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VOORWOORD

Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Pactum
Jeugd en Opvoedhulp en de Christelijke Hogeschool Windesheim.

De afgelopen vier maanden zijn wij, vierdejaarsstudenten van de Christelijke Hogeschool
Windesheim, bezig geweest met de uitvoering van het onderzoek. In overleg met de opdrachtgever,
Karin Bergwerff, en de docent van de opleiding SPH, Ellen van de Maat, is de onderzoeksvraag
opgesteld. Vervolgens hebben de wij de onderzoeksvraag onderverdeeld in deelvragen om ervoor
te zorgen dat de onderzoeksvraag zo volledig mogelijk beantwoord kon worden. Onder begeleiding
van de opdrachtgever en de docent van de opleiding is het ons gelukt om binnen de gegeven tijd het
onderzoek af te kunnen ronden.

In dit rapport leest u eerst de samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Vervolgens kunt u
zich inlezen in het theoretisch kader, de methodiek die gebruikt is, een uitgebreid verslag van de
resultaten, de conclusie en tot slot de aanbevelingen. Wij hopen u hiermee een verslag te geven
waarin het u duidelijk wordt hoe op dit moment de doorstroom naar de verschillende fases binnen
de residentiële voorzieningen van Pactum verloopt. Centraal staat hoe dit volgens de medewerkers
en de jongeren verbeterd zou kunnen worden. Uiteindelijk hopen wij dat dit onderzoek Pactum
helpt om het niveau van begeleiden aan de jongeren verder te optimaliseren.

Woord van dank

Wij willen speciale dank uitspreken naar de organisatie, Pactum Jeugdzorg en Opvoedhulp, in het
bijzonder naar de opdrachtgever Karin Bergwerff. Karin: bedankt voor de goede adviezen en de
positieve kijk op dit onderzoek. Dit heeft erg motiverend gewerkt. Daarnaast willen we Ellen van
de Maat bedanken. Mede dankzij haar hebben wij een onderzoek kunnen uitvoeren zoals een
onderzoek uitgevoerd moet worden.
Verder willen wij alle medewerkers, jongeren en andere betrokkenen bedanken. Door hun mening
en openheid konden wij dit onderzoek uitvoeren.
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SAMENVATTING

Binnen dit onderzoek is onderzocht op welke manier de doorstroom naar de verschillende fases
binnen de residentiële voorzieningen van Pactum Jeugd en Opvoedhulp in Deventer
geoptimaliseerd kan worden. Allereerst is gekeken naar de manier waarop de doorstroom op dit
moment geregeld is. De aanleiding voor dit onderzoek is dat er tot op heden nog geen duidelijk
beeld gevormd is onder de personeelsleden en de jongeren ten aanzien van de doorstroom binnen
de residentiële voorzieningen. Pactum heeft aangegeven meer duidelijkheid te willen over de
mening van de personeelsleden en de jongeren wat betreft de manier waarop de doorstroom op dit
moment verloopt en wat er aan geoptimaliseerd zou kunnen worden. De hoofdvraag die centraal
staat binnen dit onderzoek is als volgt omschreven; ‘Op welke manier kan de doorstroom naar de
verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen geoptimaliseerd worden?’ Het doel van dit
onderzoek is om erachter te komen wat de meningen van zowel personeelsleden als de jongeren
zijn met betrekking tot de doorstroom binnen de residentiële voorzieningen. Om erachter te komen
hoe de doorstroom verbeterd zou kunnen worden zijn een aantal medewerkers en jongeren
geïnterviewd. De geïnterviewde personeelsleden geven aan dat er geen vaste doelen/eisen aan de
jongere gesteld worden, maar zij hebben hier wel ideeën over. De manier waarop de doorstroom
geregeld is, is niet duidelijk. Het stellen van termijnen aan de doorstroom zal volgens de
personeelsleden meer duidelijkheid geven. Over het geheel genomen zijn de personeelsleden
tevreden over het verloop van de doorstroom, maar het verloop wordt grotendeels bepaald door de
eigen invulling van de personeelsleden. Hoewel dit naar hun mening over het algemeen goed
verloopt is er wel behoefte aan meer duidelijkheid en meer richtlijnen die de doorstroom concreet
vorm zouden kunnen geven. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat veel jongeren geen goed
beeld hebben over het traject wat zij gaan volgen of aan het volgen zijn. Er is veel onduidelijkheid
over de overstap naar de andere fases en het ambulante traject is bij veel jongeren geheel
onbekend. De jongeren geven aan behoefte te hebben om bij aanvang van het traject een duidelijk
beeld te krijgen over het traject wat zij mogelijk kunnen volgen en hoe dat inhoudelijk eruit ziet.
Volgens de jongeren zou deze duidelijkheid vernomen kunnen worden door middel van een
overzicht met daarin een beschrijving van de fases en mondelinge toelichting hiervan. Op basis van
de antwoorden van de respondenten en de conclusie die hieruit naar voren is gekomen, kunnen de
volgende aanbevelingen worden gegeven: ‘een document met daarin een beschreven fase-indeling’,
‘meer aandacht voor alcohol- en drugsprotocol’, ‘medewerkers op de hoogte brengen van de reeds
omschreven fases’ , ‘aandacht voor interne trajecthulp’, ‘stellen van termijnen aan de trajecten’, ‘het
protocol dagbesteding van de jongeren duidelijker’ en ‘medewerkers kunnen transparanter zijn
richting jongeren’.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

De pubertijd is een lastige fase. Pubers krijgen namelijk te maken met veel veranderingen, zowel
persoonlijk (fysiek, psychisch) als in hun omgeving (Delfos, 2010). Als er tijdens deze
veranderingen zich ook nog eens moeilijkheden voordoen op een bepaald gebied (bijvoorbeeld in
de gezinssituatie), dan kan dit leiden tot een verstoring in het opgroeiproces en de ontwikkeling
van de puber (Rigter, 2008). Voor jongeren is het thuisnetwerk het primaire netwerk waarop zij
kunnen terugvallen. Helaas groeit tien tot vijftien procent van de jongeren op in een problematische
thuissituatie (Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, 1998). Het opgroeien binnen een
problematische thuissituatie heeft erg veel negatieve gevolgen voor een kind. Door het opgroeien in
een problematische thuissituatie kunnen er verschillende problemen ontstaan, bijvoorbeeld
hechtingsproblematiek, ADHD of PDD-NOS (Vandemeulebroecke, Van Crombrugge, Janssens &
Colpin, 2007). Voor de jongeren is het goed dat er een mogelijkheid is voor hen om uit de situatie te
stappen en voor zichzelf te kiezen. Dit om ervoor te zorgen dat de jongere niet (nog meer)
belemmerd raakt in zijn ontwikkeling. Op het moment dat een jongere met zo’n verstoring te
maken krijgt, zijn er meerdere instanties die deze jongeren kunnen helpen. In Nederland is zorg aan
jeugdigden vastgelegd in de Nederlandse Wet. Om deze wet op de beste manier uit te kunnen
voeren is in 2002 Bureau Jeugdzorg opgericht. Bureau Jeugdzorg is de instantie die jongeren en
ouders doorverwijst naar hulpbiedende instanties. De zorg moet zo dicht mogelijk bij de jongere
gebeuren, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn (http://www.bureaujeugdzorg.info/).

In Nederland leven we in een verzorgingsstaat. “Een verzorgingsstaat is een land waarin de overheid
voor een zeker welvaarts- en welzijnspijl van de burgers zorgt.” (van Dale, 2009). Door deze
verzorgingsstaat is er de mogelijkheid om zorg te bieden aan de mensen die dat nodig hebben. De
verzorgingsstaat zoals wij deze nu kennen is in stappen opgebouwd in de late negentiende eeuw. In
die tijd werden er verschillende wetten ingevoerd. Eén van deze wetten is bijvoorbeeld de
Leerplicht (Bijlsma, 2008). In de twintigste eeuw ging dit proces verder. Voordat Nederland een
verzorgingsstaat werd, was de zorg voor de zwakkere mensen veelal geregeld vanuit kerkelijk
verband. Toch is de overheid al langer betrokken bij de zorg voor de zwakkeren. De eerste
betrokkenheid bij jeugdzorg is al omstreeks 1350 te zien, als de eerste weeshuizen worden
opgericht (Spinder, 2009). Zo rond 1600 werden deze weeshuizen steeds beter. De wezen kregen
hierin onderdak, eten, verzorging en simpel onderwijs aangeboden. Rond 1850 werden er naast de
weeshuizen ook opvoedinginstituten opgericht, ‘’waarin verwaarloosde en misdadige kinderen
heropgevoed werden, zodat de maatschappij niet blootgesteld zal worden aan onmaatschappelijkheid
van bepaalde burgers.’’ (Spinder, 2009). De eerste wetgeving rondom de jeugdzorg is ontstaan in
1905. De zorgsector heeft na de tweede wereldoorlog een impuls gekregen door de oprichting van
een ministerie voor Welzijn. Dit ministerie werd mede opgericht omdat er steeds meer
jeugdcriminaliteit was. In 1950 was de criminaliteit onder de jeugd verdubbeld en ook het aantal
onwettige kinderen was met één derde toegenomen. Daarnaast waren er door de oorlog veel joodse
weeskinderen en keerden veel kinderen terug uit Duitsland. Door het welzijnsministerie werd
hierdoor gekeken welke opvang er nodig was voor de kinderen. Het antwoord op deze vraag was:
kennisinstituten. Er kwamen veel opleidingen en specialisaties die zich richtten op kinderen. De
opvang zoals hij eerder geregeld was veranderde langzamerhand, door de extra en nieuwe kennis
die er kwam, in behandeling. De kinderen moesten ‘beter worden gemaakt’ door middel van de
behandeling (Spinder, 2009). Tussen 1970 en 1990 stond de positie van de cliënt (de jongeren)
centraal. Er kwamen binnen zorginstellingen vertrouwenspersonen die ervoor probeerden te
zorgen dat de zorg van de jongeren op niveau bleef. Mede door de beschikbare kennis is er steeds
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meer verscheidenheid in de doelgroepen ontstaan binnen de jeugdzorg. Dit is nu duidelijk te zien
aan het onderscheid tussen zorg voor bijvoorbeeld lichtverstandelijk gehandicapte jongeren,
jongeren met en zonder gedragsproblematiek en bijvoorbeeld jongeren met psychiatrische
problematiek (Spinder, 2009). Om ervoor te zorgen dat deze jongeren op een zo geschikt mogelijke
plek te begeleiden is Bureau Jeugdzorg ontstaan.
Bureau Jeugdzorg zorgt ervoor dat jongeren met problemen worden doorverwezen naar de meest
geschikte zorgvorm, waarbij gekeken wordt naar de problematiek en de hulpvraag van de jongeren.
Vanwege de huidige verscheidenheid aan doelgroepen moet Bureau Jeugdzorg ervoor zorgen dat
de jongeren en ouders worden doorverwezen naar de juiste instelling die de juiste begeleiding en
behandeling kan bieden. Omdat er in Nederland veel verschillende instellingen zijn, is het
belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt (Bureau Jeugdzorg).
Eén van deze instellingen is Pactum Jeugd- en Opvoedhulp. Pactum biedt zorg aan
kinderen/jongeren en ouders als er binnen de opvoeding hulpvragen zijn. Pactum is werkzaam in
de steden Arnhem, Deventer, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Nijkerk, Zutphen en Lochem (Pactum
Jeugd en Opvoedhulp, 2007).
Volgens het handboek van Pactum, wordt onderstaande visie gehanteerd:

