen 
aanpak van en kijk op zijn problemen. Deze eigenschappen en voordelen zijn goed te combineren met 
de voordelen van visuele middelen. Vandaar ook dat wij aanbevelen om bij een dergelijke rubriek 
gebruik te maken van filmpjes waarin (ex-)zwerfjongeren vertellen over hun ervaringen, problemen en 
de manier waarop ze daar mee om zijn gegaan. Daarnaast komt een dergelijke manier van online 
hulpverlening overeen met het doel van SZN: een online tool voor en door zwerfjongeren.  
 
Interactieve hulpvormen  
Zoals in 5.2 al wordt beschreven, zou deze vorm, net als ervaringsverhalen, kunnen voorzien in de 
behoefte van zwerfjongeren aan herkenning. In verband met anonimiteit van gebruikers, is het bij een 
forum belangrijk om na te denken over de vormgeving van eventuele registratie. Daarnaast moet er 
ook over toezicht bij een dergelijke interactieve vorm worden nagedacht. Dit vanwege mogelijke 
negatieve uitingen en de juistheid van de aangeboden informatie. De websitehouder moet een balans 
zien te vinden tussen het netjes houden van het forum en het bieden van vrijheid van meningsuiting 
aan de bezoekers. 
 
Naast vormgeving en andere technische aspecten, die in 5.2 al naar voren kwamen, moet er ook 
aandacht besteed worden aan veiligheid en privacy. Hulpvragers delen immers privacygevoelige of 
intieme verhalen en gaan er daarbij van uit dat hun verhaal ‘veilig’ is en niet zomaar op straat komt te 
liggen. Deze opsomming van aandachtspunten toont ook aan dat een interactieve hulpvorm nogal 
arbeidsintensief en dus ook kostbaar is. Het kost veel tijd – en dus geld – om een dergelijke tool te 
ontwikkelen en vervolgens heb je ook de capaciteit nodig om de tool te ‘bemannen’. Er moeten 
hulpverleners zijn die toezicht houden of die e-mails of chatberichten beantwoorden. Vandaar dat er in 
eventueel ketenoverleg aandacht besteed moet worden aan praktische zaken, voordat je kunt beslissen 
om een interactieve hulpvorm in te zetten.  
 
Maatwerk 
Het belang van maatwerk is al eerder aangestipt in dit onderzoeksrapport. De zwerfjongeren hebben in 
de interviews aangegeven dat ze een antwoord op hun persoonlijke vraag willen kunnen vinden op een 
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website en zijn soms ook op zoek naar herkenning van hun problemen. En ook de professionals 
benadrukken het belang van maatwerk. Hoe persoonlijker, hoe beter.83

 
 

Onze laatste aanbeveling is dan ook om een websiteportal te creëren, waarin je als bezoeker meerdere 
keuzes kunt maken. Door keuzes te maken of vragen te beantwoorden over je persoonlijke situatie, 
kom je uiteindelijk op een gedeelte van de website dat speciaal voor jouw (sub)doelgroep is ingericht. 
Een eerste keuzemogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je als bezoeker moet aangeven of je in 
de (Amsterdamse) opvang verblijft of bij familie/vrienden/kennissen. Jongeren die in een opvang 
verblijven hebben geen informatie over noodopvang nodig. Jongeren die nog ‘zwerven’ zitten niet te 
wachten op informatie over een evenement voor zwerfjongeren dat georganiseerd wordt door Don 
Bosco, want die hebben nu hele andere prioriteiten. Door verschillende keuzemogelijkheden te 
creëren, kun je een persoonlijkere sfeer creëren, maatwerk bieden, en op die manier zorgen dat de 
bezoeker zich aangesproken voelt. Tegelijkertijd kun je het aanbod van informatie zo structureren en 
bekijken welke hulpvorm het beste bij welke subdoelgroep past. En dat terwijl alle informatie die je 
biedt wel beschikbaar blijft voor iedereen. Nieuwsgierige jongeren kunnen ook andere keuzes invullen 
en bekijken welke informatie ze dan te zien krijgen. Je bedient de doelgroep als het ware door 
informatie op maat te bieden, maar laat tegelijkertijd de optie tot meer informatie open.  
 
Het idee van maatwerk en meerdere websites is ook ideaal in het kader van integrale hulpverlening. 
Want waarom zou je alleen informatie over schulden bieden, als je weet dat de problematiek onder 
deze doelgroep complex en aan elkaar gerelateerd is? Je kunt ervoor kiezen om zelf meer informatie te 
bieden of verwijzingen naar andere websites te doen. Hoe dan ook, gaat het er uiteindelijk om dat de 
doelgroep bediend wordt door het online initiatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Interview met Aziza Oumoussi van het project Straatvisie Damsco (Projektenburo), afgenomen maandag 4 april 2011. 
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Trefwoordenregister  
 
Aflossingscapaciteit: Bedrag dat maandelijks overblijft van het inkomen, na betaling van de 
noodzakelijke kosten van levensonderhoud en vaste lasten (oftewel het Vrij te laten bedrag).84

Budgetbeheer: Het op vrijwillige basis beheren van het inkomen van het huishouden middels het 
openen van een budgetbeheerrekening, waarop alle inkomsten worden gestort en waarvan alle vaste 
uitgaven rechtstreeks worden gedaan. Het huishouden ontvangt een overeengekomen maand- of 
weekgeld. Budgetbeheer komt in diverse gradaties voor.

 Dit 
bedrag dient de schuldenaar tijdens de schuldregeling ter beschikking te stellen aan zijn schuldeisers 
ter aflossing van de schulden. 
 

85

Minnelijk traject: Dit traject is de eerste fase van de schuldhulpverlening en gaat vooraf aan het 
eventueel in te zetten wettelijk traject.

 
 

86

NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet): 

 
 

Voorheen de koepelorganisatie van de volkskredietbanken. Inmiddels is het lidmaatschap open gesteld 
voor alle schuldhulpverlenende instellingen, mits deze strikt conform de gedragscode schuldregeling 
van de NVVK werken. Fungeert als belangenbehartiger voor de schuldhulpverlening in het 
algemeen.87

                                                           
84 Panteia, “Huishoudens in de rode cijfers: eindrapport”, 2009, Zoetermeer. 

 
 
Online tool: Een digitaal (hulpverlenings)instrument om informatie te delen en bereikbaar te maken 
voor de doelgroep. 
 
Problematische schuldenpositie: Dit begrip wordt op allerlei verschillende manieren omschreven 
door (schuld)hulpverleningsinstanties. Wij hanteren hier de definitie van de NVVK: De situatie waarin 
van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het 
betalen van zijn schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen, bepaald op basis van de in de 
gedragscode opgenomen criteria. 
 
Schone lei: Als blijkt dat alles correct en volgens afspraak is verlopen aan het eind van een wettelijk 
traject, stelt de rechtbank een uitdelingslijst vast. Aan de hand hiervan worden de crediteuren naar rato 
betaald en krijgt de schuldenaar de schone lei. Zijn schulden blijven wel bestaan, maar zijn na het 
wettelijk traject niet meer invorderbaar. 

85 Hogeschool Utrecht, “Dienstverlening bij schulden”, SJD Module, 2009-2010. 
86 Witte, L., “Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening”, 2006, Houten, Bohn Stafleu van  
Loghum, vierde herziene druk. 
87 NVVK, “NVVK in het kort”, op http://www.nvvk.eu/Homepage.aspx?PageID=2, geraadpleegd op 14 april 2010. 
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Schuldhulpverlening: Verzamelbegrip voor alle sociaaljuridische en immateriële vormen van hulp op 
het gebied van schulden. 
 
Schuldhulpverlener / casemanager: Professionals die hulp bieden bij het verlenen van 
sociaaljuridische en immateriële vormen van hulp.88 
 
Schuldsanering: Bij schuldsanering leent de schuldenaar één bedrag (bij voorkeur van de 
Kredietbank) en lost daarmee alle schuldeisers af, zodat er maar één schuldeiser overblijft; namelijk de 
Kredietbank. Wanneer na 36 maanden de volledige schuld aan de Kredietbank is ingelost, is er sprake 
van sanering zonder afkoop. Dit wordt ook wel herfinanciering genoemd. Bij sanering met afkoop (of 
tegen finale kwijting) moeten schuldeisers, net als bij bemiddeling met afkoop, akkoord gaan met 
betaling van (slechts) een percentage van hun vordering en wordt het saneringskrediet op basis van die 
afspraak verleend.  
 
Sociale Media: Verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie 
met elkaar te delen.89 
 
Stabilisatiefase: Een fase in een schuldhulpverleningstraject waar de schulden in kaart gebracht 
worden en gekeken wordt naar eventuele heffingskortingen of toeslagen waar de schuldenaar recht op 
heeft, maar waar nog geen gebruik van wordt gemaakt, zoals zorg- en/of huurtoeslag of gemeentelijke 
toeslagen om de inkomsten structureel te verhogen.  Alles wordt in deze fase op orde gemaakt. 
 
Startkwalificatie: Een diploma op minimaal niveau 2 van het Middelbaar Beroeps Onderwijs of van 
de havo.90 
 
Stedelijk kompas: Overkoepelende naam voor het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang in 
samenwerking met 43 gemeenten. Het Stedelijk Kompas richt zich op het verminderen van het aantal 
daklozen, de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan en verbetering van de kwaliteit 
van leven van de gehele doelgroep en het verminderen van overlast.  
 
Vrij te laten bedrag (VTLB): Het volgens de Recofa-methode berekende bedrag dat de schuldenaar 
gedurende de schuldregeling maandelijks nodig heeft voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit is het 
gedeelte van het inkomen dat de schuldenaar mag behouden. 
 
Wet WIJ: Een instrument voor gemeenten om werkloze jongeren, die een beroep doen op een 
inkomensvoorziening van de gemeente, te stimuleren, zodat zij in plaats van thuis te blijven met een 
uitkering, een baan, stage of opleiding gaan volgen. Het streven hiervan is, is dat de jongere 
participeert, of gaat participeren op de arbeidsmarkt.  
 
WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen): De WSNP is in feite geen aparte wet, maar het 
derde hoofdstuk van de Faillissementswet. De WSNP moet worden toegekend door de rechtbank. Dit 
kan enkel nadat het minnelijke traject is mislukt. Schuldeisers zijn verplicht om aan deze regeling mee 
te werken. Als de schuldenaar het traject succesvol afrondt, krijgt hij/zij de ‘schone lei’ (voor 
betekenis: zie begrippenlijst). 
 
Zorgmijders: Mensen die geen hulp vragen, maar die het gezien hun omstandigheden nodig hebben91

                                                           
88 Witte, L., “Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening”, 2006, Houten, Bohn Stafleu van 
Loghum, vierde herziene druk. 

. 
 

89 Begrip sociale media,op: http://www.social-media.nl/, laatste wijziging onbekend.  
90 Witte, L., “Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening”, 2006, Houten, Bohn Stafleu van 
Loghum, vierde herziene druk. 
91 Witte, L., “Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening”, 2006, Houten, Bohn Stafleu van 
Loghum, vierde herziene druk. 
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Zwerfgerelateerde boetes: Onvermijdelijke boetes vanwege het  zwervend bestaan, zoals boetes voor 
‘zwartrijden’ of ‘wildplassen’. 
 
Zwerfjongeren: Feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen. 

 

 

 

 

 

Afkortingenlijst 
 
 
 

CJIB:   Centraal Justitieel Incasso Bureau  

DUO:   Dienst Uitvoering Onderwijs 

DWI:   Dienst Werk en Inkomen (gemeente Amsterdam) 

FIBU:   Financiële dienstverlening en budgetbeheer 

GGD:   Geestelijke Gezondheidsdienst 

OGGz-cliënten:  Openbare Geestelijke Gezondheidzorg cliënten 

RIVM:   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  

SZN:    Stichting Zwerfjongeren Nederland 

VTLB:    Vrij Te Laten Bedrag: 

Wet WIJ:  Wet Wij Investeren in Jongeren 

WSNP   Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Interviews zwerfjongeren 
 
Op verschillende dagen en bij verschillende opvanghuizen in Amsterdam hebben wij totaal 25 
jongeren mogen interviewen Tijdens deze interviews hebben wij de jongeren individueel bevraagd 
over hun toegang tot internet en hun persoonlijke internetgebruik, maar ook over (informatie over) 
schulden en de informatievoorziening op dat gebied via het internet. In dit verslag hebben wij de 
interviews nader uitgewerkt.  
Omdat wij de jongeren toegezegd hebben dat hun gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld 
zouden worden, wordt alleen het geslacht en de leeftijd van de jongere vermeld. 
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Nr. 1: Vrouw, 23 jaar, loopt voor schulden bij FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik heb dagelijks toegang tot het internet, via mijn mobiel of hier in de opvang op de computer. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Het controleren van mail en het versturen van mail. Contact houden met mijn netwerk d.m.v.  
Facebook en voorheen Hyves. Informatie (zoals adressen) opzoeken. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet? 
Ja, via jongerenwebsites. Dan typ ik bijvoorbeeld ‘jongerenhulp Amsterdam’ in op google en dan kan 
je veel informatie vinden. Daarnaast verkrijg ik veel informatie via mijn maatschappelijk werkster en 
daarmee ga ik dan weer aan de slag.  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
D.m.v. google zoek ik informatie op via jongerenwebsites. Jongerenwebsites vind ik soms wel minder 
overzichtelijk dan sites van instanties. Het lijkt alsof zij minder goed weten waar ze het over hebben. 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Mijn maatschappelijk werker verstrekt veel informatie over schulden, hulpverlening, etc. Deze 
maatschappelijk werker heeft mij ook aangemeld bij het FIBU (DWI) waar ik nu in een traject zit. (* 
is dus face-to-face de schuldhulpverlening ingerold en niet via internet.) 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Dat maakt niet heel veel uit, ik doe wat ik er mee moet doen. Ik bespreek het met de jongeren hier, of 
met mijn maatschappelijk werker. Ik heb er geen probleem mee om dingen te gaan lezen. Het moet 
gewoon goed overkomen. Adviezen van zowel lotgenoten als professionals vind ik belangrijk. Ik filter 
eruit wat ik belangrijk vind en wat mij aanspreekt.  
Groeps chat of een-op-een chat zou ik ook geen problemen mee hebben.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja zeker, de jongeren voorlichten over wat alles kost enzo. Ook voor de toekomst van mijn kindje zou 
ik haar willen leren hoe belangrijk het is om goed met geld om te gaan. Deze informatie zou ik wel 
anoniem willen delen met anderen. 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Je hebt gewoon dingen nodig (basisvoorzieningen) en als je geen vaste plek hebt, kun je niet alles via 
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de juiste weg doen. Ik ging bijvoorbeeld kleding stelen omdat ik het niet kon kopen en dan kreeg ik 
juist weer boetes. Ik kon dingen ook niet rechtzetten, doordat ik geen verblijfplaats had.  

 

 

 

 

 

 

Nr. 2: Man, 20 jaar, heeft schuldhulpverlening via PuurZuid: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik maak regelmatig gebruik van internet, dat doe ik dagelijks.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Voor alles. Ik bekijk dan mijn e-mail of luister muziek (bijvoorbeeld via You Tube). Ik maak geen 
gebruik van sociale media. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  
Ja, als ik iets wil weten, zoek ik via google informatie. Een tijdje geleden heb ik een ongeluk gehad 
waarbij ik ben aangereden door een auto(ik zat achterop een scooter). Daar probeer ik via google 
veel informatie over te vinden, over waar ik bijvoorbeeld recht op heb.  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Ik zoek informatie zelf op, wanneer ik er niet uitkom of als nog vragen heb dan vraag ik het aan mijn 
begeleiders. De informatie vind ik niet altijd duidelijk, er worden lastige woorden gebruikt. 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info?  
Ik zoek geen informatie op internet met betrekking tot schuldhulpverlening, omdat ik al in een traject 
bij PuurZuid zit. Daar ben ik via Streetcornerwork terecht gekomen. Ik heb zelf bij hen aangeklopt, 
toen ik ‘het’ (*alle problemen) helemaal zat was. Daardoor ben ik ook hier in de opvang gekomen. 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ik heb daar niet echt behoefte aan, ik maak er geen gebruik van. Op internet staat er alleen maar dat 
als je schulden hebt, je met iemand gaat praten om te kijken naar de beste oplossing en dat je schulden 
dan na drie jaar gesaneerd worden. Een forum of een chat zou ik nooit lezen/gebruiken.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ik zou mijn informatie en/of ervaringen wel willen delen, maar niet via het internet. Tenzij dat 
bijvoorbeeld een betaalde baan is. Ik wil de opleiding ‘maatschappelijke zorg’ gaan volgen, door alles 
wat ik heb meegemaakt kan ik misschien iemand anders helpen.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Weet ik niet. 
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Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Ik kon niet met alle schuldeisers een regeling treffen, daarnaast raakte ik het overzicht kwijt.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Volgens mij weet iedere jongere wel dat hij of zij terecht kan bij schuldhulpverlening, maar zijn ze 
vaak nog niet klaar om hulp te vragen. Het ligt dus aan de motivatie van de jongeren en niet aan de 
informatievoorziening. (*Geen verbeteringen te noemen.) 

 

 

 

Nr. 3: Man, 20 jaar, heeft schuldhulpverlening via CentraM: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Hier heb ik toegang tot internet, ongeveer een paar uur in de week maak ik gebruik van het internet. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Mail enzo, sociale media doe ik niet echt aan, begrijp ik allemaal niet. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet? 

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
Nee, ik ga gewoon op zoek, ik lees papieren, vraag rond in mijn netwerk. Op internet kunnen zoveel 
zeggen. Internet vind ik niet betrouwbaar.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
- 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Nee, ik vertrouw internet niet. Daarnaast zit ik nu nog in een traject en weet ik nog niet wat het 
resultaat zal zijn, dus kan ik er ook niets over zeggen. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
- 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Mijn problemen heb ik zelf veroorzaakt, dat is mijn privé. Maar de uitkering is te laag. De wet WIJ is 
niet goed voor de jongeren. 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Hulpverleners moeten duidelijk communiceren en zeggen waar het op staat, wees duidelijk in wat ik 
maandelijks ontvang.  
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Nr. 4: Vrouw, 23 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Dagelijks maak ik gebruik van internet, ik kan hier gebruik maken van WIFI op mijn eigen laptop.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Overal, maar ook echt overal voor, ook sociale media zoals hyves, spelletjes, informatie, mail, 
internetbankieren, etc.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet? 

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Gezocht naar streetcornerwork voor schuldhulpverleningstraject. En heb gekeken voor informatie 
over schuldhulpverlening voor mijn vriend. Het was wel moeilijk, je kan geen vragen stellen alleen via 
email en dan duurt het lang voor dat je een antwoord terug krijgt.  
 
Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
De mening van andere jongeren vind ik belangrijk. Je bespreekt het toch met elkaar, zoals hier in de 
opvang. Het zou top zijn wanneer er een chat gerealiseerd kan worden waar je met een professional 
spreekt. Het is via de computer toch makkelijker, anoniemer dan wanneer je echt bij een instantie 
langs gaat. 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Zelf zou ik mijn ervaring willen delen op een forum. Ik zou daar zelf wel onderwerpen op willen 
plaatsen.  
 
Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Ik moest keuzes maken en prioriteiten stellen. Ik koos dan bijvoorbeeld voor boodschappen doen.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Er moet gewoon een site komen waar je de informatie kan delen. En het taalgebruik op internet moet 
makkelijker worden gemaakt. Het kost te veel energie wanneer je je ook nog op lastige woorden moet 
richten. 
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Daarnaast zal er goede reclame gemaakt moeten worden op het internet, het moet goed op te zoeken 
zijn, daarnaast flyers of posters voor in de opvang waardoor je op internet wil gaan kijken.  

 

 

 

 

 

 

Nr. 5: Vrouw, 23 jaar, heeft schuldhulpverlening FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
3 a 4 keer in de week, minder sinds ik geen Black Berry meer heb.. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Sociale media, mail etc.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Enkel informatie vragen via google. Mails verstuurd aan instanties met echte hulpvragen 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
Nee, via Street kwam in contact met alles. Zit al bij de FIBU heb dus niet verder gezocht naar andere 
schuldhulpverlening.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ik zou gewoon gaan googlen, om te kijken wie het beste werkt. De ervaringen van andere jongeren 
vind ik ook wel belangrijk. Wanneer er een chat wordt ontwikkeld dan zou ik daar graag een chat met 
een hulpverlener, ex zwerfjongeren en zwerfjongeren terug willen zien. Zelf zou ik ook wel informatie 
willen delen via internet. 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Zelf zou ik ook wel informatie willen delen via internet. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Deurwaardes kwamen langs bij een adres waar ik stond ingeschreven. 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Duidelijkere communicatie. 

Ben je tevreden over het traject waar je in zit? 
Ben niet tevreden over FIBU, wel over mijn budgetconsulent. Er worden rare bedragen gestort. Ik heb 
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wel weer een overzicht wat ik krijg en heb daar ook wel inspraak in. Zit nu sinds vorig jaar zomer bij 
de FIBU. Ik krijg nog steeds incasso’s enzo, dus ik weet niet of mijn schulden echt betaald worden.  
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6: Man, 23 jaar, heeft schuldhulpverlening via PuurZuid  

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Internet toegang bij de opvang. Heeft eigen laptop en WiFi verbinding bij de opvang. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?).  
Downloads, nieuws, mail, niet echt sociale media.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 
Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Nee, via kennissen kom ik aan me info 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Via google kan je een hoop vinden. Vind de informatie van ex-klanten belangrijk en hoe de systemen 
werken. De informatie wil ik face-to-face krijgen, ik ken een hoop mensen met hun praat ik daar over. 
Die mensen weten hoe het zit. Chat en forum vertrouw ik niet helemaal. Misschien zou ik bij zou chat 
wat vragen stellen maar die zou ik altijd weer controleren.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja, dat zou ik willen delen, ook via het internet. Iedereen kent me dus het hoeft niet anoniem.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
- 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Gewoon een onafhankelijke site die allerlei informatie geeft over verschillende trajecten. Via sociale 
media moet zo’n site kenbaar worden gemaakt. 
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Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ben gekomen bij PuurZuid via het Poortgebouw. Ben nu een half jaar bij PuurZuid en ben daar 
tevreden over.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7: Man, 19 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Heeft internet via de telefoon, gebruikt het niet dagelijks, 2x per week.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Gebruik het voor checken van mail, soms sociale media 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 
Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Kom via mijn begeleider aan mijn informatie.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Via een chat of forum, jongeren zijn meestal toch eerlijk.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Nee, ik weet het niet echt. Het zijn mijn problemen die hoef ik niet te delen met anderen.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
- 
Via flyers of posters kan dat het beste kenbaar worden gemaakt.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
De afwezigheid van mijn budgetconsulent. Of dat zij mijn zorgverzekering te laat betaald, dan krijg ik 
een boete of wordt mijn schuld verhoogt.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Duidelijke afspraken. 
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Nr. 8: Man, 22 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Gebruik hier de computer, zit dagelijks op de computer 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Films kijken, you tube, FIBU, werkzoeken, mail geen sociale media. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Alles kijk ik op de FIBU site. Een slechte site, je kan beter 24/7 bellen. De site street was wel helder. 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Nee, dat doe ik via mijn begeleider 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ervaringsdeskundige vind ik wel belangrijk, ik zou het toch wel eerder face-to-face zoeken.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ik zou het eerder face-to-face doen, zo iemand ben ik niet.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Achterstand bij Agis. 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Er moet gewoon gelijk op paper worden gezet wat er gedaan moet worden en wat dat inhoud. 
 
De site kan het beste kenbaar worden gemaakt d.m.v. flyers en posters in de opvang op te hangen.  
 
Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
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Zit nu 8 / 9 maanden bij FIBU en zit nog steeds op dezelfde plek waar ik zat. Vind m’n begeleider daar 
niet echt goed. Mocht kiezen, plangroep of FIBU, toen zat ik op Elandstraat. Heb mijn begeleider 
maar 1x gezien en gesproken.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9: Man, 21 jaar, gaat schuldhulpverlening starten bij FIBU 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Elke dag 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
E-mail, informatie zoeken, msn, facebook etc. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Opleiding, DWI trajecten, soms schuldhulpverlening. Die informatie is goed lees baar. 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Face-to-face vind ik het prettigst, een chat of forum dat 24 uur bereikbaar is vind ik ook wel handig. 
Wanneer het anoniem is zou ik meer durven te vertellen dan gewoon face-to-face.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja, daarom wil ik ook de opleiding SPH doen. Ik hierdoor zoveel informatie opgedaan, ik heb de 
mensen wel wat te leren. Ik zou dat eventueel ook via internet doen. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Wanneer er een site wordt ontwikkeld zou ik daar een vragenrubriek op terug willen zien. Dat je je 
vraag kan stellen en dat je die dan terug kan vinden. Taalgebruik moet toegepast worden op de 
doelgroep. 
Door promotie of reclame zoals een affiche, of door iedereen bellen maak je kenbaar dat de site de 
lucht in is gegaan. Een doorstuurmail of ping.   

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Moet nog starten met mijn traject.  
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Zit nog niet in een traject. Moet me aanmelden bij het FIBU van m’n klantmanager bij DWI. Hoort 
wel verschillende dingen over FIBU, dat ze laat betalen enzo. 
Het zal een les voor mij zijn, ik zal er van moeten leren. Ik wil nu gewoon me hele schuld afbetalen 
zodat ik in de toekomst echt op moet letten. 

  

 

 

 

 

Nr. 10: Vrouw, 21 jaar,  heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Dagelijks, voor solliciteren BBl plek, mailen, online shoppen. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Vroeger wel, maar nu niet meer.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Via internet heb ik streetcornerwork opgezocht en toen gebeld, die site vond ik wel redelijk duidelijk.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Verder gebruik ik het niet echt.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Wanneer ik meer informatie nodig heb, zou ik gewoon wat gaan zoeken op het internet. Hoe maakt mij 
niet echt uit.  
 
Zo’n site kan je het beste promoten via hyves, mond op mond reclame, streetcornerwork of hier d.m.v. 
een informatieavond. 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
- 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Tips over beheer en hoe jongeren met hun geld om kunnen gaan. Het zou een meerwaarde zijn 
wanneer andere zwerfjongeren hun tips geven, daar neem ik toch meer van aan. 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Slechte bereikbaarheid van het FIBU, soms moet ik vijf dagen wachten op m’n geld. 
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
- 
 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ik kan in de gaten houden wat er per week binnenkomt en uitgaat. Ik zie alleen niet wat er wanneer 
naar mijn schulden gaat. Ik weet niet in welk traject ik zit.  

 

 

 

 

 

Nr. 11: Vrouw, 19 jaar, heeft schuldhulpverlening via PuurZuid: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Boven bij de begeleiding kan ik op internet. 1 keer in twee weken zit ik op internet voor het checken 
van mail.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Soms MSN maar niet heel vaak. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Nee, ik zit al zo lang in de hulpverlening, al sinds m’n tweede. Ik weet inmiddels wel hoe het werkt.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Gewoon via google. Ervaringen van andere jongeren vind ik wel belangrijk 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Dat zou ik wel willen doen, annoniem.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
De site kan gevonden door flyeren  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
BKR registratie, ik vind het niet fijn dat ik daar nog 20 jaar mee achtervolgt wordt.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
De jongeren meer betrekken bij wat er betaald is, meer communicatie. 
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Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Wacht nu op een inkomen, dus er wordt nu niet zoveel gedaan. Het is duidelijk wat er mij verteld 
wordt bij PuurZuid. Ik kan nu nog niet zeggen of ik tevreden ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12: Man, 19 jaar, heeft schuldhulpverlening via Volksbond 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Zit wekelijks achter internet.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Financiële dingen te regelen zoals IB-groep, e-mail, geen sociale media.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Nee. 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ervaringen van andere jongeren zijn belangrijk, vooral hoe de ander het bijvoorbeeld heeft opgelost.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja, dat zou ik wel doen. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
De tool kan bekent worden gemaakt door posters, flyers, reclame in de tram of bus.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Moet nu 40 dagen gaan zitten wegens het niet betalen van CJIB boetes.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Vrijwel alles is al duidelijk, je schuldhulpverlener kan je helpen.  
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Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Het wordt allemaal geregeld bij de Volksbond, mijn schuld is niet zo hoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 13: Man, 22 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Dagelijks, gebruik via m’n mobiel en de computer in de opvang. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
You Tube, e-mail, soms ook sociale media of informatie opzoeken 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Soms zoek ik op internet, hoe bijvoorbeeld het DWI werkt, of hoe ik het beste naar hun toe kan gaan. 
De sites zijn niet altijd heel duidelijk. Soms moet je veel lezen.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info?  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Groepschat, of een chat met een professional is heel handig. Omdat je met een vraag zit en je krijgt er 
direct antwoord op. Dat zou voor mij werken. De mening van andere jongeren vind ik ook wel 
belangrijk.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ik zou zelf ook wel mijn mening willen geven, maar dan wel anoniem.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
De site kan kenbaar worden gemaakt via sociale media of via de mail. 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Door alles kan ik me minder concentreren, ik ben continue bezig met FIBU, ik ben aldoor aan het 
piekeren.  
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Meer informatie over de consequenties over de gevolgen van de schulden voor later.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ik heb er een slechte ervaring mee, ik heb meer schulden opgebouwd dan daarvoor. Je moet voor 
12.00 uur bellen, daarna uur kunnen ze niets meer voor je doen. Er wordt niet gekeken naar je 
individuele situatie.  

 

 

 

 

 

 

Nr. 14: Man, 20 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Heeft internet op telefoon, gebruikt het dagelijks. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Voornamelijk You Tube (clips van vrienden die rappen), mail voor werk, ook sociale media.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Ja, dat doe ik samen met m’n advocaat. Het is goed leesbaar, maar als ik meer wil weten maak ik een 
afspraak.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Een chat vind ik wel handig en  persoonlijker, dan krijg je meer gerichte informatie, dat vind ik beter.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Zelf zou ik misschien negatieve informatie delen, positieve dingen niet snel. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Hoe persoonlijker, hoe beter (*maatwerk). Meningen en ervaringen van anderen zijn niet belangrijk 
voor mij. Daarom moet er in ieder geval toezicht op zijn door een professional. 
De site kan kenbaar worden gemaakt door hier bij iedereen iets in hun postvakje te doen, posters of 
sociale media. Misschien iets anders creatiefs zoals een voorlichtingsavond.  
 
Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Er wordt heel langzaam iets afbetaald.  
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
- 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ben niet echt tevreden, moet aldoor verantwoorden wat ik wil met m’n geld. Zo moeten gewoon mijn 
schuld betalen en verder mag ik zelf weten wat ik met mijn geld doe. Er wordt ook niet gekeken naar 
de situatie van de cliënt, en dat is best lastig voor jongeren zoals ons. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15:  Man, 21 jaar, budgetbeheer moet gestart worden bij FIBU: 
 
In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Heeft internet op mobiel en gebruikt dit dagelijks. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
ING, sociale media zoals hyves. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Ja, via google kwam ik bij Westerbeek schuldhulpverlening, dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat 
ik geen inschrijfadres en inkomen had. De informatie is niet altijd helder, er worden lastige woorden 
gebruikt en heb geen idee wat de papieren zijn waar ze om vragen.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Een chat maar ook gewoon ook statische informatie, niet alles kan via een chat. Maar ook een forum 
met tips. 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja, bijvoorbeeld tips over de belasting. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Plaatjes van bijvoorbeeld een belastingaangifte of andere formulieren met uitleg erbij wat het 
betekend. 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Gebrek aan inkomsten, DWI is een rotzooi 
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Er moet makkelijke informatie gegeven worden 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit?  
- 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16: Man, 20 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Alleen in de opvang, maar daar is die computer nu stuk.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Elke donderdag kijk ik een bepaalde uitzending op internet, daarnaast internetbankieren, e-mail 
alleen voor werk, soms sociale media.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Heb het weleens gedaan, maar doe het nu niet meer, die informatie was helder.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Nu krijg de informatie via mijn begeleider.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Een chat vind ik wel handig. Geen voorkeur voor een chat met hulpverlener of lotgenoten.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Nee, ook niet anoniem. Ik ben meer een prater, ik zou het niet zo snel over internet doen. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Anoniem chatten. 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
De Agis, telefoonrekeningen daar liep ik tegen aan. De schulden liepen op en daarnaast kreeg ik last 
van deurwaarders.  
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
- 
 
Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit?  
Ik krijg weinig leef geld, dat vind ik niet fijn, verder wordt ik goed geholpen. Ben niet op de hoogte in 
welk traject ik zit.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 17:  Man, 23 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Gebruik in de opvang internet, dat gebruik ik dagelijks. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Sociale contacten: contact houden met vriendengroep, partypeeps, msn, weerbericht en mail. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Soms wel, soms krijg ik alleen niet alle informatie en dat moet je in contact komen met de instantie. 
(Bijvoorbeeld bij FIBU, je kunt je eindsaldo niet opvragen.) 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
Nee, ik bel liever meestal. 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Een chat vind ik wel leuk, niet met jongere maar met een begeleider, gewoon een normaal 
(duurzamer) contact. Ook ervaringen van andere jongeren vind ik belangrijk. 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Mijn eigen ervaringen zou ik zelf ook willen delen, dat doe ik nu soms ook via msn. Ik hoef dat niet per 
definitie anoniem te doen. 
Ik vind het makkelijk om zowel te schrijven of om erover te praten, het maakt mij niet zoveel uit.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Tips voor telefonische benaderingen, soms wil je het bedrijf bellen maar soms weet je niet helemaal 
wat je moet zeggen. Contacten van instanties en adressen.  
De site kan vindbaar worden door flyers in opvanghuizen.  
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Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Geen adres, ik werd gezocht wegens openstaande boetes. Dan kun je geen normaal leven leiden. 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Er is al heel veel informatie, er zijn veel loketten enzo. Het ligt ook aan de jongeren zelf. 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ik krijg weinig informatie als ik er om vraag. Misschien moet ik er zelf ook wat meer achteraan. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 18: Man, 25 jaar, schuldhulpverlening via Plangroep: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Gebruik de computers in de instanties, ongeveer 2x per week. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Controleren van e-mail, googlen van schilderijen (ik ben schilder), op You Tube heb ik een eigen 
account.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Het zoeken naar een bijbaantje of woningnet.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
(geeft er geen duidelijk antwoord op) 

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ik wil eigenlijk alles achter me laten, ik heb genoeg meegemaakt. Het leven is keihard.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Adviezen aan jongeren door ervaringsdeskundigen. (*Wij kregen een briefje van Sergy met de 
volgende tekst: Schuld brengt je ernstige schade toe. Probeer onmiddellijk in actie te komen en hulp te 
zoeken om je leven te redden. Er zijn maar weinigen die overleven en sterk terugkomen.) 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Verzekering werd afgesloten en toen ik me weer wilde aanmelden moest ik een boete betalen.  
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
- 

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
- 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr. 19: Man, 20 jaar, is nu aan het starten met een schuldhulpverleningstraject bij FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik gebruik niet vaak internet, de computer is stuk. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Als ik internet heb dan gebruik ik het voor hyves, facebook etc.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Ik zoek niet perse informatie, soms zie ik het voorbij komen. Soms spreekt het mij wel aan, dan kijk ik 
er wel naar.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Weet niet echt, informatie van andere jongeren vind ik misschien wel belangrijk.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ik zou eigen informatie of tips wel willen delen, anoniem. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
De site kan kenbaar worden gemaakt door de hulverlening, via sociale media zoals hyves.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Er mogen meer schuldhulpverleners zijn, ook speciaal gericht op jongeren.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nr. 20: Man, 23 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Op mijn BlackBerry en de computers in de opvang (sommige dingen kan je niet openen op BB).  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Mijn budgetten bekijken (site van Fibu), openbaar vervoer, Twitter, mail, etc. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  
Ik zoek niet echt, omdat ik al in een traject zit, maar als ik zou zoeken, zou ik via google zoeken. 
Verder zou ik voornamelijk hulp vragen aan familie of begeleiders bij dit soort onderwerpen. 