Pactum wil aansluiten bij de wensen en de waarden van de jongeren en diens ouders en zal werken
aan:
•
•
•
•
•
•

ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren;
versterking van relaties en herstel van verstoorde relaties;
bieden van gedragsalternatieven;
bevorderen van het eigen identiteitsbesef en identiteitsontwikkeling;
stimuleren van het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn voor anderen;
zelf kunnen oplossen van problemen.

In het hulpaanbod zal ook rekening gehouden worden met de etnische en culturele achtergrond
van de jeugdige en zijn omgeving.
De doelstelling van de zorg is gericht op:
•
•
•
•
•

samen verder;
respect hebben voor de ander;
weer naar school;
werk hebben;
volwaardige deelname aan de maatschappij.

(Pactum Jeugd en Opvoedhulp, 2007)

Dit onderzoek richt zich op de drie residentiële locaties van Pactum in Deventer. Binnen de
residentiële voorziening van Pactum te Deventer worden jongeren tussen de 12 en de 21 begeleid
in een zelfstandigheidstraject. Dit zelfstandigheidstraject wordt aangeboden vanuit verschillende
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soorten huizen, in verschillende fasen van hun trainingstraject. Twee van deze huizen zijn het
leerhuis en het fasehuis. De overige fases zijn: De kamertraining en de ambulante begeleiding.
Het leerhuis:

De hulpvorm Leerhuis is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Uitloop is mogelijk tot
maximaal 21 jaar. Binnen het leerhuis wonen jongeren die problemen ervaren op emotioneel,
sociaal en/of maatschappelijk gebied en/of een (psychosociale) ontwikkelingsachterstand hebben.
Het verschil tussen het leerhuis en het fasehuis is vooral de leeftijd. In het leerhuis ligt de minimale
leeftijd lager. Uiteindelijk bestaat de mogelijkheid dat alle jongeren dezelfde fases kunnen
doorlopen. Het leerhuis bestaat globaal uit 2 hoofdfases, een leefgroeptraject en een fasehuis
traject. Binnen het leerhuis staat het leren en ontwikkelen en individuele hulpvragen centraal.
Hierdoor zorgt het Leerhuis ervoor dat iedere jongere op basis van zijn eigen hulpvragen een
individueel traject aangeboden krijgt.

‘’De jongeren binnen het leerhuis en het fasehuis zijn er aan toe om hun leven meer en meer zelfstandig
in te richten en vragen om een individuele benadering en ondersteuning. Naast de persoonlijke
ontwikkeling ligt het accent op het ontwikkelen van praktische vaardigheden om al doende en lerende
een eigen plek in de maatschappij te kunnen gaan innemen en om een eigen huishouden vorm te geven
Binnen de setting van het leerhuis is er 24 uur per dag iemand aanwezig.’’ (Informatiemap module
zelfstandigheidstraject, 2007)
Het fasehuis:

Het fasehuis is een voorziening binnen Pactum Deventer waar een zelfstandigheidtraject gevolgd
kan worden. Dit traject is bedoeld voor jongeren van 16 tot uiterlijk 23 jaar. Het gaat om jongeren
die zelfstandig willen wonen, maar, net als op het leerhuis, problemen ervaren op emotioneel,
sociaal en/of maatschappelijk gebied en/of een (psychosociale) ontwikkelingsachterstand hebben.
De begeleiding bij het leerhuis en het fasehuis verschilt in de mate van intensiteit omdat de
problematiek van de jongeren ook verschilt in intensiteit. Er wordt gekeken naar wat de jongeren
nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke vorm, leerhuis of fasehuis, daar
het beste bij past (Pactum Jeugd en Opvoedhulp, 2007).

Binnen het fasehuis is een intensieve vorm van begeleiding aanwezig. De mentoren zijn niet 24 uur
per dag aanwezig, maar wel 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Leren op het fasehuis en het leerhuis

Binnen het fasehuis en het leerhuis wordt gewerkt door middel van doelrealisatie. Dit houdt in dat
er samen met de jongere doelen en werkpunten opgesteld worden waar de jongere aan wil en moet
werken. Naast de persoonlijk geformuleerde doelen, komen jongeren ook op het fasehuis en het
leerhuis om te leren zelfstandig te wonen. Ze wonen hier nog niet helemaal zelfstandig, maar het is
een plek waarin ze de benodigde vaardigheden voor zelfstandig wonen kunnen leren en oefenen.
Dit leren gaat ‘al doende’ door de setting waarin zij wonen. Aan de volgende zaken wordt aandacht
besteed binnen een fasehuis en een leerhuis: Jongeren moeten doordeweeks op tijd uit bed zijn en
ook wordt er een tijd gehanteerd wanneer jongeren elk alleen op hun eigen kamer zijn en stil
moeten zijn. Deze tijden zijn afhankelijk van leeftijd en fase. Bij plaatsing volgen de jongeren in
principe eerst een kooktraining, wat inhoudt dat ze koken bij de leiding. Zo kan de leiding
beoordelen of de jongere kan koken en of daar nog begeleiding bij nodig is. Wanneer een jongere
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hier nog niet aan toe is, wordt gewacht tot het moment dat de jongere daar wel aan toe is. Er wordt
door de medewerkers gelet in hoeverre de jongere goed voor zichzelf kan zorgen en of hier nog
ondersteuning in gewenst is. Jongeren dienen hun kamer regelmatig schoon te maken en op te
ruimen. Ook zijn er taken voor gedeelde ruimten, zoals badkamers, gangen, wc’s en keukens
(Wanneer deze worden gedeeld). De jongeren wonen met elkaar in een pand en dit creëert daarom
een goede situatie om te leren rekening te houden met anderen, zoals zij dit in hun verdere leven
ook moeten doen. Jongeren leren om te gaan met geld. Op het fasehuis ontvangen zij wekelijks 35
euro aan leefgeld en circa 60 euro per maand aan restgeld. Hoe zij dit geld ontvangen (dagelijks,
wekelijks, contant of op de bank) is afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere en de
afspraken tussen de jongere en de mentor. Op het leerhuis wordt in het begin gebruik gemaakt van
zak- en kleedgeld. Vervolgens, als dit goed gaat, gaan deze jongeren over naar het fasehuis principe.
De jongere krijgt de mogelijkheid te leren omgaan met het zelf steeds meer verantwoordelijkheid
dragen. (Pactum Jeugd en Opvoedhulp, 2007)
Als jongeren aangemeld worden voor het zelfstandigheidstraject, wordt er eerst gekeken naar de
achtergrond van de jongere. Vaak is het gezin van de jongere al langere tijd onder begeleiding van
jeugdzorginstellingen. Sommige jongeren wonen al langer binnen andere groepen van Pactum
terwijl anderen vanuit de thuissituatie komen. Door de problemen binnen de thuissituatie zijn veel
jongeren gevormd.

Binnen de zelfstandigheidtraining wordt geprobeerd om de jongeren sterker te maken en voor
zichzelf te laten zorgen. Nadat de jongeren in de zelfstandigheidstraining binnen het fasehuis en
leerhuis voldoende doelen hebben behaald kunnen ze doorstromen naar een andere woonruimte.
Ze komen te wonen binnen een flat, wat ook wel kamertraining genoemd wordt. Binnen deze
kamertraining wordt er begeleiding gegeven die aansluit op de competenties en vaardigheden die
de jongeren al kunnen en nog moeten leren. Het doel van de kamertraining is om elke jongere zo
zelfstandig mogelijk te laten worden in een andere omgeving dan het fasehuis. Het verschil tussen
het fasehuis en de kamertraining is niet meer dan het veranderen van woonruimte om de jongeren
meer zelfstandigheid te geven. De ambulante fase houdt in dat de jongere na het doorlopen van het
kamertrainingtraject zelfstandig gaan wonen, maar met daarbij nog wel hulp van Pactum. Tijdens
deze verschillende fases behoudt de jongere over het algemeen dezelfde mentor. Deze fases zijn dus
eigenlijk een onderdeel van het fasehuis. (Pactum Jeugd en Opvoedhulp, 2007)
Binnen de residentiële voorzieningen wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte
benadering. De oplossingsgerichte benadering houdt in dat de hulpverlener samen met de cliënt
vooral kijkt naar oplossingen voor het probleem, en niet zozeer naar de oorzaken van het probleem
(Hermanns, 2009). Het is volgens de oplossingsgerichte gedachte niet altijd nodig om eerst de
oorzaken nader te onderzoeken om verbeteringen te kunnen realiseren (Weerman, 2006). Bij deze
benadering is het noodzakelijk dat de hulpverlener een positieve houding nastreeft. Tevens is het
belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is. De cliënt moet in staat zijn om oplossingen te bedenken,
maar hij moet het ook willen. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de
oplossingsgerichte benadering is een goed en gelijkwaardig contact tussen de hulpverlener en de
cliënt. (Hermanns, 2009). Het motto van de oplossingsgerichte hulpverlener is: ‘doe meer van wat
werkt’. Het zoeken naar uitzonderingen en het inbouwen van succesmomenten geven jongeren en
ouders vertrouwen in hun eigen kunnen. Dit zorgt er zoveel mogelijk voor dat zij onafhankelijk van
de hulpverlening als het ware zichzelf leren helpen (Bolt, 2010)
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Naast de oplossingsgerichte benadering wordt binnen Pactum ook gebruik gemaakt van de
contextuele benadering. Bij deze doelgroep is het begrijpelijk dat het netwerk, bestaande uit voor
de jongere belangrijke personen, een belangrijke rol speelt in de behandeling van de jongere.
Wanneer een jongere uit huis geplaatst wordt, is er vaak sprake van bepaalde problemen in het
gezin. Om problemen op te kunnen lossen betrekt men in deze werkwijze altijd de omgeving van de
jongere in de behandeling. Minimaal de (pleeg)ouders, broertjes en zusjes en/of andere voor de
jongere belangrijke personen dienen betrokken te worden bij het proces (Vandamme, 2004).