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
 Ik krijg de meeste informatie gewoon mondeling van mijn begeleider en andere hulpverleners.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Als ik hulp nodig heb, zou ik eerst informatie zoeken en bijvoorbeeld chatten via de computer, later 
zou ik dan ook naar de hulpverlening toegaan. Ik ben meer een prater dan een schrijver. Daarom is 
een chat makkelijker dan een mail. Het is een vraag-antwoord constructie terwijl je bij een mail een 
heel verhaal ineens moet bedenken en opschrijven. Het is wel belangrijk dat een chat of een forum 
gestructureerd is, dat je op onderwerp kan zoeken en dat niet alles door elkaar heen loopt.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Misschien wel, maar wel anoniem. Een filmpje zou ik ook wel willen doen, maar dan moet ik wel 
geïnterviewd worden, want ik kan niet goed zelf mijn verhaal vertellen.  

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Ik wil daar mezelf terugvinden, ik moet mij kunnen herkennen in anderen. Ervaringen van anderen op 
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een forum of tips. Het is fijn om te merken dat je niet de enige bent met die problemen.  
De site kan kenbaar worden gemaakt door flyers. Als je het een pakkende titel geeft dan wordt er zeker 
wat meegedaan. Ook wanneer je zelf geen hulp zoekt, maar wel ervaringen wil delen of anderen wil 
helpen. Je moet zorgen dat je bovenaan staat op google. Het moet ook opvallen op internet.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
- 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Het moet meer aansluiten bij de leefwereld. Je moet jezelf er in herkennen en de mening van andere 
ervaringsdeskundigen is ook belangrijk. Er moeten bijvoorbeeld filmpjes komen met ervaringen. Dat 
maakt meer indruk dan een geschreven verhaal.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ik zit bij Fibu, daar ben ik via DWI en het BBH terecht gekomen. Ik weet niet echt in wat voor traject 
ik daar zit. Ik ben er ook nog niet echt mee bezig. Ik ben wel tevreden, omdat mijn schulden worden 
afgelost. Soms heb ik meer geld nodig (ik heb maar € 40,- in de week) en daar moet elke keer om 
vragen. (* is via Streetcornerwork en het Poortgebouw hier gekomen.) 

 

Nr. 21: Man, 21 jaar, heeft schuldhulpverlening via Plangroep: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik heb een eigen laptop met WIFI ik gebruik het dagelijks. 

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Soms moet je adressen zoeken enzo, mail en msn.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Heb ik gedaan samen met mijn begeleider, de informatie was duidelijk. Ik ben zo bij Plangroep 
terecht gekomen.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Gewoon via een zoekopdracht via google ofzo. Ik lees gewoon mijn informatie.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Nee. 

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
(geen bruikbaar antwoord)Een site kan kenbaar worden gemaakt door te flyeren.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
- 
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Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Meer reclames voor schuldhulpverlening, les op je 16e met de gevaren van schulden.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22: Man, 22 jaar, heeft schuldhulpverlening via CentraM: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik zit redelijk vaak op internet bijna dagelijks, ik heb een computer. Op mobiel.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Voor van alles, vooral vermaak en socializen, zoals msn, informatie opzoeken, internetbankkieren, etc.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  
Jazeker. Ik moet nu voor mijn werk (Food & Beverage afdeling van hotel) allerlei dingen opzoeken en 
lezen en background research van het hotel doen enzo. Of informatie over hulpverlening. 

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Sommige instanties zijn onduidelijk. Dan krijg ik de neiging om te bellen om alsnog je vragen te 
stellen. De info is vaak heel algemeen, waardoor je het antwoord op jouw specifieke vraag niet krijgt. 
Informatie over de veldtafel is vaak onduidelijk, daar moet ik toch voor bellen. 

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Een forum is altijd wel populair, een hulpverlener erbij is altijd wel goed. Videobeelden zijn ook altijd 
wel goed, een soort van You-Tube actie.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja, als het gevraagd wordt, doe ik dat. Ik wil anderen altijd wel helpen, ik hoef dat niet anoniem te 
doen. Je leert niet alleen door een boek te lezen, maar vooral ook door naar andere mensen te 
luisteren.  
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Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Professionals die actuele informatie erop zetten. Die de vragen van de jongeren professioneel 
beantwoorden. Goede topics of polls, elke keer vernieuwend blijven zo wordt ook de nieuwsgierigheid 
opgewekt en je blijft vernieuwend. Ook moet het anoniem kunnen.  
De site kan het beste kenbaar worden gemaakt door flyers in opvanghuizen als deze, of in het huis 
even je verhaal doen. Dan blijft het wat langer hangen bij de jongeren. Misschien een radio omroep.  

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Miscommunicatie, zoals in gesprekken met (schuld)hulpverleners (over leefbedragen).  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Meer deskundigen, iemand die veel weet over de voorzieningen waar ik recht op heb. Ik moet nu nog 
veel zelf uitzoeken. Meer begeleiding. Een voorlichtingsteam die de instanties zoals deze afgaan.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Heb bij FIBU gezeten, er was een slechte communicatie, slecht bereikbaar. Mijn schuld ging niet echt 
lager, het leek meer op budgetbeheer. Nu zit ik bij CentraM die brengen alles in kaart. Als alles in 
kaart en gestabiliseerd is ga ik naar Plangroep. 
 
 

Nr. 23: Vrouw, 19 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik heb dagelijks toegang tot het internet via mijn BlackBerry, daarnaast maak ik wel eens gebruik van 
de computer in de opvang of bij vrienden.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Van alles, waar niet voor! Ik zit op facebook, hyves, msn, partyflock. Daarnaast zoek ik ook weleens 
informatie over van alles en nog wat.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
 Heb de locatie van streetcornerwork opgezocht. Die informatie was makkelijk te vinden. Verder heb 
ik weleens naar iets over schulden gezocht, maar ik vond dat wel een beetje ingewikkeld en toen had ik 
geen zin meer om verder te zoeken.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Dat zou ik zo niet weten. Een beetje afwisseling en actie is altijd wel fijn. Forums lees ik niet vaak, die 
vind ik vaak wel wat onduidelijk. Een chat vind ik makkelijker omdat je dan zelf echt wat in kan 
brengen.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja hoor! Soms doe ik dat al op de msn, dan bespreek ik dingen die ik mee maak met andere vrienden.  
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Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Gewoon een plek waar de juiste informatie wordt verteld en waar je ook de ervaringen van andere 
jongeren kan lezen / bekijken en met elkaar kan delen. Maar ook dat de informatie echt op van ons 
(zwerfjongeren) van toepassing is. Meestal is de informatie voor zoveel verschillende mensen, zodat jij 
net weer niet in een bepaald traject of voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Weinig geld tot mijn beschikking, niet dat ik dat daarvoor al had. Maar soms kan en mag ik geen 
nieuwe kleren kopen. Daarnaast is het FIBU erg lastig te bereiken voor als ik meer geld nodig heb of 
wanneer ik iets niet begrijp. 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Communicatie. Er wordt gebruik gemaakt van moeilijke taal en overal hoor je weer wat anders.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Ze proberen me te helpen alleen zie ik niet altijd terug of dat ook echt gebeurt. Dat vind ik jammer. Ik 
ben niet helemaal tevreden. Ik heb ook geen idee in welk traject ik zit.  

 

 

Nr. 24: Man, 21 jaar, heeft budgetbeheer via FIBU: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Dagelijks, ik heb internet via mijn telefoon en via de computer hier in de opvang. Alleen is die 
computer in de opvang nu stuk, dus zit ik er minder vaak achter.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
YouTube, ik vind het altijd wel leuk om filmpjes te kijken. Daarnaast check ik mijn mail en chat ik ook 
weleens. Ook gebruik ik het internet om bankzaken te regelen zoals internetbankieren.  

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
Nee, ik krijg de meeste informatie via mijn trajectbegeleider en van de jongeren hier in de opvang die 
in de zelfde situatie als mij zitten. En wanneer ik dan nog meer informatie nodig heb, dan ga ik 
gewoon langs bij de instanties.  

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ik denk dat adviezen van hulpverleners heel handig is. Zij moeten er toch het meeste verstand van 
hebben. Chatten is ook wel leuk maar dan gaat het vaak al snel niet meer over het onderwerp waar het 
over zou moeten gaan.  

Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Ja hoor, alleen wel anoniem en niet voor altijd. Ik probeer mijn leven weer op te pakken. Ik wil niet 
altijd achtervolgt blijven door deze shit periode. 
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Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
Het moet interactief zijn. Ik denk dat jongeren zoals ik dan langer blijven hangen wanneer er leuke 
filmpjes op zo’n tool te zien zijn. Humor maakt de drempel vaak wat lager. Daarnaast verschillende 
kopjes. Bepaalde informatie vind je daar en andere weer daar. Dan blijft het overzichtelijk en krijg je 
de informatie waarnaar je op zoek bent.   

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
Niet echt problemen. Ik heb niet zo’n hoge schuld, maar het duurt allemaal zo lang. En soms lijken die 
mensen bij het FIBU net robots. Je mag en kan nooit wat. Er wordt niet naar mijn situatie gekeken.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Goede schuldhulpverlening waarbij er ook gekeken wordt naar de situatie van de jongere. Wij hebben 
vaak meer aan ons hoofd dan iemand die s’avonds met z’n pappie en mammie thuis zit te eten. Daar 
wordt geen rekening mee gehouden.  

Ben je tevreden over het schuldhulpverleningstraject waar je in zit? 
Niet echt. Zoals ik al zij zijn die medewerkers net robots. Je kan maar bellen tussen bepaalde uren. Je 
mag nooit wat extra’s en er wordt niet gekeken naar mijn situatie. Ik weet ook niet in welk traject ik 
zit.  

 
Nr. 25: Man, 19 jaar, heeft schuldhulpverlening via CentraM: 

In hoeverre heb je toegang tot het internet en hoe vaak gebruik je internet? 
Ik zit dagelijks op internet.  

Waar gebruik je internet voor? (E-mail, sociale media, etc.?) 
Hyves, msn, e-mail, informatie opzoeken, bankzaken, spelletjes. 

Zoek je ook wel eens naar hulpverlening of informatie over schulden op internet?  

Zo ja -> waar zoek je dan? Wat vind je daar dan? Is die info helder? 
Informatie over werkgever, site had ook een voorbeeldcontract, dus was heel helder. Daardoor werk 
ik nu bij distributiecentrum van Albert Heijn.  

Zo nee -> waarom niet? Hoe kom je dan aan je info? 
Over schulden zoek ik nooit wat. Ik heb geen schulden gemaakt. Heb wel eens een schuld gehad, maar 
daar heb ik zelf een regeling voor getrokken met m’n moeder. Daar heb ik geen informatie van 
internet voor nodig. 

Hoe zou je informatie (bijv. over schulden) het liefst krijgen? (statische informatie, adviezen van 
hulpverleners of juist van ervaringsdeskundigen?, ervaringsverhalen van anderen, chatbot, game, 
forum, e-mail, een-op-een chat, groepschat, telefonische hulp, face-to-face hulp) 
Ik zou het liefst dat soort informatie telefonisch krijgen. Internet vind ik niet veilig. Je weet nooit wie 
mee leest en het kan ook gehackt worden. Ervaringen van andere jongeren vind ik wel belangrijk. Je 
kan van elkaars fouten leren.  
Denk dat het ook belangrijk is dat je anoniem je verhaal kwijt kan.  

Kan de site het best via sociale media en posters promoten. 
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Zou je zelf ingewonnen informatie en/of ervaringen willen delen via internet met andere jongeren?  
Nee, dat is privé. Dat hoeft niemand te weten. Alleen mensen die ik goed ken. Ook niet anoniem.   

Als er een tool wordt ontwikkeld, wat zou jij daarop terug willen zien? 
(*Geen duidelijk antwoord.) 

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. schulden? 
N.v.t. ik heb het nooit uit de hand laten lopen.  

Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorziening aan dak-thuisloze 
jongeren met schulden? 
Geen idee. Ik heb er geen ervaring mee en m’n vrienden ook niet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Interviewverslag Ambro Visser en Mandy Fernandes (Pilot PuurZuid) 
 
In dit verslag hebben wij de belangrijkste highlights van het interview verwerkt, die ook in het rapport 
naar voren komen. Dit interview was feitelijk veel langer, maar het was onze eerste stap in het 
onderzoek en veel dingen die besproken zijn, waren inleidend en voornamelijk interessant voor onze 
eigen oriëntatie.  
 