Om te onderzoeken of de kwaliteit van de zorg nog steeds voldoet aan de normen die Pactum stelt
aan de hulpverlening, is ervoor gekozen om de doorstroom naar de verschillende fases binnen de
residentiële voorzieningen nader te onderzoeken. Er is gekozen om dit onderwerp te onderzoeken,
omdat gebleken is dat er behoefte is inzicht te krijgen in de mening van de jongeren en de
medewerkers die betrokken zijn bij de doorstroom naar de verschillende fases binnen de
residentiële voorzieningen. Op papier zijn de fases en het onderscheidt daarin helder
omgeschreven, maar in de praktijk loopt het nogal eens door elkaar. De doorstroom binnen Pactum
lijkt sterk individueel bepaald door de medewerkers en de jongeren en niet uniform. De
opdrachtgever, de unitleider van één van de locaties, heeft aangegeven meer informatie te willen
krijgen over de mening van de medewerkers en de jongeren ten aanzien van de doorstroming en
welke mening zij hebben over hoe de doorstroom eventueel geoptimaliseerd zou kunnen worden.
Het doel van dit onderzoek is de beleving van de medewerkers en jongeren in kaart te brengen, om
hiermee de praktijk van doorstroming scherper in beeld te krijgen. Dit vormt de basis voor
mogelijke verberingen.
De volgende onderzoeksvraag en deelvragen vormen de basis voor dit onderzoek;

‘Op welke manier kan de doorstroom, volgens de medewerkers en de jongeren, naar de verschillende
fases binnen de residentiële voorzieningen geoptimaliseerd worden?’
De deelvragen die hieraan verbonden zijn luiden als volgt:
•
•
•
•

‘Hoe verloopt de doorstroom naar de verschillende fases op dit moment?’,
‘Welke doelen worden er gesteld aan de doorstroom naar de verschillende fases?’,
‘Wat is de mening van de medewerkers over de doorstroom naar de verschillende fases?’,
‘Wat is de mening van de jongeren over de doorstroom naar de verschillende fases?’
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HOOFDSTUK 2 METHODE
2.1

POPULATIE

Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om zowel de medewerkers als de jongeren van Pactum te
interviewen. Dit onderzoek is gehouden binnen de residentiële voorzieningen van Pactum, op de
locaties Fasehuis Laan van Borgele 35, fasehuis Jan Wilstraat en leerhuis Schoutenweg.
De fasehuizen en het leerhuis verschillen in bezetting van medewerkers en het aantal jongeren. Zie
onderstaand overzicht.
Fasehuis/leerhuis

Aantal vaste
medewerkers

Aantal plekken voor
jongeren in het
pand

Aantal plekken voor
jongeren op de flats

Laan van Borgele 35

7

11

4

Schoutenweg

6

9

5

Jan Wilstraat

5

9

2

Naast de vaste medewerkers is er regelmatig een stagiaire voor een (school)jaar aanwezig op elk
fasehuis en het leerhuis. Hiernaast is er ook een invalkracht en soms is er sprake van tijdelijke
krachten, die werkzaam zijn vanwege ziekte- of zwangerschapsverlof van een vaste medewerker.
Op het moment van dit onderzoek is geen sprake van tijdelijke krachten.

Om een goed beeld te krijgen van de doorstroom op het huidige moment, is er voor gekozen om ook
de medewerkers die nu te maken hebben met de doorstroming te interviewen.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op de verschillende locaties is 34 jaar. Van de 24
medewerkers zijn er 17 vrouwen en 7 mannen. De 18 medewerkers die op de groepen werken
bekleden de functie van Pedagogisch Medewerker A of B. De 2 unitleiders sturen het team (de
pedagogisch medewerkers) aan. Naast deze werknemers zijn er ook 2 ambulant begeleiders en 2
gedragswetenschappers die de teams ondersteunen. De gemiddelde werkervaring van de
medewerkers bedraagt 9,5 jaar, waarbij de kortste werkervaring 1 jaar is en de langste 25 jaar.

Binnen de residentiële voorzieningen zijn in totaal 37 jongeren in begeleiding. Deze jongeren
wonen zowel in de huizen als op de kamertraining. Ook wordt er nog een aantal jongeren ambulant
begeleid. Alle jongeren die begeleid worden, krijgen begeleiding van Pactum. Dit kan zowel binnen
de huizen, zijn als binnen de kamertraining. Alle jongeren die zorg ontvangen van Pactum zijn
doorgestuurd door Bureau jeugdzorg. Veel van de jongeren hebben problemen in hun gezins/thuissituatie. De problematiek van de jongeren laat zich kenmerken door gedragsproblemen.

2.2

STEEKPROEF

Er is voor gekozen om steekproefsgewijs te onderzoeken. De steekproef bestaat in totaal uit 18
personen, waarvan 11 medewerkers en 7 jongeren. De groep medewerkers bestaat uit 2
leidinggevenden, 2 ambulant medewerkers, 1 gedragswetenschapper en 6 medewerkers. De
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gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 40 jaar, waarbij de jongste 25 jaar oud is en de oudste
46 jaar oud is. Er zijn van de mederwerkers 8 vrouwen en 3 mannen geïnterviewd. Bij de jongeren
zijn 5 vrouwen en 2 mannen geïnterviewd. De gemiddelde leeftijd is 17,6 jaar waarbij de jongste 15
jaar is en de oudste 19 jaar. Om een zo gevarieerd mogelijke groep te hebben, is in overleg met de
opdrachtgever de selectie gemaakt op basis van de verschillende leeftijdscategorieën en het aantal
jaren werkervaring binnen de hulpverlening. De onderzoekers hebben tijdens een
kenismakingsgesprek met de verschillende locaties een inventarisatielijst gemaakt. Doormiddel van
de inventarisatielijst is een overzicht gemaakt van de personalia van alle medewerkers. Op basis
van deze gegevens is de steekproef vastgesteld.

2.3

MEETINSTRUMENTEN

In het onderzoek is ervoor gekozen gebruik te maken van half gestructureerde interviews. Er is
gebruik gemaakt van twee verschillende interviews: een interview bestemd voor de
personeelsleden en een interview bestemd voor de jongeren. Bij de interviews van de medewerkers
is een onderverdeling gemaakt tussen vragen voor de pedagogisch medewerkers, vragen voor de
gedragswetenschapper, vragen voor de unitleider en vragen voor de ambulant begeleiders. In de
interviews van de personeelsleden is als eerste ingegaan op de achtergrond van de
personeelsleden, de werkervaring, vragen gericht op de doorstroom en tot slot zijn er een aantal
kennisvragen gesteld. De interviews zijn te vinden in bijlage 1.

In de interviews van de jongeren is een onderverdeling gemaakt tussen de jongeren die momenteel
in het fasehuis/leerhuis wonen, jongeren die momenteel het kamertrainingtraject volgen en
jongeren die momenteel ambulant begeleid worden. De interviews van de jongeren bestonden uit
vragen gericht op de achtergrond van de jongeren en vragen gericht op de doorstroom.

In de interviews voor de medewerkers is gebruik gemaakt van 12 open vragen, 11 gesloten vragen
en 1 schaalvraag. Bij de schaalvragen is een onderverdeling gemaakt in ‘onvoldoende’, ‘matig’,
‘voldoende’, ‘goed’ en ‘uitstekend’. In de interviews voor de jongeren is gebruik gemaakt van 13
open vragen, 7 gesloten vragen en 2 schaalvragen. Ook bij deze schaalvragen is een onderverdeling
gemaakt in ‘onvoldoende’, ‘matig’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘uitstekend’. Een voorbeeld van een open
vraag uit het interview van de personeelsleden is, ‘Hoe ervaart u de doorstroom zoals deze nu
geregeld is?’ Een voorbeeld van een gesloten vraag uit het interview van de personeelsleden is:
‘Heeft u voldoende zicht op hoe de doorstroom momenteel geregeld is?’ Een voorbeeld van een
schaalvraag uit het interview van de jongeren is: ‘Welk cijfer geef je de doorstroom zoals hij nu
geregeld is op een schaal van één tot vijf waarbij één onvoldoende is en vijf uitstekend is?’