 
- Wie zijn jullie en wat doen jullie? 
 
Ambro Visser, jongerenschuldhulpverlener en coördinator van het jongerensteunpunt (JSP) Nieuw-
West en Mandy Fernandes, jongerenschulpverlener bij PuurZuid (pilot gestart in 2008). 
We zijn hier aanwezig in het Jongerensteunpunt van Amsterdam Nieuw West. Hier zitten onder 
andere een aantal instellingen die zich gefaciliteerd hebben en spreekuren houden. Deze locatie maakt 
het makkelijker om naar elkaar te verwijzen en elkaar aan te vullen. Zo zit hier Stichting 
Streetcornerwork, het jongerenwerk met het zakgeldproject en de leerplicht zit hier samen met het 
DWI één middag per week. Het voordeel is dat de drempel wat lager wordt om bij elkaar binnen te 
lopen omdat je nu toch bij elkaar zit. Het vergroot het gemak waarmee we elkaar kunnen aanspreken 
en/of overleggen.  
 
 
- Wat kunnen jullie ons vertellen over de pilot die PuurZuid in samenwerking met 
 Streetcornerwork heeft? En wat onderscheid jullie in jullie aanpak.  
 
Er zijn een heleboel schuldhulpverleners. Maar er was vraag vanuit Streetcornerwork voor een 
specialistische vorm van schuldhulpverlening voor jongeren met schuldproblemen. Dit kwam 
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voornamelijk omdat een grote groep jongeren tussen de 18 en 23 jaar schuldproblemen hadden, maar 
geen inkomen hadden op bijstandsniveau. Daarnaast is het zo dat wanneer je hulp voor je schulden 
wilt met allerlei papieren aan moet komen, je afspraken na moet komen. De drempel voor de jongeren 
om die hulp te zoeken ligt heel hoog en paste niet bij een groot deel van de doelgroep. Veel jongeren 
kwamen daarom nooit aan bij schuldhulpverleners of ze haakten heel snel af. Het was te formeel, dat 
werkte gewoon niet.  
 
Toen kwam de vraag naar een passende vorm. Voor een passende vorm is het voor die doelgroep 
noodzakelijk dat je aanpast op hun niveau en dat je dus ook meer tussen de jongeren gaat zitten, je past 
je aan op de tijd van de jongeren. Op die manier kunnen wij meer aandacht besteden aan de jongeren. 
Daarom is deze pilot in 2008 opgericht in stadsdeel Zuid.  
 
Wanneer de jongere zich hier aanmeldt hoeft de jongere niet eens een inkomen te hebben. Het eerste 
waar wij aan willen werken is dat de jongere zich met ons vertrouwd voelt en wilt werken aan zijn 
problemen. Het werken aan de problemen doen wij samen met streetcornerwork en hun veldwerkers 
om bijvoorbeeld eerst te zorgen dat ze een dagbesteding hebben of een inkomen. Wanneer dat 
inkomen er is hebben wij die vertrouwensband met de jongeren al en hebben wij ook veel informatie 
over de jongere.  
Er is heel veel vraag naar onze pilot, vandaar dat we inmiddels zijn uitgebreid naar drie stadsdelen: 
Zuid, West en Nieuw West.  
 
 
- Wat is kenmerkend voor de schulden die deze dak-thuisloze jongeren hebben (CJIB, 
 telefoon, etc.)?  
 
De jongeren hebben veel verschillende inschrijfadressen gehad. Er is dus geen overzicht van de 
schulden, maar ook hebben ze geen administratie. Vaak is het zo dat je heel erg moet gaan spitten om 
te kijken wat er aan schulden historie is. Daarbij moet er goed gekeken worden naar wat er als is. 
Maken ze gebruik van toeslagen, etc. Je bent met hele praktische dingen bezig, je moet alles nagaan 
waar ze gewoond hebben. Er is bijna bij alle jongeren ook sprake van een zorgverzekeringsschuld. Dat 
komt vaak omdat ze lange tijd niet zijn ingeschreven zijn geweest en wanneer ze zich weer gaan 
inschrijven komt er gelijk weer een boete bovenop.  
Zwerfjongeren hebben ook hele hoge kosten met van alles. Ze eten bijvoorbeeld dagelijks buiten de 
deur. Ze drinken en blowen vaak ook wat meer dan het gemiddelde. We komen ook veel jongeren 
tegen met boetes van zwartrijden en andere ‘zwerfgerelateerde’ boetes. 
Daarnaast is het voor deze jongeren ook moeilijker om zich aan afspraken te houden. Ze hebben vaak 
minder tijdsbesef. Als de jongere veel op straat zitten en veel middelen gebruiken, leidt dat de 
jongeren heel erg af.  
 
 
- Waar lopen jullie als hulpverleners tegen aan met betrekking tot de schuldhulpverlening 
 voor deze dak-thuisloze jongeren? 
 
Weinig afloscapaciteit, er moet een minimale afloscapaciteit van €44,- zijn voor het jongeren 
saneringskrediet. Het kost ook gewoon veel energie om de schuld, maar ook de jongere te stabiliseren. 
De jongere moet een veilige plek hebben om te verblijven en een inkomen. De basisbehoeften die als 
eerst vervuld moeten worden kosten gewoon het meeste tijd.  Ook moeten we heel veel uitleggen. De 
jongeren weten niet hoe het allemaal precies werkt en waarom de deurwaarder langskomt.  
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- Hoe kunnen jullie als schuldhulpverleners de jongeren bereiken? 
 
De meeste jongeren hebben wel een telefoon, daarbij moet je goed in de gaten houden dat deze niet te 
vaak wordt verwisseld. Over het algemeen weten de jongere een prepaidkaart te behouden, bij 
abonnementen worden ze vaak afgesloten. Vaak sturen wij sms’jes en dat werk wel. Vaak bellen ze, 
dan laten ze de telefoon 1 maal overgaan en dan bel ik ze terug. Daarnaast ook e-mail. Als ze 
contacten met internet hebben dan mailen ze vaak. Daarbij moet je wel rekening houden dat je niet 
direct een antwoord krijgt. E-mail werkt als informatie overdracht heel goed. Qua taal een medium 
passen wij ons aan. Wij sturen bijna nooit brieven, dat gebeurt slechts voor de formaliteit.  
 
 
- Waar denken jullie dat deze dak- thuisloze jongeren het meeste behoefte aan hebben m.b.t. 
 schuldhulpverlening? 
 
Meer communicatie. De jongeren vinden het bijvoorbeeld nooit eerlijk. Het moet vertaald worden naar 
hun niveau. Alles moet behapbaar worden gemaakt voor de jongeren. Het moet kleiner en concreter 
gemaakt worden en vertaald worden naar hun eigen situatie. Zo dat de jongere ook meer begrip krijgt 
voor hun situatie. Er moet vooral meer gekeken worden naar wat er wel mogelijk is voor de jongeren. 
Om het zo wat positiever te maken.  
 
 
- Wat kan er verbeterd worden op het gebied aan informatievoorziening aan deze dak-
 thuisloze jongeren? 
 
In kaart brengen bij de jongeren van wat houden ze over, veel jongeren willen dat weten. Ook is het 
belangrijk dat ze leren weten wat het allemaal kost. Het is heel gemakkelijk om over een paar euro te 
pinnen, maar als je het uiteindelijk allemaal optelt komt je uit op een heel bedrag. Er moet inzicht 
komen in wat ze in hun dagelijks bestaan uitgeven. Dat kan ook op het langere termijn helpen wanneer 
ze bijvoorbeeld wel een inkomen hebben.  
 

- Denken jullie dat een vorm van crowdsourcing bij kan dragen aan de informatievoorziening 
 over schuldhulpverling en dak- thuisloze jongeren? 
 
Heel veel, wij kunnen er helaas niets mee doen omdat wij stadsdeel gebonden zijn. Maar internet heeft 
een groot bereik en is toegankelijk voor de jongeren. Want de jongeren hebben toegang tot het 
internet.  
 
 
- Wanneer er een tool wordt opgezet, welke informatie zouden jullie daar op terug willen 
 zien? 

Het gevaar is dat jongeren ook elkaar de verkeerde tips op zo’n informatie tool kunnen geven. Het zal 
dan ook belangrijk zijn dat er jongeren actief zijn die het schuldhulpverleningstraject achter de rug 
hebben. Een rol model zou heel goed zijn, de jongeren zullen daar misschien meer van aannemen dan 
van professional.  In een ervaringsdeskundige zit heel veel kracht voor de jongere die zoekend zijn.  
Het is belangrijk dat er op de site komt te staan waar de jongeren recht op hebben (voorzieningen, 
zorgtoeslag etc.)  en wanneer ze daar recht op hebben en dat je bepaalde dingen op tijd stop moet 
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zetten. Maar ook wat de gevaren zijn wanneer je je laat uitschrijven uit de gemeente. Gevolgen op 
korte en lange termijn van allerlei dingen. En tips om goedkoper rond te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bijlage 3: Interviewverslag Aziza Oumoussi, Projektenburo 
 
 
- Welke rol speelt u bij straatvisie en wat is uw achtergrond? 
 
Straatvisie is onderdeel van het Projektenburo dat al 24 jaar bestaat. Het projektenburo is opgezet door 
drie personen uit verschillende hoeken, zoals een orthopedagoog en een psycholoog. Het 
projektenburo is opgezet vanuit de visie dat de instellingen en de doelgroepen tegen over elkaar staan. 
Het projektenburo wil daartussen een bruggetje slaan door een neutrale factor te zijn, zodat er bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid de meerwaarde van beide partijen kan worden meegenomen.  
Het projektenburo doet voornamelijk projecten voor gemeenten en/of instellingen in samenwerking 
met de doelgroep. Inhoudelijk vullen wij alles zelf in, samen met de doelstellingen de gemeente en/of 
instelling en de doelgroep. Wij krijgen dan de opdracht om het uit te voeren en te implementeren bij 
een lokale organisatie.  
 

- Wat is de drijfveer achter straatvisie-damsco.nl? 
 
Vorig jaar is er een project PAJA gedaan “Participatie Audit Jongeren Amsterdam”, een project 
waarbij een methodiek is ontwikkeld waar jongeren zelf hun woonvoorziening konden controleren / 
keuren op de kwaliteit. Dat was een pilot van anderhalf jaar. De pilot was toen afgerond en ik stond in 
nauw contact met de jongeren. Ik heb toen de opdrachtgever (de Volksbond) gevraagd hoe het met de 
nazorg zou gaan als de pilot voorbij is. Wij vonden het niet kunnen dat het na de pilot klaar was. De 
jongeren werken in de pilot hartstikke goed mee. Wij hebben toen zelf het initiatief genomen en een 
voorstel gedaan voor een platform waar de jongeren hun mening kwijt kunnen op een structurele 
wijze. Daar hebben wij subsidie voor gevraagd en gekregen. Dat is straatvisie geworden. Wij zijn toen 



74 

 

gaan werken met een aantal jongeren en op dat moment kregen wij als projektenburo een 
ondersteunende rol. 
 

- Hoe is deze site ontstaan en wat is het doel? 
 
Straatvisie is ontstaan in november 2010 er is toen een groep jongeren geworven en deze hebben een 
platform bedacht waarvan de website een onderdeel is. De jongeren zijn onderverdeeld in 
werkgroepen en elke acht weken is er een andere werkgroep. De jongeren zijn die acht weken bezig 
met interviews voor de invulling van de website. Elke jongere is dan verantwoordelijk voor een 
rubriek en de jongeren zullen daarvoor andere jongeren of professionals interviewen. Daarnaast 
krijgen de jongeren aan het einde van de acht weken een soort workshop over hoe ze de gewonnen 
informatie kunnen vertalen en plaatsen op de website.  
 

- We hebben gezien dat de site nog volop in ontwikkeling is. Wat doen jullie nu om de site te 
 bereiken die jullie beogen? 
 