2.4

PROCEDURE

Om de onderzoeksvraag ‘Op welke manier kan de doorstroom naar de verschillende fases binnen
de residentiële voorzieningen in Deventer geoptimaliseerd worden?’ te kunnen beantwoorden zijn
er interviews ontworpen. Deze interviews zijn ontworpen in overleg met de opdrachtgever en de
docent afstudeerproject. Er is voor gekozen om antwoorden te verkrijgen door middel van het
houden van interviews, om de mogelijkheid te hebben om door te vragen en in te spelen op de
antwoorden van de respondenten om hun mening en ervaring zo compleet mogelijk in beeld te
krijgen. Er is een proefinterview gehouden met de opdrachtgever om op die manier eventuele
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fouten/ontbrekingen op te sporen. Door middel van literatuuronderzoek over interviews is de
opzet van de interviews ontworpen.

Zoals in het hoofdstuk ‘steekproef’ benoemd is, is ervoor gekozen om gebruik te maken van een
steekproef. Dit omdat het qua tijdsinvestering niet haalbaar was om alle medewerkers en jongeren
te interviewen. Om toch een reëel beeld te kunnen geven is er rekening gehouden met de leeftijd, de
werkervaring en het geslacht van de personeelsleden. Hierdoor is voor zo goed mogelijke spreiding
gezorgd en overeenstemming met de populatie verkregen. Deze groep vertegenwoordigt de gehele
populatie personeelsleden. Om een reële afspiegeling te creeren van de populatie jongeren is de
personeelsleden gevraagd een inschatting te maken welke jongeren geschikt zijn om de interviews
bij af te nemen. Ook hierbij is gevraagd of de personeelsleden rekening wilden houden met de
leeftijd, het geslacht en de tijd dat de jongeren binnen Pactum wonen. De oorspronkelijke bedoeling
was om van elke locatie drie jongeren te interviewen: een jongere die woont binnen het
fasehuis/leerhuis, een jongere die in de fase van kamertraining zit en een jongere die ambulante
begeleiding krijgt. Dit bleek niet haalbaar, er is slechts één jongere bereidt geweest medewerking te
verlenen.
De afname van de interviews heeft plaatsgevonden op de woonlocatie van de jongeren en de
werkplekken van de personeelsleden. Op deze manier is er een poging gedaan om de respondenten
in een zo vertrouwd mogelijke omgeving te ondervragen, om hen zoveel mogelijk op hun gemak te
stellen.

Alle interviews zijn opgenomen op een memorecorder, waardoor er geen informatie verloren ging
en de onderzoekers in staat waren om de informatie letterlijk te kunnen verwerken. Dit verhoogt
de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek omdat de uitkomsten letterlijk konden worden
verwerkt en omdat er op deze manier geen informatie verloren is gegaan. Daarnaast was er door
het gesprek op te nemen, meer aandacht voor de geïnterviewde, omdat de onderzoeker niet kon
worden afgeleid door het opschrijven van de gegevens.

De interviews zijn anoniem verwerkt, dit is bij aanvang van het interview medegedeeld aan de
respondenten, zodat zij de vrijheid kregen om eerlijke antwoorden te geven. Dit zorgt ook weer
voor een verhoging van de validiteit van dit onderzoek. In verband met anonimiteit van dit
onderzoek zijn de resultaten consequent in ‘hij’ vorm geschreven.
De manier van uitwerken van de interviews is gebeurd door middel van het onafhankelijk van
elkaar analyseren en categoriseren van de verkregen antwoorden. Door de individuele gegevens te
analyseren en later te vergelijken is de betrouwbaarheid verhoogd. Alle deelvragen in dit
onderzoek zijn beantwoord door middel van de gegeven antwoorden van alle respondenten.
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3.1

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN PERSONEEL

HOE VERLOOPT DE DOORSTROOM OP DIT MOMENT NAAR DE
VERSCHILLENDE FASES?

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de residentiële voorzieningen van Pactum Deventer wel
officiële fases beschreven staan, maar de medewerkers geven aan hier niet voldoende inzicht in te
hebben. Er wordt op de werkvloer wel onderscheid gemaakt tussen het leerhuis, het fasehuis, de
kamertraining en de ambulante begeleiding. Dit om ervoor te zorgen dat de jongeren op basis van
zijn vaardigheden en leerdoelen een geplaatst kan worden op de voor hem meest geschikte plek. Er
zijn 4 verschillende begeleidingsvormen te onderscheiden binnen de residentiële voorziening in
Deventer.
1. Het fasehuis/leerhuis;
2. De kamertraining;
3. De ambulante begeleiding.

Als een jongere voor een zelfstandigheidtraject wordt aangemeld door Bureau Jeugdzorg dan wordt
binnen een multidisciplinair overleg besproken of de jongere geschikt is voor het
zelfstandigheidtraject. Binnen het multidisciplinair overleg zitten de twee unitleiders van de
locaties, de twee ambulant werkers en twee gedragswetenschappers. Als een jongere niet geschikt
is voor een zelfstandigheidtraject dan wordt er gekeken naar andere woon/begeleidingsvormen
voor de jongere binnen Pactum en komt de jongere niet binnen de residentiële voorziening om
begeleiding te ontvangen. Als de jongere wel geschikt is dan wordt hij geplaatst binnen het
zelfstandigheidtraject. De jongere wordt dan in eerste instantie geplaatst binnen het
fasehuis/leerhuis.

3.1.1 DE GANG VAN ZAKEN BINNEN DE FASEHUIZEN EN HET LEERHUIS

In het fasehuis wordt gekeken aan welke doelen de jongere wil/moet werken tijdens zijn verblijf
binnen het fasehuis. Er wordt een intakegesprek gehouden waarbij de ambulant begeleider en één
van de mentoren van de fasehuizen aanwezig is. Aan de hand van het intakegesprek wordt gekeken
of de jongere zelf binnen de residentiële voorziening wil wonen en of dit een geschikte plek is voor
de jongere om genoeg te leren. Als het een geschikte plek is voor een jongere volgt er een
plaatsingsdatum. De jongere mag binnen een van de fasehuizen of het leerhuis komen wonen. Vanaf
de dag dat de jongere intrek neemt in het fasehuis begint er een ‘observatieperiode’. In deze
observatieperiode kan de jongere wennen aan de situatie en kan er onderzocht worden aan welke
punten de jongere nog moet werken voordat hij zelfstandig kan wonen. Na ongeveer drie weken
vindt er een doelengesprek plaats met de mentor en de jongere. In dit gesprek worden de doelen
van de jongere besproken en geformuleerd. Na dit doelengesprek maakt de toegewezen mentor een
behandelplan waarin hij de doelen uitwerkt. Na deze drie weken vindt er een
behandelplanbespreking plaats. Hierbij is de jongere aanwezig, de ouders van de jongere, eventueel
een voogd van Bureau Jeugdzorg, eventueel een gedragswetenschapper en de unitleider. Of al deze
personen aanwezig zijn tijdens een behandelplanbespreking is afhankelijk van de mate van
betrokkenheid van deze bovengenoemde personen binnen het traject van de jongere. De mate van
betrokkenheid wordt bepaald door middel van het traject dat een jongere doorloopt. Als in dit
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traject bovengenoemde personen een rol spelen, zijn zij betrokken bij het traject en dus ook bij de
behandelplanbesprekingen. In de behandelplanbespreking wordt er een akkoord gegeven voor het
behandelplan. Indien er geen akkoord wordt gegeven voor het behandelplan is het noodzakelijk het
behandelplan aan te passen naar de wensen van iedere betrokkene. Vanaf dat moment kan de
begeleiding echt beginnen.

Een traject binnen het fasehuis verschilt erg per jongere. Het traject is erg individueel bepaald
omdat elke jongere andere leerdoelen heeft op verschillende ontwikkelgebieden en/of
leefgebieden. De ene jongere heeft bijvoorbeeld erg veel praktische zaken die hij nog moet leren
terwijl de andere jongere nog veel op sociaal gebied moet leren. Daarnaast leert de ene jongere
sneller dan de andere. Hierdoor verschilt de duur van het traject per jongere.
Binnen het fasehuis en het leerhuis is veel begeleiding aanwezig. Hierdoor kunnen de jongeren van
dichtbij begeleid worden. Doordat de begeleiding een groot gedeelte van de dag (binnen het
fasehuis), of de hele dag (binnen het leerhuis) aanwezig is, wordt er een strakke controle
uitgeoefend op de jongeren wanneer dit nodig is. Als een jongere voldoende vaardigheden heeft
aangeleerd binnen het fasehuis en voldoende kwaliteiten bezit om op een flat te gaan wonen, dan
mag hij de overstap maken. Binnen het team wordt er gekeken of de jongere over voldoende
vaardigheden beschikt en zijn leerdoelen behaald heeft. Wat voldoende kwaliteiten en
vaardigheden zijn, ligt niet vast. Dit verschilt per jongere en per doel. Eén keer in de twee weken
vindt er een vergadering plaats waarin alle jongeren besproken worden. In deze vergadering wordt
er kritisch gekeken naar de vooruitgang van de jongeren en naar de mogelijkheden die hij heeft om
door te stromen.

3.1.2 DE GANG VAN ZAKEN BINNEN DE KAMERTRAINING (FLAT)

Voor de kamertraining heeft Pactum een aantal flats tot haar beschikking. Binnen deze
kamertraining kunnen de jongeren een kamer krijgen waarin zij kunnen ervaren hoe het is om op
kamers te wonen en wat daar allemaal bij komt kijken. Binnen de kamertraining is er minder
controle op de jongeren mogelijk, omdat deze niet altijd dicht bij de fasehuizen liggen. De mentoren
van de fasehuizen bezoeken gemiddeld één keer per dag de kamertraining om te kijken of alles daar
nog goed gaat. Op deze manier onderhouden zij contact met de jongeren die een kamer bewonen.
Hierbij is het mogelijk dat de jongere die op de kamertraining woont andere afspraken heeft met
zijn mentor. Ook dit is weer erg individueel bepaald. Sommige jongeren die op de kamertraining
wonen hebben er al genoeg aan om een keer per dag gebeld te worden, terwijl een andere jongere
er behoefte aan heeft dat de mentor elke dag langs komt om te controleren. Waar de jongere
behoefte aan heeft, wordt bepaald door het team, de mentor en de jongere.
Als de jongere ook is ‘uitgeleerd’ op de kamertraining dan is het de bedoeling dat hij een
zelfstandige woonruimte gaat zoeken en daar ook gaat wonen. In overleg met de jongere, de mentor
en het team wordt besloten of de jongere klaar is om door te stromen naar de volgende fase. Ook
hier is niet duidelijk aan te geven welke vaardigheden en kwaliteiten de jongere moet bezitten. Op
dat moment wordt er gekeken naar de situatie van de jongere. De meeste jongeren zijn klaar met de
begeleiding en kunnen zichzelf redden, maar soms zijn er nog één of twee aandachtsgebieden
waarbij de jongere hulp nodig heeft. Deze gebieden hoeven niet altijd binnen de kamertraining
aangeleerd te worden, dit kan soms ook ambulant.
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3.1.3 DE GANG VAN ZAKEN BIJ AMBULANTE BEGELEIDING

Over de ambulante fase vonden veel personeelsleden het moeilijk om aan te geven hoe hierin de
huidige gang van zaken is. Dit omdat zij er niet of weinig ervaring mee hebben en daardoor geen
duidelijk beeld hebben kunnen vormen over de ambulante fase. De informatie die wel verkregen is,
wordt hieronder nader toegelicht.

Indien de jongere nog een aandachtsgebied heeft op bijvoorbeeld financieel gebied dan kan hij een
hulpvraag neerleggen bij Pactum. Bij deze hulpvraag wordt de jongere dan ondersteund door één
van de mentoren. De ambulante begeleiding vindt plaats na de afronding van het kamertraining
traject wanneer jongeren een zelfstandige woonruimte hebben. In principe is het kamertraining
traject de laatste fase van het zelfstandigheidtraject, mits een jongere geen hulpvragen meer heeft.
Heeft hij deze nog wel, dan wordt een ambulant traject ingezet. Binnen de residentiële voorziening
zijn momenteel maar weinig jongeren die ambulant begeleid worden.
Over het algemeen kan er gezegd worden dat de doorstroom van de fases binnen de residentiële
setting vooral verloopt op doelen die gesteld worden met de jongeren. Als de jongeren de doelen
hebben behaald die bij een fase horen, dan kunnen zij doorstromen naar de volgende fase. Verder is
de doorstroom ook teamafhankelijk. Als een team vindt dat de jongere door kan stromen naar de
volgende fase dan mag de jongere ook doorstromen. Dit betekent dat de teams gericht moeten zijn
op de vooruitgang van de jongeren. Verder wordt er na een half jaar ook geëvalueerd over de
behandelplannen. Op deze manier wordt er gekeken of de jongere voldoende vorderingen maakt
binnen het traject.

Op de vraag of de respondenten voldoende zicht hebben op de doorstroom binnen de verschillende
fases, waarmee bedoeld wordt of de personeelsleden weten wat de doorstroom precies inhoudt en
hoe deze geregeld is, antwoorden 6 van de 11 respondenten ‘ja’. Veel van de geinterviewden weten
door werkervaring hoe de doorstroom geregeld is. Zo zegt één van de geinterviewden; ‘Ik werk al 4
jaar op het fasehuis, hierdoor is het voor mij vrij helder wanneer een jongere naar het fasehuis kan
gaan’. Toch zijn er ook nog 3 respondenten die aangeven geen zicht te hebben op de doorstroom.
Eén van deze respondenten geeft aan dat hij vanuit zijn functie het niet nodig heeft om zicht te
hebben op de doorstroom. Daarnaast wordt nog aangegeven dat sommige respondenten nog erg
kort binnen de residentiële setting werken waardoor het zicht op de doorstroom nog niet
voldoende is. Twee van de deelnemers hebben enigszins zicht op de doorstroom. Eén van die
respondenten zegt: ‘ Van de jongere waar ik mee bezig ben weet ik het wel en daar bepaal ik ook de
lijn in, maar de andere jongeren, die ik niet begeleid, ken ik niet. Ik weet hier ook de lijn niet van, dit
vind ik ook niet nodig, want ik kan niet van elke jongere alles weten.’ Ook wordt er door 2 personen
aangegeven dat het leerhuis nog maar net is opgestart en dat hierdoor nog weinig inzicht is in de
doorstroom en hoe deze geregeld moet worden. Binnen het leerhuis is nog veel onduidelijkheid
over de doorstroom, hierdoor heeft deze medewerker weinig zicht op de doorstroom zoals deze nu
geregeld is.
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3.2

WELKE EISEN WORDEN ER FORMEEL GESTELD AAN DE DOORSTROOM
NAAR DE VOLGENDE FASES?

Binnen Pactum is Verstandelijk Gehandicapt zijn een contra-indicatie, de bovenlaag van LVG , een
IQ vanaf 80, wordt inmiddels wel geaccepteerd. Tevens moeten de jongeren vanuit Bureau
Jeugdzorg een indicatie hebben gekregen voor hulp van Pactum.

Volgens de medewerkers worden binnen het zelfstandigheidtraject verder geen formele eisen
gesteld aan de jongeren. De jongeren krijgen wel persoonlijke leerdoelen waaraan zij binnen het
zelfstandigheidtraject gaan werken en mee gaan oefenen. De doelen zijn zoals eerder beschreven
individueel bepaald. Omdat dit zo individueel bepaald is, kunnen er geen standaardeisen
omschreven worden. Wel wordt, volgens de medewerkers, als eis gesteld dat alle doelen van de
jongeren behaald zijn die in het behandelplan omschreven zijn om door te kunnen stromen naar
een volgende fase. Wel is er van elke begeleidingsvorm een samenvatting zorgmodule ontwikkeld
die de inhoud van elke vorm weergeeft. Omdat er geen formele eisen worden omschreven door
Pactum, wordt momenteel binnen de teams en in overleg met de jongere bepaald wanneer een
jongere klaar is om door te stromen.
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3.3

WAT IS DE MENING VAN HET PERSONEEL OVER DE DOORSTROOM NAAR
DE VERSCHILLENDE FASES?

3.3.1 EISEN DIE GESTELD WORDEN DOOR HET PERSONEEL AAN JONGEREN BINNEN
HET FASEHUIS/LEERHUIS

Het onderstaande beschrijft de ingangs- en verblijfseisen die de personeelsleden stellen aan de
jongeren. Wat moeten jongeren (niet) doen om in het fasehuis/leerhuis te mogen starten en
blijven?

In het interview is de respondenten gevraagd welke eisen zij op dit moment stellen en welke eisen
zij willen dat er gesteld wordt aan de jongeren als zij naar het fasehuis/leerhuis gaan. Vijf van de 11
respondenten antwoorden in eerste instantie dat er weinig eisen geformuleerd zijn en dat de eisen
ook weer individueel bepaald zijn. Wel kunnen de respondenten na doorvragen punten noemen die
zij belangrijk vinden in de begeleiding aan de jongeren. Zo noemen 7 respondenten dat het
belangrijk is dat de jongeren wel motivatie hebben voor de begeleiding. Ook moeten de jongeren
openstaan voor begeleiding en begeleidbaar zijn. Eén respondent zegt: ‘Iedereen heeft geheimen,
maar het ligt eraan op welk gebied de geheimen zijn. Als jij graag geholpen wilt worden bij
bijvoorbeeld je financiën, dan ben je begeleidbaar, dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar
internetbankieren en wordt er bijvoorbeeld een huishoudboekje bijgehouden. Hierin moet je
voelen en polsen of de begeleidbaarheid er is.’ Binnen de eisen is ook dagbesteding een belangrijk
punt. Momenteel hoeven jongeren geen dagbesteding te hebben als zij binnen de residentiële
setting willen wonen, toch vinden 6 van de respondenten dit wel een belangrijke eis. Zo geeft één
van de respondenten aan: ‘Dagbesteding staat op één. Jongeren moeten een perspectief hebben, dit
kan met school en/of werk.’

Ook is geen drugs/alcoholgebruik een belangrijke eis volgens de geïnterviewde medewerkers.
Eerder was drug/alcoholgebruik binnen Pactum een contra-indicatie, tegenwoordig niet meer.
Pactum conformeert zich aan de Opiumwet wat inhoud dat drugs/alcoholgebruik onderdeel
moet/mag zijn van het behandelplan. Dit zorgt volgens de medewerkers voor onrust en is te
merken aan het feit dat 7 respondenten dit een als een eis benoemen. Zo zegt één van de
respondenten: ‘Ik ga geen gesprek hebben met een jongere die onder invloed is van drugs en
alcohol, hij is dan niet begeleidbaar’. Ook leeftijd wordt door 3 medewerkers benoemd. Jongeren
moeten minimaal 16 zijn om te kunnen beginnen met het zelfstandigheidtraject en minimaal 12
jaar om geplaatst te kunnen worden in het leerhuis. Het zelfinzicht van de jongeren wordt ook als
vrij belangrijk ervaren door 5 personen. Jongeren moeten op zichzelf kunnen reflecteren en ook
daadwerkelijk weten wat hun hulpvraag is. Deze hulpvraag kan in samenwerking met de mentor
geformuleerd worden, maar de hulpvraag moet voor de jongere wel duidelijk zijn. Overige punten
die nog genoemd worden zijn: kunnen plannen, samen willen werken en inzicht willen geven in hun
huidige situatie.