Door de jongeren (uit de werkgroep) individueel te bevragen wat zij vinden, kunnen wij peilen wat er 
speelt. Daar kunnen wij mee aan de slag. We doen continu aan behoeftepeilingen. We zijn de 
afgelopen vier maanden druk geweest met het bouwen van de website en met het opbouwen van een 
netwerk. We hebben nu allerlei hulpverleners uit verschillende instellingen die zich hebben aangemeld 
bij straatvisie. Die gaan allen een keer paar maand zitten met de jongeren en die geven de jongeren 
weer informatie die zij niet weten. Zo zien de jongeren ook weer het beleid achter de regels. Zo leren 
de jongeren ook samenwerken. 
Een keer in het half jaar willen we dan op de website een onderwerp behandelen en willen we zorgen 
dat de jongeren meer inspraak krijgen, zoals bijv. bij het netwerkoverleg.  Ook willen we wat aan 
beeldvorming doen, daarom het stukje ‘jongeren in beeld’. Daar worden de jongere die een positieve 
draai hebben gegeven in beeld gebracht. Ook door het stukje ‘drop je stress en bless’ worden er 
onderwerpen besproken waar de jongeren op kunnen reageren. Bij tips en trics kunnen er tips worden 
gegeven.  
 

- Hoe komen jullie aan jongeren die helpen met de ontwikkeling van de site? 
 
Sommige jongeren komen uit het PAJA-project. Daarnaast is het een wervingsproces. Wij informeren 
de instellingen dat wij bezig zijn met een project en op zoek zijn naar jongeren. Ook gaan wij op 
bezoek bij de verschillende instellingen en spreken wij jongeren aan. Het voordeel bij straatvisie was 
dat er al twee jongeren waren vanuit het PAJA-project en die konden weer introducees meenemen. 
Maar de werving van de jongeren is wel een continu proces waar je mee bezig bent. Er is continu een 
in- en uitstroom van jongeren. Sommige jongeren gaan weer verder met hun leven.   
Wij vragen of de jongeren een dagdeel per week beschikbaar zijn, op dit moment is het toevallig twee 
dagdelen per week.  
 

- Waarom is een site voor en door (ex)zwerfjongeren zo belangrijk? 
 
Het is neutraal er zit geen grote organisatie achter, wij drukken er geen stempel op. Het is een 
onafhankelijk participatieproject. Hierdoor kunnen de jongeren hun stem uiten, waaronder ook kritiek. 
Er wordt informatie geboden, die interessant is voor de doelgroep. Het beleid wordt op een ‘speelse’ 
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manier naar de jongeren toegebracht in plaats van dat ze het als statische informatie krijgen 
aangeboden.  
 

- Wat zou een (nieuwe) zwerfnet site kunnen toevoegen aan hetgeen jullie nu opzetten? 
 
Op de oude zwerfnet site moest je echt zelf het initiatief nemen om mensen te benaderen. Daarnaast 
vind ik het negatief dat je je zelf in een categorie moet gaan delen als je een profiel aanmaakt. Veel 
jongeren labelen zich niet als ‘zwerfjongeren’. 
 

-           Wat is belangrijk op een dergelijke site? (statische info, chat, mogelijkheid, forum, etc.) 
  
Verschillende rubrieken plaatsen, veel samenvatten in een nieuwsbrief in plaats van het hele beleid te 
plaatsen. 
 

- Behandelen jullie op jullie site ook schuldenproblematiek? Zo ja, hoe? 
 
Als daar behoefte aan is wel. 
 

- Wie houdt er toezicht op wat er op de site gepost wordt? 
 
Een bepaalde werkgroep is een aantal weken bezig met de website. Die zijn dan heel concreet bezig 
met het up-to-date houden van de site, het houden van interviews voor nieuwe rubrieken, etc. Wanneer 
de weken voorbij zijn komt er weer een nieuwe werkgroep, die wordt begeleid door de oude 
werkgroep.  
 

- Wat kan er volgens jou verbeterd worden op het gebied van informatievoorzieningen aan 
 dak-thuisloze jongeren met schulden? 
 
Dat zou ik zo niet weten. Het lijkt mij mooi dat je zelf kan aangeven welke informatie je wilt lezen. 
Het duurt vaak te lang voordat je hebt gevonden waar je naar op zoek bent. 
 

-  Ben je bekend met de voorzieningen die Amsterdam/ de overheid biedt aan dak-thuisloze 
 jongeren met schulden? En komt dit soort informatie ook op jullie site? Hoe houden jullie 
 dit up-to-date? 
 
Instanties hebben vaak de eerste informatie, zoals youreamsterdam.nl. Die moet je goed in de gaten 
houden of contact mee houden. Ook de GGD die bepaalt of je de Go or No Go krijgt om binnen te 
komen in de instanties. 
 

- Wie financiert jullie project of is het enkel door vrijwilligers in elkaar gezet? 
 
Wij worden niet structureel gefinancierd. Wij krijgen subsidie per project. Het ene project duurt een 
jaar, het andere project weer anderhalf jaar en dan wordt het weer overgedragen aan de lokale 



76 

 

organisatie. De personeelskosten en dergelijke worden allemaal begroot in het projectvoorstel. 
 

- Hoe zorg je ervoor dat jongeren jullie site kennen en weten te vinden? 
 
We hebben een stukje ‘share’ op de site, dat staat gekoppeld aan alle sociale media, waar wij dan ook 
weer een account hebben. Dat kunnen bezoekers en social media gebruikers ook weer delen met hun 
vrienden.  
We willen ook posters/flyers gaan maken voor de verschillende instellingen. We proberen de 
doelgroep uit verschillende invalshoeken te benaderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage 4: Interviewverslag Janine Bake en Jessie Post, Alares 
 
 
- Wie bent u? Welke rol speelt u bij e-hulp en wat is uw achtergrond? 

 
Janine Bake: “Ik werk bij Alares als adviseur op het gebied van innovatie en organisatie, dat is ook 
ons specialisme. Wij helpen in verschillende sectoren organisaties bij verandertrajecten van het begin 
tot het eind. We zijn nu vooral bezig met het stukje implementatie op het gebied van slimme tools en 
sociale media, ons onderdeel van een proces. Zowel intern als extern gericht. We zijn nu heel erg 
actief in de jeugdzorg. Jeugdzorg 2.0 komt uit onze koker. Daar zijn we nu anderhalf jaar mee bezig 
en het is een beweging die heel erg leeft en gaat over het hele brede jeugdveld. Dus niet alleen 
Jeugdzorg maar de hele brede jeugdketen. En gaat voornamelijk over hoe je onder andere verbetering 
van cliëntcontact doormiddel van sociale media in kan zetten. Dat gaat deels via de professional, maar 
ook via de inhoudelijke professionals, zoals de jeugdhulpverleners zelf. Iedere organisatie kan zich 
daar aanhaken. We zijn een LinkedIn-groep gestart met het thema Jeugdzorg 2.0. en iedereen die met 
jeugdzorg bezig is en de jeugdzorg wil innoveren kan zich daar bij aansluiten. Het was een soort 
platform. Vervolgens zagen wij dat de groep best wel snel groeide en daarom hadden wij een congres 
georganiseerd (vorig jaar juni), waar uiteindelijk bijna 200 mensen op af zijn gekomen. Het bleek een 
succesvol thema te zijn voor zowel bestuurders, managers en gewoon de hulpverleners binnen deze 
sector.” 
  
Jessie Post: “Ik loop stage bij Alares en ik hou mij tijdens mijn stage specifiek bezig met Jeugdzorg 
2.0. Ik studeer Bestuurskunde. Ik ben hier nu drie maanden en in die tussentijd zijn er dus een aantal 
regionale events geweest. De methode die wij voor die events gebruiken is crowdsourcing. De events 
worden dus vanuit de LinkedIn-groep opgezet en zijn ook allemaal kostenneutraal. Dus wie kent er 
iemand voor een zaal of catering? De sector moet uit zichzelf verbeteren en Alares stuurt dat dan aan. 
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En dat stukje doe ik dan, samen met adviseurs. Wij zijn ook op die events aanwezig, zodat er ook echt 
concrete plannen gemaakt kunnen worden en dat het wat aangestuurd wordt.  
In sommige regio’s zijn die events nu zonder ons en in sommige regio’s zijn wij daar nog aanwezig.  
Jeugdzorg 2.0 is een breed thema. Iedereen kan er aanhangen wat hij/zij er aan wilt hangen. Jeugdzorg 
2.0 is niet vervangend, maar juist en/en. Je kan niet het hele fysieke contact met de jongere vervangen. 
In de GGZ zijn ze al best wel ver met thema. Daar wordt de combinatie tussen online en offline 
hulpverlening ook wel “blended” genoemd.”  
 
 
- Hoe denkt u dat online hulpverlening / social media de bereikbaarheid en kennis 

voor zwerfjongeren met schulden kan verbeteren? 
 
“Wij kennen de groep zwerfjongeren als specifieke groep niet goed. Maar wat ik me voor kan stellen 
is dat alle jongeren wel een mobiel hebben. Het is heel lastig om iets op te zetten. De jongeren moeten 
het ten eerste weten te vinden, dan moeten ze er nog heen gaan en dan nog interessant genoeg vinden 
om er echt iets mee te doen en ook terug te komen. Dat zijn een heleboel factoren waar goed over 
nagedacht moet worden.  
Wat wij veel doen is aansluiten bij plekken waar de jongeren online al zijn. Als de jongeren al op 
Facebook zitten, kijk dan of je een Facebook-pagina kan openen of andere grote community sites waar 
de jongeren al bij betrokken zijn. Op die plekken kan dan het eerste contact aangegaan worden en dan 
kun je ze in een later stadium ergens anders naar toe halen. Het mooie van een Facebook-groep is dat 
je daarmee een brede groep kan informeren.  
Online heb je een soort verdeling van 1/9/90. Eén procent is heel actief en zal ook heel erg 
participeren, negen procent zegt en doet af en toe wat en negentig procent kijkt vooral wat er gebeurt 
op zo’n community en zal ook niet heel actief participeren. Deze groep zal voornamelijk informatie 
halen en lezen wat andere mensen mee maken en passen dat dan wellicht wel weer toe op zichzelf, 
maar ze zullen niet heel actief het gesprek aangaan. Dat is bij dit soort ‘communities’ heel belangrijk 
om te beseffen. En het is ook niet heel erg.  
 
Als tool is een chat het meest directe. Een forumachtige omgeving is meer chronologisch, iedereen 
kijkt erop en kan reageren. Bij een forum is er ook meer ruimte voor bijvoorbeeld een professional die 
ook wil reageren. Als je ze een plek wilt bieden waar ze op een veilige manier met elkaar kunnen 
praten en waar ook toezicht op is en waar je als professional ook in kan gaan zitten met goede ideeën 
en kan adviseren. En als je echt wil gaan informeren dan zie je heel vaak dat You Tube wordt ingezet. 
Dat is toch wel een heel goed middel om kort en snel te laten zien van hoe en wat.  
Je kan sowieso niet iets vinden waar alle zwerfjongeren bij geholpen kunnen worden. Het gaat meer 
om het creëren van een keuze en de mogelijkheid te bieden. Je moet als professional ook een 
adviserende rol bieden op zo’n platform. Je houdt geen toezicht maar biedt inzicht. Het bieden van een 
veilige plek waar de jongeren hun verhaal kwijt kunnen is de basis.  
 
 
- Hoe zou je de jongeren kunnen betrekken bij de ontwikkeling van zo’n tool? 
 
“Je zou functionele eisen op kunnen stellen. Je kan bijvoorbeeld sessies doen met jongeren. Alleen 
blijft het een selectie van jongeren. Wat wij vaak doen is dat wij binnen organisaties zoeken naar 
mensen die dit leuk vinden. Dus bijvoorbeeld een aantal zwerfjongeren die jullie geïnterviewd hebben. 
De eerste input is meestal positieve input. De ervaring is ook dat mensen het leuk vinden als er naar 
hen geluisterd wordt als ze ergens bij betrokken zijn. Denk er ook over na wáár je dit wilt gaan creëren 
en wil je perse een nieuw los iets maken, of zijn er al plekken waar je je bij kan aansluiten of waar je 
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mee samen kan werken. Het voordeel is dat SZN een stichting is en dat er weinig bedreiging voor 
andere stichtingen en partijen is. Je moet vooral aanhaken op die samenwerking. Jullie kunnen 
bepaalde dingen faciliteren en bepaalde expertise inbrengen. Vooral over de inhoud en je zal daarnaast 
een aantal andere partijen om je heen moeten verzamelen die andere elementen in kunnen brengen.  
Het is daarnaast ook misschien wel handig dat je er jongeren op terug laat komen die al aan het einde 
van hun schuldhulpverleningstraject zitten. Deze jongeren kunnen aangeven waar zij tegen aanliepen 
en waar zij behoefte aan hadden.  
Het is belangrijk om ook een analyse te maken waarom de website die er nu is niet heel erg succesvol 
is en waarom de jongeren daar nu niet naar toe gaan. Daarmee kan je ook een soort spiegel voor 
houden. Dan kan je vooral op aanhaken op wat er al is.  
 