3.3.2 EISEN DIE GESTELD WORDEN DOOR HET PERSONEEL AAN JONGEREN DIE
BINNEN DE KAMERTRAINING (WILLEN) WONEN

Op de vraag welke eisen er gesteld moeten worden aan jongeren die op de kamertraining willen
wonen, wordt 4 keer genoemd dat de jongeren al moeten hebben laten zien dat ze voor zichzelf
kunnen zorgen. Hieronder valt een goede hygiëne hebben, het maken van gezonde maaltijden, en
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het ‘verzorgd’ erbij lopen. Verder vindt men het belangrijk dat jongeren hun kamer opruimen en
hun huis netjes kunnen houden. Hieronder valt het schoonmaken van het huis en bijvoorbeeld de
was kunnen doen. Ook wordt door 7 medewerkers aangegeven dat er qua zelfstandigheid
meerdere eisen gesteld moeten worden. Momenteel zijn er geen formele eisen geformuleerd, maar
volgens het personeel zijn deze eisen van belang. Zo moet er bij de jongere een zekere mate van
zelfstandigheid zijn en moeten de jongeren inzicht kunnen geven in wat ze doen en wat er in hen
omgaat, afspraken na kunnen komen en betrouwbaar zijn. Eén van de medewerkers zegt: ‘Het moet
niet zo zijn dat iemand in bed blijft liggen en niet naar school gaat. De jongeren moeten de
verantwoordelijkheid kunnen dragen om de dagelijkse dingen te kunnen doen’. Ook is het volgens 2
van de respondenten belangrijk dat de jongeren kunnen overleggen. Dit omdat de kamertraining
soms wat verder bij de fasehuizen weg is en er op die manier minder controle kan worden
uitgeoefend. Ook is het binnen de kamertraining belangrijk dat de jongere zelfinzicht en een
dagbesteding heeft volgens de medewerkers. Wat nog wel belangrijk is om hierbij te vermelden, is
dat jongeren volgens de medewerkers niet aan alle eisen hoeven te voldoen. Soms moet een jongere
toch op de kamertraining worden geplaatstom zo de jongere gemotiveerd te houden en de
voortgang binnen de leerdoelen te behouden vinden 4 medewerkers.

3.3.3 EISEN DIE GESTELD WORDEN DOOR HET PERSONEEL AAN DE JONGEREN DIE
AMBULANT (WILLEN) WONEN

Tevens is er de vraag gesteld welke eisen volgens het personeel gesteld moeten worden aan de
jongeren als zij ambulant begeleid worden. Eén van de belangrijkste punten daarin is dat ze een
hulpvraag moeten hebben. Als de jongeren geen hulpvraag meer hebben, dan is er ook geen
begeleiding nodig, volgens 3 medewerkers. Verder is het binnen de ambulante begeleiding van
belang dat de jongeren ook de afspraken nakomen die zij maken met de mentor die hen begeleidt.
Vaak wordt de ambulante begeleiding na het kamertrainingtraject ingezet om de jongeren nog een
klein beetje extra ondersteuning te geven.

3.3.4 CIJFERS DIE DE PERSONEELSLEDEN GEVEN AAN DE DOORSTROOM OP DIT
MOMENT

In dit onderzoek is de medewerkers de vraag gesteld welk cijfer zij de doorstroom naar de
verschillende fases geven. Het merendeel van het personeel, 9 personeelsleden, geven de
doorstroom naar de verschillende fases een voldoende. Dit cijfer is gegeven omdat zij vinden dat de
doorstroom over het algemeen goed is, maar dat er nog wel verbeterpunten aanwezig zijn. Een
verbeterpunt dat door één van deze respondenten wordt genoemd, is dat de doorstroom vaak te
snel gaat. De jongere is er volgens hem dan nog niet klaar voor. Twee deelnemers beoordelen de
doorstroom als matig. Zij zeggen dat de doorstroom nog niet voldoende beschreven is. Zo zegt één
van de medewerkers: ‘De doorstroom zoals wij die nu uitvoeren, is niet voldoende beschreven, wij
doen eigenlijk wat goed voelt en we merken dat het soms prettig is om toch wat meer houvast te
hebben’. Eén respondent geeft de doorstroom een goed, maar geeft hierbij als kanttekening dat de
organisatie er beter voor kan kiezen om de kamertraining los te koppelen van de module
leerhuis/fasehuis.

De respondenten geven verschillende redenen voor hun cijfers, zowel punten die goed gaan als
verbeterpunten. Eén deelnemer geeft aan dat er op dit moment serieus gekeken wordt naar de
jongere en een andere respondent geeft aan dat de kleine stapjes binnen het traject goed verlopen,
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de stappen die op mentorniveau liggen. De argumentatie voor verbetering die 3 keer naar voren
kwam is dat de doorstroom nog niet scherp genoeg benoemd is op dit moment en daarmee bedoelt
men dat de richtlijnen voor doorstroom niet of nauwelijks een bepaalde vorm kent. Twee
respondenten zouden het een verbetering vinden om termijnen te stellen aan de doorstroom. Eén
respondent die de doorstroom een voldoende geeft, zegt: ‘Er zou een soort facilitering moeten
komen, een soort overzicht van hoeveel tijd een jongere nodig denkt te hebben’. Een andere
geïnterviewde die een voldoende geeft, zegt het volgende: ‘Daarom is het belangrijk om een traject
af te spreken, zodat je er een termijn aan vast kan plakken’.

3.3.5 INSPRAAK PERSONEELSLEDEN WAT BETREFT DE DOORSTROOM

Ook is de respondenten de vraag gesteld of zij vinden dat ze voldoende inspraak hebben als het gaat
om de doorstroom van de jongeren naar de verschillende fases. Negen van de 11 respondenten
geven aan voldoende inspraak hierin te hebben, zo wordt benoemd: ‘Ik ben hier het langst
werkend’, ‘we beslissen in het team’, ‘ik word serieus genomen’, ‘ik ben de unitleider, dus ik beslis’,
en ‘het ligt op mentorniveau, dus als ik de mentor ben heb ik hier voldoende inspraak in’. Eén
respondent geeft aan hier niet voldoende inspraak in te hebben, omdat zijn positie binnen het team
nog vergroot moet worden, omdat hij nog niet lang genoeg binnen Pactum werkt. Hier bedoelt hij
mee dat hij nog meer vertrouwen moet krijgen binnen de teams. Eén respondent geeft aan niet te
weten of hij daar voldoende inspraak in heeft, omdat de manier van inspraak nog niet specifiek
genoeg is binnen het team.

3.3.6 WELKE PUNTEN GAAN GOED MET BETREKKING TOT HET LEERHUIS/FASEHUIS?

Op de vraag welke punten goed gaan als het gaat om de in- doorstroom naar het leerhuis/fasehuis
geven 5 van de 11 deelnemers aan dat de intake en het kennismakingsgesprek goed gaat. Wat
hierin vooral naar voren komt is het reële beeld dat op dat moment geschetst wordt en de
rondleidingen die de ambulant werkers geven op de optionele locaties. Ook geven 4
personeelsleden aan dat er serieus gekeken wordt naar de jongere en het netwerk van de jongere.
Wat hierin naar voren komt is, dat er gekeken wordt naar de wensen van de jongere en het netwerk
en dat er naar hen geluisterd wordt. Daarbij wordt aangegeven dat er individueel gekeken wordt,
wat overeen komt met het serieus nemen van de jongere en het netwerk. Zo noemt een deelnemer:
‘Elke jongere is anders en verdient daarom een individueel traject’. Vervolgens geven 2
respondenten aan dat er veel mogelijkheden zijn binnen het traject van de jongeren, dit maakt dat
het makkelijker is om de jongere te bieden wat hij nodig heeft. Twee respondenten geven aan dat
het voorwerk door de ambulante begeleiders goed is, zij schetsen een goed beeld en zorgen ervoor
dat de mentoren bij plaatsing direct aan het werk kunnen en niet eerst de ‘papierenwinkel’ hoeven
af te handelen. Twee respondenten vinden het goed dat de verantwoordelijkheid voornamelijk bij
de jongere ligt. Tot slot worden er door een aantal individuele respondenten nog goede punten
genoemd, zoals: de voorbereiding op zelfstandigheid, het praten met de jongere over een
vervolgplek en de jongere kan naar de volgende fase uitkijken.

3.3.7 WELKE PUNTEN KUNNEN VERBETERD WORDEN MET BETREKKING TOT HET
LEERHUIS/FASEHUIS?

Na het benoemen van de goede punten is de respondenten ook naar de verbeterpunten gevraagd.
Er zijn 4 respondenten die het stellen van termijnen als verbeterpunt zien. Op dit moment worden
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er wel termijnen gesteld, maar alleen op basis van de indicatie, niet op de individuele trajecten. Eén
respondent zegt: ‘Het stellen van termijnen kan verbeterd worden. Dat is eigenlijk wel hetgeen wat
heel veel zou bespoedigen. Het meer inzichtelijk maken voor de ouders en de jongeren,
bijvoorbeeld: je start in januari, dan ben je in juni klaar en ga je naar de flat en dan schatten we in
dat je in september ongeveer klaar bent met het hele traject, want dit is het pakketje wat je nog wil
leren.’ Er zijn 3 personeelsleden die vinden dat er strakker gekeken moet worden naar de
dagbesteding van de jongere, nu wordt dat nog te vrij gelaten. Er zijn 3 deelnemers die vinden dat
een andere locatie van Pactum, in Lochem (3-milieusvoorziening), niet voldoende op de hoogte is
van de werkwijze van de fasehuizen en het leerhuis. Eén respondent noemt; ‘Ze zijn daar niet goed
op de hoogte wat verwacht wordt in een fasehuis. Ze leren de praktische zaken wel, als koken en
wassen, maar daarnaast hebben ze bijna geen hulpvragen of kunnen ze niet op inzicht werken.
Mensen zouden daar beter over ingelicht kunnen worden’. Hier wordt naar de mening van de
geïnterviewde personen regelmatig een verkeerd beeld door geschetst, wat een teleurstelling voor
jongeren oplevert. Twee respondenten geven aan dat er iets zou mogen veranderen in het
softdrugsbeleid. Hier mag volgens hen strenger naar gekeken worden. Eén deelnemer geeft aan;
‘Eventueel kun je ook in het softdrugsbeleid iets verplichten. In het fasehuis mag je geen drugs
hebben, gebruiken en handelen. Maar buiten het fasehuis hebben wij geen zicht en als je dan een
jongere hebt die ’s avonds blowt, kan je hier niks verplichts op zetten. Het zou mooi zijn als je de
jongeren wel kan verplichten tot een afkick-iets’. Als laatste worden er door individuele
respondenten de volgende verbeterpunten genoemd: Beter formuleren van de werkpunten, meer
periodieke bijscholing, er moet een soort tussenstap komen voor jongeren die van gesloten naar
een open setting gaan, de stap is nu te groot, er moet meer in de keuken van andere instellingen
gekeken worden, de eisen die gesteld kunnen worden aan de jongere moeten strakker en er moet
meer op de regels worden gelet.

3.3.8 WELKE PUNTEN GAAN GOED MET BETREKKING TOT DE KAMERTRAINING?

Er zijn 2 respondenten die vinden dat de systematiek van de behandelplanbesprekingen goed
verloopt. Hierin wordt het algehele traject benoemd: de periode die staat voor het schrijven van het
behandelplan, de periode tussen de eerste behandelplanbespreking en de evaluatie
behandelplanbespreking en de manier waarop de behandelplanbesprekingen gehouden worden.
Ook geven 2 respondenten aan dat er onderling voldoende overleg plaatsvindt. Deze 2
respondenten vinden de doorstroom van de jongeren een teamaangelegenheid. Hier bedoelen ze
mee dat er discussie mag zijn over de argumenten om een jongere wel of niet door te laten stromen.
Er is mogelijkheid om je mening te geven en er wordt voor gezorgd om een gezamenlijke beslissing
te nemen. Eén respondent benoemt: ‘Ik denk dat er heel duidelijk en goed naar elkaar geluisterd
wordt’. De rest van de punten die goed gaan zijn afkomstig van individuele respondenten. Zo wordt
benoemd dat er goed contact is met de jongeren, dat de overstap naar de kamertraining goed
verloopt, op het leerhuis wordt gewerkt met een Individuele Flat Overeenkomst (IFO) en dat werkt
goed, het is individueel gericht en er wordt een lange periode toegewerkt naar de overstap naar de
kamertraining.
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3.3.9 WELKE PUNTEN KUNNEN VERBETERD WORDEN MET BETREKKING TOT DE
KAMERTRAINING?

De respondenten noemen ook verbeterpunten. Twee respondenten geven aan dat de trajecten
sneller mogen verlopen. Redenen waarom de doorstroom volgens deze 2 respondenten niet snel
genoeg verloopt, is omdat de trajecten van de jongeren niet duidelijk genoeg worden omschreven.
Het is niet duidelijk dat wanneer een jongere bepaalde leerdoelen heeft afgesloten hij klaar is om
door te stromen. Omdat dit niet duidelijk is, is het moeilijk om te bepalen of de jongere klaar is om
door te stromen naar de volgende fase. Een andere reden is dat het kamertrainingtraject meer op
afstand wordt begeleid. Op het leerhuis is de stap moeilijker om de kamertraining goed uit te
kunnen voeren omdat de jongeren die binnen het leerhuis verblijven over het algemeen meer
begeleiding nodig hebben. Hierdoor wordt de mogelijkheid om het kamertraining traject zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren, belemmerd voor de medewerkers. Dit maakt mede dat de trajecten
minder onder de aandacht staan en daardoor niet snel genoeg verlopen. Daarbij wordt ook door 2
respondenten aangegeven dat het misschien beter zou zijn om de kamertraining los te koppelen
van de zorgmodule fasehuis/leerhuis. Dit om de werkdruk van de personeelsleden te verlagen en
de trajecten inhoudelijk meer vorm te kunnen geven. Zo zegt 1 respondent: ‘De flatjes (=
kamertraining) kunnen beter losgekoppeld worden van het leerhuis. Het raakt nu een
ondergeschoven kindje, wat niet te voorkomen is, maar wat eigenlijk niet zou moeten kunnen.’
Omdat volgens 2 respondenten de trajecten niet snel genoeg verlopen, vinden zij het goed om
termijnen te stellen aan de trajecten. Verder wordt genoemd dat er flexibeler gekeken mag worden
naar de trajecten, dat er gebruik gemaakt zou kunnen worden van een competentielijst (mits deze
ook flexibel ingezet zou kunnen worden), dat men consequent moet blijven vergaderen over de
leerdoelen en werkpunten van de jongeren en dat de hulpvraag van de jongeren inzichtelijk moet
blijven.

3.3.10 WELKE PUNTEN GAAN GOED MET BETREKKING TOT DE DOORSTROOM NAAR DE
AMBULANTE FASE?

Tot slot is de medewerkers de vraag gesteld welke punten goed gaan als het gaat om de doorstroom
naar de ambulante fase. Over het algemeen konden de deelnemers hier niet veel duidelijke
antwoorden op geven. Dit komt doordat een aantal personeelsleden weinig ervaring hebben met de
doorstroom naar de ambulante fase, omdat er door de jongeren weinig gebruik van wordt gemaakt.
Er is 1 medewerker die aangeeft dat het een goede bijdrage kan zijn aan de hulpverlening die
Pactum biedt op het gebied van de zelfstandigheidtraining, een andere medewerker geeft aan dat
het goed afgebakend is, dat de hulpvragen duidelijk zijn en dat het lukt om goed in de
samenwerking te blijven met de jongere. Tot slot geeft een geïnterviewde aan dat het goed te
combineren is met de zorgmodule fasehuis/leerhuis en dat het een aangename afwisseling is.

3.3.11 WELKE PUNTEN KUNNEN VERBETERD WORDEN MET BETREKKING TOT DE
DOORSTROOM NAAR DE AMBULANTE FASE?

Buiten de punten die goed gaan, geven alle respondenten ook punten voor verbetering. Zo wordt
door 2 medewerkers aangegeven dat het ambulante traject meer vraaggericht plaats mag vinden.
Eén van die 2 medewerkers noemt: ‘De verantwoordelijkheid ligt bij de jongere, maar de mentoren
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neigen naar het uit handen nemen van deze verantwoordelijkheid’. Binnen dit traject zou ook
gebruik gemaakt kunnen worden van een soort checklist, een lijst met ‘eisen’ waar een jongere aan
moet voldoen op het moment dat hij het ambulante traject in wil gaan (mits deze checklist een
hulpmiddel blijft en geen verplicht document wordt). Omdat er weinig gebruik gemaakt wordt van
het ambulante traject geeft 1 respondent aan dat het ambulante traject meer onder de aandacht
gebracht moet worden onder de jongeren. Tevens geeft 1 respondent aan dat er meer
samengewerkt zou kunnen worden met de hulpvorm kamertraining van stichting de Kij in
Deventer. Hij geeft aan: ‘Daar zit namelijk een soortgelijke doelgroep, omdat het ook flatbewoners
en kamerbewoners heeft, we moeten de ervaringen kunnen delen’.

3.3.12 AANVULLINGEN DOOR DE MEDEWERKERS

Na het beantwoorden van de bovenstaande vragen is de respondenten gevraagd of zij nog
aanvullingen hebben op het bovenstaande. Hier kwam uit dat men vindt dat er beter
gecommuniceerd en samengewerkt zou kunnen worden met collega-organisaties. Niet alleen
Stichting de Kij, maar ook de Rentrea en Lindehout bijvoorbeeld. Ook geeft 1 respondent aan dat de
lange wachtlijsten een probleem zijn. Dit heeft verschillende redenen. Er staan jongeren op de
wachtlijst die geplaatst kunnen worden, maar nu nog niet vanwege persoonlijke redenen. Deze
respondent stelt een open aanbod voor, wat volgens hem inhoudt dat een jongere nu geplaatst kan
worden, en kan dit volgens bepaalde redenen niet, de plek vervuld gaat worden door een andere
jongere. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de wachtlijsten verkleinen en dat jongeren die wel
geplaatst kunnen worden ook geplaatst gaan worden en niet hoeven te wachten tot de bovenste aan
de lijst geplaatst is. Er is één respondent die aangeeft wat meer vanuit de wetenschappelijke kant
de jongeren te willen begeleiden. Door middel van extra wetenschappelijke kennis, die samen met
de orthopedagoog geworven kan worden, zijn volgens hem de werkvormen en de beslissingen die
worden genomen meer wetenschappelijk onderbouwd. Door de werkvormen meer
wetenschappelijk te onderbouwen kan ervoor gezorgd worden dat de kwaliteit van de zorgmodules
verbeterd kan worden.
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4.1

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN JONGEREN

WAT IS DE MENING VAN DE JONGEREN OVER DE DOORSTROOM NAAR DE
VERSCHILLENDE FASES?

In het onderzoek is er ook gevraagd naar de mening die 7 jongeren hebben over de doorstroom
naar de verschillende fases. Omdat niet alle jongeren alle fases doorlopen hebben, zijn niet alle
vragen beantwoord door 7 respondenten.

4.1.1 WAT WETEN DE JONGEREN OVER DE VERSCHILLENDE FASES?

Er is aan de jongeren gevraagd wat zij over het algemeen weten over de doorstroom naar de
verschillende fases. De respondenten konden een globaal beeld geven over de doorstroom. Wat zij
noemen is dat er verschillende fases zijn en dat men binnen deze fases kan doorgroeien. Zo zegt één
van de respondenten: ‘Hoe langer je er zit, hoe meer vrijheden je krijgt’. Vijf respondenten kunnen
benoemen dat er twee fases zijn, het fasehuis en de flat. Over het ambulante gedeelte weten de
jongeren erg weinig te vertellen, één van de jongeren geeft aan kennis te hebben van de ambulante
begeleiding. De punten die nog meer naar voren komen is dat het gaat om een
zelfstandigheidtraining, dat er gekeken wordt naar leeftijd en dat er aan doelen gewerkt wordt.

4.1.2 HOE HEBBEN DE JONGEREN DE DOORSTROOM ERVAREN?

Op de vraag hoe de deelnemers die op de kamertraining wonen of gewoond hebben de doorstroom
tot nu toe hebben ervaren geven 2 van de 5 jongeren aan dat de doorstroom goed ging. Ook geeft
één van de respondenten aan dat het snel ging, dit wordt positief ervaren. Twee respondenten
geven aan dat zij de planning rondom de doorstroom niet goed vonden. Zo ging bij één van de
jongeren de verhuizing niet goed, hij geeft aan dat hij liever dingen duidelijker had gehad door
bijvoorbeeld afspraken rondom de verhuizing op papier te zetten.