Maar als je het hebt over echt het informeren aan de jongere dan kan je meenemen dat het online 
participeren steeds minder gaat over zenden en steeds meer gaat over het gesprek. Ik zal ook echt als 
advies meegeven dat er meer achter zit dan alleen het opzetten van een website. Bedenk goed dat 
wanneer je iets opzet wat het van je vraagt om het te ontwikkelen maar ook om het levend te houden 
en het te blijven voeden. Je hebt echt mankracht nodig.  
Een samenwerking aangaan met organisaties die direct in contact staat met de jongeren is een 
belangrijke stap. Als je de jongeren echts structureel wil gaan bereiken dan zou je meer via dat soort 
kanalen moeten gaan samenwerken. Het is zo zonde als al die partijen los van elkaar dingen gaan 
opzetten. Vooral omdat al die partijen inhoudelijk zoveel raakvlakken met elkaar hebben. Er ligt 
gewoon heel veel potentie in het delen van kennis met deze mensen en dat is ook heel erg jeugdzorg 
2.0. Misschien zijn die andere organisaties ook al aan het nadenken over online hulpverlening en hoe 
je dat kan vormgeven en of daar behoefte aan is. Kennis delen is essentieel. Doe een goede scan van 
wat er al is. Zelf iets op zetten op een onbekende website is heel moeilijk. Daar gaat heel veel 
communicatie en promotie inspanning aan vooraf om het überhaupt bij de juiste personen op de bühne 
te krijgen. Je kan bij alle opvanghuizen poster en flyers en dat soort dingen bedenken, maar dat vraagt 
heel veel inspanning. Wat voor de stichting ook belangrijk is is dat zij de kennis in huis moeten 
hebben over schuldhulpverlening, hoe dat werkt etc.  
 
Stichting E-hulp is heel erg van de ontwikkeling van online tools. Zij hebben beter zicht op wat er 
inhoudelijk in zo’n tool zou moeten zitten. Onze expertise zit voornamelijk in hoe het werkt binnen de 
organisatie. Wij signaleren ook dat er vooral naar buiten wordt gekeken en niet naar binnen van wie en 
wat gaat organiseren en wat de rol van de medewerker daarin in is.  
De jongeren gaan niet perse op een plek die jij creëert met elkaar in gesprek. Daar vinden zij hun eigen 
plekken wel voor en die hebben ze waarschijnlijk al, zoals Facebook. Dus wat is de meerwaarde in het 
creëren van een nieuwe plek? Dat zit voornamelijk in het stuk informatie, kennis en gesprek die je als 
organisatie/ professional in kan brengen. Dan moet je dat wel goed creëren en faciliteren. En als je 
alleen informatie wil dumpen op een site dan moet je dat wel doormiddel van creatieve formats doen 
zoals filmpjes, enquêtes, doorklikken, etc. Want dat vinden mensen leuk om te doen.  
Je ziet wel dat organisaties steeds meer bezig zijn met het creëren van een hele eigen web omgeving 
voor jongeren. Van e-mail tot agenda’s, verhalen delen, etc. Zoals mijnverhaal.nl. Daar kan de jongere 
aangeven wie zijn verhaal mag lezen met wie hij het wil delen. Je gooit het dan niet het net op voor 
iedereen, maar je selecteert wie wat mag zien. Dat zijn wel ontwikkelingen die je steeds meer ziet. 
Men wordt zich bewuster van zijn of haar privacy. Er moet goed nagedacht worden over het open of 
gesloten delen op een website.  
 
Ik denk dat het bij deze jongeren van belang is dat je heel veel geeft en niet veel van ze vraagt. Het 
vertrouwen scheppen bij deze jongeren en dat vertrouwen weten vast te houden. Het mag niet 
rammelen. Je moet op een website ook kunnen waarborgen. Je moet doen wat je zegt. Eerlijk zijn in 
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wat je doet en met welk doel. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf goed weet wat je met de site wil 
bereiken. Het moet geen doel op zich worden en dan je het ook niet SMART maken. Gewoon puur 
informeren kan ook heel zinvol zijn. Een gecombineerde plek voor jongeren en professionals is heel 
lastig en daar geloof ik eigenlijk niet in.  
We zien ook dat individuele hulpverleners al online in contact staan met de jongeren. Alles vind 
tegenwoordig plaats op een veel lager niveau. Je ziet in de jeugdzorg ook een soort zzp’ers op staan 
die een stuk of 15 jongeren in hun portefeuille hebben waar ze via allerlei online tools contact mee 
hebben. Wat daar ook heel erg in naar voren komt is dat men altijd bereikbaar is. Een probleem doet 
zich niet tussen maandag en vrijdag voor, maar ook in het weekend.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5: Interviewverslag Myriam Limper, Stichting E-hulp.nl 
 
 
- Wie bent u? Welke rol speelt u bij e-hulp en wat is uw achtergrond? 
 
Stichting E-hulp.nl houdt zich bezig met het stimuleren en ontwikkelen van online hulp. E-hulp.nl 
richt zich op organisaties die hulp via nieuwe media willen bieden op het gebied van zorg, welzijn of 
educatie.  
Ik ben eigenlijk van huis uit sociaal psycholoog. Ik heb in het verleden gewerkt als trainer en als 
organisatieadviseur. Dat is overwegend ook de achtergrond van de medewerkers van Stichting E-hulp. 
Wij zijn een maar een klein clubje (vier medewerkers) waarvan er één gespecialiseerd  is in nieuwe 
media en digitale cultuur. En verder zit iedereen min of meer in de organisatieadvieshoek, met 
affiniteit en/of werkervaring binnen de hulpverlening. Daarmee wil ik aangeven dat wij geen echte 
techneuten zijn. Wij weten qua techniek wel wat verschillende middelen kunnen en wat de voor- en 
nadelen van bepaalde middelen zijn, maar we kunnen het bijvoorbeeld niet zelf bouwen. Dat werk 
wordt ook uitbesteed. En daarnaast hebben we iemand in dienst die onze chatapplicatie (HelpIM) door 
ontwikkelt. Dat is het enige technische product dat wij zelf rechtstreeks aanbieden. Ook werken er drie 
trainers freelance voor e-hulp.nl, die onze chat- en e-mailtrainingen uitvoeren. 
 
 
- Hoe denkt u dat online hulpverlening / social media de bereikbaarheid en kennis voor 
 zwerfjongeren met schulden kan verbeteren? 
 
Ik geloof op zich wel in de kracht van social media, maar ben wel kritisch over de manier waarop je 
het kunt inzetten. Men heeft er vaak hoge verwachtingen van en dat valt soms tegen. Ik ben van 
mening dat social media op dit moment een hype zijn en dat dit fenomeen dus erg trendgevoelig is. 
Een typisch voorbeeld van waar veel instellingen voor willen gaan, omdat iedereen dat nu gebruikt, 
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maar er wordt vaak niet echt over nagedacht hoe je dat dan precies kan inzetten en waar je het exact 
voor kunt gebruiken. Daarnaast is het een middel dat je moet onderhouden, dus vaak nog naast de 
website die je wil inzetten. Je moet steeds nieuwe berichten posten en de content moet actueel en 
uitdagend blijven. Social media moet je actief gebruiken en dit kost veel tijd. Daarom is het van 
belang dat je eerst kijkt wat  je doelgroep nou precies gebruikt en op welke manier jij dat dan zou 
kunnen inzetten en of je daar ook de capaciteit voor hebt.  
Ik denk dat online hulpverlening op zich wel goed aansluit bij de doelgroep. Zo denk ik dat het een 
zeer waardevolle ontdekking van jullie interviews met de jongeren is, dat zij allemaal toegang tot het 
internet hebben, dagelijks dan wel wekelijks. Dat betekent voor jullie aanbevelingen aan jullie 
opdrachtgever dat internethulpverlening in ieder geval een waardevolle keuzemogelijkheid kan bieden 
voor jullie doelgroep. Het is waardevol om deze bevindingen aan te vullen met de manier waarop ze 
toegang tot internet hebben. Dit betekent namelijk ook iets voor de manier waarop je online 
hulpverlening kan en moet aanbieden. 
 
 
- Welke methodes van online hulpverlening / social media kunnen relevant zijn voor onze 
 doelgroep? Waarom en op welke manier kan deze worden ingezet?  
 
(*Hoe verder wij in ons onderzoek komen, hoe meer wij het idee hebben dat onze resultaten niet 
voldoende zijn om ineens te kunnen zeggen wat voor tool er zou moeten komen en hoe die eruit zou 
moeten zien. Er moet veel meer overlegd worden binnen de keten en veel meer nagedacht worden over 
de exacte doelen en de doelgroepanalyse.  Op dit moment willen wij SZN dus zo veel mogelijk 
aanbevelingen doen om een grote stap in de richting van de ontwikkeling van een online tool te 
maken, waarmee SZN vervolgens verder kan in de richting van een tool, maar wat dus niet voldoende 
is om volgende maand (bij wijze van spreke) al een site te lanceren.) Ik vind dit een hele waardevolle 
ontdekking. Dit is iets dat wij zelf ook regelmatig tegenkomen bij onze projecten: er wordt vaak veel 
te makkelijk gedacht over starten met online hulp. De motivatie komt vaak voort uit terechte 
ontwikkelingen, maar is niet altijd voldoende onderbouwend (“Ik zie instellingen om mij heen ook iets 
met online hulpverlening doen, dus ik moet ook iets gaan doen. Dat hoort erbij in deze tijd.”).  Jullie 
ontdekking is misschien niet de uitkomst van je onderzoek die je had verwacht of gewild, maar het is 
wel een hele waardevolle ontdekking. Ik denk dan ook dat het inderdaad een belangrijke aanbeveling 
is om in dit stadium samenwerking te gaan zoeken. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat SZN geen 
capaciteit heeft qua hulpverleners. Hoe moet zo’n site dan eigenlijk gaan draaien? Dat hangt natuurlijk 
ook wel samen met wat voor hulpvorm je straks via de site wil gaan bieden (een chat bemannen is 
anders dan lotgenotencontact via een forum). Dat staat en valt met wat ze op die site willen gaan doen. 
Ontwikkeling van een concrete tool komt in een veel later stadium. 
Het is verder van groot belang om ook bij de doelgroep te peilen wat het doel van de online tool zou 
zijn. Je hoort vaak dat doelgroepen behoefte hebben om informatie en/of ervaringen met elkaar te 
delen (lotgenotencontact). Dat zou via een forum kunnen geschieden. Hierbij is toezicht en beheer van 
het forum belangrijk, omdat SZN hun naam er aan verbindt en omdat je de doelgroep serieus wilt 
bedienen. Dus enerzijds wil je dat de informatie aan de jongeren wel klopt, omdat zij anders verkeerd 
worden voorgelicht en anderzijds wil je dat de informatie die aan jouw naam is verbonden klopt en 
uitstraalt wat je wilt uitstralen. 
Als je een chat of een mailservice aanbiedt met als doel om hulp te verlenen aan de doelgroep, is het 
van groot belang dat degene die de chat of mail beantwoordt, ook degene is die normaal gesproken 
hulp biedt aan de doelgroep. Voor zover ik heb begrepen van jullie is dat niet het doel van SZN. 
Vandaar dat ik ook van mening ben dat samenwerking met ketenpartners en inventarisatie van lopende 
ideeën binnen de keten erg belangrijk is in dit geval. Een andere reden om samenwerking te zoeken, 
kan zijn om gezamenlijk naar financieringsmogelijkheden te zoeken of expertise te delen. 
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- Waar moet je aandacht aan besteden of op letten wanneer je gebruik gaat maken van online 
 hulpverlening of social media? 
 
Maak vooral geen haast met de concrete ontwikkeling van een online initiatief, want als je één keer de 
aandacht van de doelgroep hebt weten te trekken en er staat een fout op of het spreekt niet aan, ben je 
hun aandacht voorgoed kwijt. Hiermee bedoel ik dat er echt een volledig uitgewerkt projectplan moet 
liggen, voordat je überhaupt iets online gaat zetten. 
Een voorbeeld hiervan is de website www.veiligsamen.nl. Deze website hebben wij ontwikkeld voor 
de Blijfgroep (Blijf-van-mijn-lijfhuizen), die zich bezig houden met huiselijk geweld. De Blijfgroep 
probeert hun doelgroep door middel van online hulpverlening eerder te bereiken. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat mensen gemiddeld pas aan de bel trekken nadat ze al zeven jaar te maken hebben met 
huiselijk geweld. Deze website richt zich op een groep waar momenteel alleen spanningen zijn, die 
eventueel zouden kunnen uitgroeien tot huiselijk geweld en probeert zo de doelgroep eerder in beeld te 
krijgen en bekend te maken met hun organisatie. 
De ontwikkeling hiervan heeft een vol kalenderjaar in beslag genomen. Wij hadden naast het 
projectteam, een stuurgroep en een klankbordgroep opgericht, in verband met herhaaldelijke feedback. 
Het is van groot belang om de doelgroep zelf laten reflecteren. Dit lijkt heel logisch, maar dit wordt in 
de praktijk toch vaak overgeslagen. Alles moet stapsgewijs aangepakt worden. Voor wie maken we de 
tool? (M.a.w. wie is je doelgroep en wie zijn eventueel de subdoelgroepen?) Welke informatie is 
belangrijk voor welke (sub)doelgroep? Met welk doel maken we deze tool? Voor welke regio is deze 
tool bedoeld, waar richten we onze PR op? Welke hulpvormen kiezen wij en waarom? Pas als je een 
heel projectplan hebt gemaakt en alles duidelijk is, ga je beginnen met ontwikkeling van een tool en 
vraag je tijdens dit proces regelmatig om feedback van bijvoorbeeld de klankbordgroep.  
Vervolgens heb je daarna te maken met een groep hulpverleners die gaan werken met de tool en die 
dus online hulp moeten gaan verlenen. Ook zij moeten weten wat ze moeten gaan doen. Face-to-face 
hulp is heel anders dan bijvoorbeeld een chat. De medewerkers moeten dus getraind worden en 
oefenen met de tool.  
Uiteindelijk blijf je bezig met het verbeteren van de kwaliteit en het innoveren: hoe loopt de tool? 
Worden de doelen behaald? Kunnen we uitbreiden? De website van de Blijfgroep richt zich 
bijvoorbeeld nu alleen op de provincies Noord-Holland en Flevoland en uiteindelijk willen wij dit 
landelijk gaan uitbreiden. 
 
Verder moet je natuurlijk goed nadenken over de budgettering. Partijen die ons inschakelen, merken al 
gauw dat de grootste kosten niet in onze begeleiding zitten, maar in de ontwikkeling en het bouwen 
van een website. Dat zijn vaak eenmalige (opstart)kosten. Er zijn ook subsidiefondsen voor 
innovatieve ideeën. Kun je die wellicht aanwenden? Kun je samenwerken met andere instellingen en 
zo de kosten delen? Maar met wie moet je dan samenwerken? Wie zit er allemaal in deze regio? Dit 
zijn allemaal zaken die wij in de oriëntatiefase kunnen uitzoeken en op een rijtje zetten. Wij kunnen 
ook helpen bij het schrijven van een subsidieaanvraag. 
 
 
- Wat vindt u van zwerfnet.nl en heeft u tips voor verbetering? 
 
(* Zwerfnet was bedoeld als community waar hulpverleners en jongeren samenkomen en hun verhalen 
en ervaringen delen, maar nu in de praktijk wordt de site vrijwel alleen door professionals gebruikt.) 
Ik zie vrij duidelijk dat de doelgroep zwerfjongeren zich niet aangesproken voelt door deze site. Ik zie 
dat er bijvoorbeeld is geprobeerd een overzicht te maken van waar jongeren terecht kunnen in een 
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crisissituatie. Dit is een vorm van online hulp (informatie geven). Maar als je naar het kaartje kijkt, is 
het allereerst enigszins ongebruiksvriendelijk en onlogisch. Ik schuif naar een opvang en dan staat er 
alleen maar een adres, terwijl ik denk dat ik daar als jongere dan op zou willen klikken en dat ik dan 
de mogelijkheid krijg om daar online contact mee op te nemen, want ik ben nu online. 
(Telefoonnummer staat er zelfs niet eens bij.) 
Degenen die het moeten gaan gebruiken, voelen zich niet aangesproken. Ik zou een toekomstige site 
sowieso uit elkaar trekken: als je professionals en zwerfjongeren wil bedienen, zou ik aparte sites en 
vormen aanbieden, eventueel binnen één portal. Dit is heel belangrijk, omdat je dan beter in staat bent 
om maatwerk te bieden. Een voorbeeld daarvan is www.pestweb.nl. Deze site probeert zowel 
slachtoffers van pesten als pesters aan te spreken. Je maakt verschillende keuzes wanneer je die site 
bezoekt. Die keuzes loodsen je door die site een bepaalde kant op. Zo is meer maatwerk mogelijk, 
waardoor de kans groter is dat de jongere zich herkent in de zogeheten ‘look&feel’(=de uitstraling) 
van de website en dus geïnteresseerd raakt. Daarnaast kun je op die manier onderscheid maken in hoe 
je ze aanspreekt en kun je de informatie dus aanpassen op de subdoelgroep.  
 
Daarnaast denk ik dat het verstandig is om na te denken over de tenaamstelling van de site: wil de 
doelgroep aangemerkt worden als ‘zwerfjongeren’? (Mede omdat jullie aangaven dat er jongeren 
waren die niet mee wilden werken aan een interview met jullie, omdat zij zich niet als zwerfjongeren 
zagen, ook al vallen ze onder jullie definitie.) Is dat dan een verstandige naam? Daarnaast moet het 
een beetje jonge naam hebben, omdat het zich op jongeren richt en zwerfnet klinkt voor mij ook alsof 
het bedoeld is voor professionals. Aanbeveling van mijn kant zou dan ook zijn om na te denken over 
een andere website naam. Als je je namelijk richt op zwerfjongeren in je taalgebruik, dan mis je de 
subdoelgroep van jongeren die zichzelf niet zo zien. 
 
 
- Hoe zorg je ervoor dat de jongeren straks de site leren kennen en weten te vinden? 
 
Bekendmaking website via sociale media: zorgt waarschijnlijk alleen voor eenmalige opleving. Hoe 
groot is het blijvende effect daarvan? Een voorbeeld hiervan is veiligsamen.nl. Ik heb gezocht naar 
groepspagina’s over huiselijk geweld op Hyves en een aantal groepspagina’s aangeschreven met het 
verzoek de website bekend te maken. Een beheerder van één van de grootste groepspagina’s heeft 
iedereen een persoonlijk bericht gestuurd, wat op die dag een enorme toename veroorzaakte! Maar de 
dag daarna was het over. Dus geen structurele toename, slechts een opleving. Bovendien valt het 
gebruik van social media vaak tegen. Nogmaals, het is heel trendgevoelig. Plus het gevaar van bereik 
is groot. Bereiken die berichten je doelgroep wel? 
Verder moet je het vaak hebben van offline PR, zoals posters en flyers. Je moet ook zorgen dat het 
werkveld heel goed op de hoogte is van het bestaan van de site en ook goed snapt waar het voor dient 
en voor wie (PR-acties daarop richten). Media-aandacht aan geven na lancering site. Persbericht 
schrijven zo nu en dan. Dan zit het helder bij de hulpverleners op het netvlies en kunnen zij het door 
communiceren naar de jongeren. Als alle hulpverleners de meerwaarde begrijpen van anoniem 
chatten, dan zullen zij de methodes bijvoorbeeld ook niet als concurrentie zien. Je kunt je namelijk 
voorstellen dat een hulpverlener zich afvraagt, waarom hij een jongere op een chat zou wijzen, 
wanneer deze tegenover hem zit, maar als de hulpverlener de meerwaarde ziet en begrijpt zal dat in de 
praktijk mogelijk zijn (geen concurrentie voor eigen werk). 
 
 
- Wat zijn de meest recente ontwikkeling binnen social media /  onlinehulpverlening? 
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Ik denk dat jullie van de meest relevante ontwikkelingen wel op de hoogte zijn (zoals Jeugdzorg 2.0), 
maar binnen onze klantenkring is nu een ontwikkeling aan de gang die wellicht interessant kan zijn 
voor jullie opdrachtgever. De thuisadministratiegroep van Humanitas (vrijwilligers) zijn bezig met de 
ontwikkeling van een online tool voor jongeren met schulden. Die moet augustus van dit jaar klaar 
zijn. Er komen waarschijnlijk filmpjes op met specifieke financiële onderwerpen en daarnaast een chat 
met vrijwilligers van de Humanitas thuisadministratiegroep. Opdrachtgever hiervoor is Edwin 
Herzberg. 
Voor jullie opdrachtgever is het dus in ieder geval interessant om op de hoogte te zijn van andere 
initiatieven en ideeën.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 6: Jeugdzorg 2.0 

 
Jeugdzorg 2.0 is onderdeel van 2.0: het nieuwe werken vanuit de overheid ontstaan uit een 
crowdsourcing organisatie. Het doel van Jeugdzorg 2.0  is het betrekken van nieuwe sociale innovatie 
en media, om jongeren online te betrekken, de kennis tussen professionals te delen en het stimuleren 
van vernieuwingen binnen de jeugdzorg.92 Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne informatie en 
communicatietechnieken om zo de samenhang tussen allerlei ketenpartners en de band tussen 
hulpverlener en de jongeren te versterken. Zo worden er regelmatig evenementen georganiseerd waar 
iedereen die actief is binnen de jeugdzorg keten aan kan deelnemen. Hier wordt kennis gedeeld en met 
de gehele keten komt men door middel van workshops tot vernieuwende initiatieven om zo de 
jeugdketen te verbeteren.  
 
Jeugdzorg 2.0 is een plek waar krachten gebundeld kunnen worden. Jeugdzorg 2.0 geeft aan dat er bij 
het bundelen van deze krachten iets gecreëerd wordt waar verschillende partijen bij kunnen aanhaken. 
Volgens Janine Bake van Alares kan iedere meewerkende organisatie daarbij bepaalde dingen in 
faciliteren en bepaalde expertise inbrengen. Iedere partij kan zo daar zijn elementen in brengen zodat 
de tool gevoed blijft worden met relevante informatie en ook het aantal mankrachten verdeeld kan 
worden. Het voordeel hiervan is dat je de jongeren door deze diverse kanalen structureel kan 
bereiken.93

De mogelijkheden van Jeugdzorg 2.0 worden onderverdeeld in drie hoofdthema’s:  

 

• Participatie van de jongere 
• Slimmer kennis delen 

                                                           
92 Jeugdzorg 2.0, op: http://open.alares.nl/jeugdzorg20/, laatste wijziging onbekend.  
93 Interview met Janine Bake (adviseur op het gebied van innovatie en organisatie) en Jessie Post (stagiaire / begeleider van 
regionale evenementen van Jeugdzorg 2.0) bij Alares, afgenomen op 27 april 2011. 
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• Anders innoveren 
 

Bij participatie van de jongere wordt er betere hulpverlening bedoeld. Door actief te zijn op sociale 
netwerken van de jongeren kunnen de jongeren volgens Jeugdzorg 2.0 ook beter bereikt worden. 
Organisaties kunnen zich op deze manier beter aansluiten bij de dynamische leefwereld van de 
jongeren. Het slimmer delen van kennis is volgens Jeugdzorg 2.0 een voorwaarde voor innovatie en 
verbeteringen. Door het delen van deze kennis kan er volgens Jeugdzorg 2.0 aan dat er eerder 
ingespeeld kan worden op nieuwe kansen en initiatieven. Om anders te kunnen innoveren moet er 
ruimte ontstaan binnen organisaties waar het faciliteren en stimuleren van innovatie aangestuurd kan 
worden.94

 

 

                                                           
94 Jeugdzorg 2.0, op: http://jeugdzorg20.pressdoc.com/5501-jeugdzorg-2-0, laatste wijziging onbekend. 