De cijfers die de jongeren geven over de doorstroom richting de kamertraining zijn erg variërend.
Zo geven 2 respondenten een voldoende, 2 respondenten geven een goed, en één jongere geeft een
uitstekend. De jongeren die de doorstroom een voldoende gaf, noemde de volgende kanttekening:
‘Ik vond het te langzaam gaan, omdat de regelzaken binnen Pactum erg lang duurden.

Er is de deelnemers de vraag gesteld wat zij vinden van de tijdsduur om door te stromen naar de
volgende fase. Vijf van de 7 respondenten geven aan de tijdsduur goed te vinden. Twee van deze
jongeren geven aan dat de duur waarin zij door mochten stromen naar de volgende fase precies
snel genoeg is verlopen. Twee jongeren geven aan dat ze het goed vinden dat er individueel
gekeken wordt en dat op basis van die individuele kijk de tijdsduur om door te stromen bepaald
wordt. Eén geïnterviewde vindt de voorbereiding die behoort bij de doorstroom goed en één
respondent vindt de leeftijdsregel goed. Twee van de 7 deelnemers zijn minder tevreden over de
tijdsduur om door te kunnen stromen naar de volgende fase. Hierbij wordt onder andere het
volgende verbeterpunt genoemd: de leeftijdsregel. Zo zegt één respondent: ‘Nu wordt er gekeken
naar de leeftijd en naar de duur die je hebt, terwijl er niet meer wordt gekeken naar wat je al kan’.
Daarnaast wordt genoemd dat het te lang duurt, het te snel gaat en het verschil tussen de
verschillende fases te groot is. Een andere deelnemer noemt: ‘In de beginperiode had ik meer
begeleiding willen krijgen’.
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4.1.3 WELKE EISEN WORDEN ER VOLGENS DE JONGEREN AAN HEN GESTELD DOOR DE
MENTOREN MET BETREKKING TOT DE DOORSTROOM?

Op de vraag welke eisen er gesteld worden aan de jongeren om door te stromen naar de volgende
fase zijn de deelnemers eenduidig. Zo zeggen 5 van de 7 respondenten dat hun dagritme en
daginvulling op orde moet zijn. Ze vinden het ook belangrijk dat de zelfverzorging goed is. Zo
vinden deze 5 respondenten dat ze moeten kunnen koken en hun uiterlijke verzorging moet
voldoende zijn. Ook wordt genoemd dat het belangrijk is dat de leefomgeving er goed uit ziet. De
kamer moet op orde zijn en de jongeren moeten bijvoorbeeld weten hoe ze de was moeten doen.
Eén jongere zegt: ‘Je moet gewoon zelfstandig zijn, dat je jezelf kan onderhouden, je leefruimte een
beetje kan onderhouden. Ik wil niet zeggen dat het bij mij altijd supernetjes is, maar je moet wel in
staat zijn om het ook weer op te ruimen. Je moet weten wanneer je te ver gaat. Voor jezelf kunnen
koken. Ik ben geen 5-sterrenkok maar ik kan een gezonde maaltijd klaar maken. Ook moet je
betrouwbaar zijn.’. De deelnemers geven ook aan dat het van belang is dat de financiën op orde 1
zijn en dat ze emotioneel stabiel zijn. Daarnaast noemen nog 4 van de 7 geinterviewden dat ze een
zekere mate van zelfstandigheid moeten bezitten en dat ze dit ook moeten kunnen laten zien aan de
mentoren zodat zij vertrouwen hebben in de jongeren.

Op de vraag welke eisen er gesteld worden aan de jongeren op de kamertraining wordt er genoemd
dat het ongeveer hetzelfde moet zijn als de bovengenoemde eisen. Verder wordt ook genoemd dat
er een stabiel netwerk 2 moet zijn. Twee deelnemers geven aan dat zij ook hulp moeten kunnen
vragen.
Op de vraag wanneer je ambulant begeleid kan worden is het antwoord: ‘Als het fasehuis niet meer
nodig is.’ Deze respondent die als enige een antwoord kon geven op deze vraag, geeft aan dat de
ambulante begeleiding geboden wordt om nog te ondersteunen op één of meerdere van de
gebieden waarin nog hulp nodig is.

Ook is aan de jongeren de vraag gesteld wat zij allemaal moeten kunnen als zij helemaal zelfstandig
zouden wonen. Alle respondenten geven aan dat het financiële aspect erg belangrijk is. Daarnaast
geven 5 van de 7 respondenten aan dat ze een dagbesteding moeten hebben. Drie respondenten
geven aan dat een stabiel netwerk erg belangrijk is. Zo zegt één van de jongeren: ‘Om alleen te
kunnen wonen heb je een bepaalde emotionele onafhankelijkheid nodig, maar ook op een bepaalde
manier een emotionele afhankelijkheid. Het weten van wie je afhankelijk bent, goede vrienden,
genoeg positieve dingen in je leven, een vast dagritme, je moet gewoon weten waar je voor staat’.
Verder zeggen alle geinterviewden dat de eisen die gesteld worden binnen het
zelfstandigheidtraject ook van toepassing zijn op het zelfstandig wonen.

4.1.4 INFORMATIEVOORZIENING

Op de vraag of de geinterviewden meer informatie willen over verschillende fases zeggen 3 van de
7 geinterviewden dat ze voldoende informatie hebben gehad. De andere 4 deelnemers zeggen dat
ze meer informatie hadden gewild over de verschillende fases. Deze informatie zouden de
Onder het op orde hebben van de financiën wordt verstaan dat de jongere goed inzicht hebben in de
inkomsten en uitgaven en een goed zicht hebben op de waarde van geld. Dit kunnen zij doen met behulp van
een huishoudboekje en/of internetbankieren.
2 Onder een stabiel netwerk wordt verstaan dat de jongeren voldoende personen in hun naaste omgeving
hebben waarop zij kunnen terugvallen.
1
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respondenten graag op papier willen. Hierin moet vooral naar voren komen wat de inhoud is van
deze trajecten en wat ze daarvoor moeten kunnen. Ook zou volgens hen mondeling meer informatie
gegeven kunnen worden tijdens mentorgesprekken. Daarnaast zeggen 2 van de 7 respondenten dat
ze de informatie wel hebben gehad, maar dat dit eerder gegeven had kunnen worden zodat er meer
duidelijkheid was over wat er ging gebeuren.

Verder is er de vraag gesteld of de respondenten voldoende duidelijkheid hebben gehad over
wanneer zij door konden stromen naar de volgende fase. Vier van de 7 respondenten geven aan dat
zij voldoende duidelijkheid hebben gehad. Drie van de 7 respondenten geven aan dat ze te weinig
duidelijkheid hebben gehad. Dit komt omdat er geen termijnen zijn genoemd over wanneer de
jongeren kunnen doorstromen.

Vanuit de deelnemers is er behoefte aan meer duidelijkheid. Zo geven 4 van de 7 respondenten aan
dat ze meer duidelijkheid hadden willen hebben over de doorstroom. Eén van de respondenten
geeft aan dat er geen duidelijke argumentatie is geweest omtrent de beslissingen die zijn gemaakt
en één van de jongeren geeft aan dat er meer transparantie had moeten zijn over waarom de
beslissing voor doorstroming was gemaakt. Ook geeft één geïnterviewde aan dat voor hem de eisen
die gesteld werden aan de doorstroom niet duidelijk genoeg waren.

4.1.5 KWALITEIT VAN DE BEGELEIDING VOLGENS DE JONGEREN

Ook is er aan de deelnemers gevraagd wat zij vonden van de begeleiding die zij kregen binnen het
zelfstandigheidtraject. Alle respondenten geven aan dat zij de begeleiding die zij kregen goed
vonden.
Drie van de 7 deelnemers vinden het goed dat zij en de mentoren op één lijn liggen en dat er een
vertrouwensband gecreëerd is. Twee respondenten geven aan dat de communicatie tussen hen en
de mentoren goed verloopt.

Op de vraag wat de respondenten goed vinden aan de begeleiding geven 3 respondenten het
antwoord dat zij het overleg tussen henzelf en de mentor goed vinden. Ook vinden de respondenten
het prettig dat het traject individueel bepaald is en dat er regelmatig mentorgesprekken worden
gehouden. Verder wordt er nog genoemd dat de mentoren voldoende toegankelijk zijn, dat de
mentoren goed kunnen doorverwijzen en dit ook doen, dat de mentoren doelgericht werken en dat
het positief is dat er langere tijd dezelfde mentor aan de jongere verbonden is.
Een verbeterpunt dat genoemd wordt, is dat er meer communicatie mag zijn tussen mentoren
onderling. Er wordt ook aangegeven dat de mentoren strenger mogen zijn ten aanzien van
dagbesteding en drugsgebruik. Eén jongere zegt: ‘Ik vind het heel hard, maar strenger zijn op
drugsgebruik. Er zat hier bijvoorbeeld een jongen en die gebruikte alles wat los en vast zat, geen
werk, geen school, en te lui om zijn bed uit te komen. Van mij hadden ze daar strenger op mogen
zijn’.

Op de vraag wat de jongeren vinden van de voorbereiding door de mentoren betreffende de
overstap van bijvoorbeeld fasehuis naar kamertraining, geven alle respondenten aan dat deze
voorbereiding voldoende is. Daarbij wordt aangegeven dat er goed wordt gekeken naar de doelen
van de jongeren, de mentoren zijn duidelijk, er wordt voldoende aandacht besteed aan de financiële
kant die verbonden is aan een overstap naar de volgende fase en de respondenten worden op
praktisch gebied voldoende voorbereid. Twee deelnemers geven aan tijdig te weten waar zij aan toe
zijn. Eén respondent geeft aan het goed te vinden, te bemerken dat hij steeds meer zelfstandig
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wordt en mag zijn. Eén geïnterviewde geeft aan dat hij de basisvaardigheden bezit voordat hij een
overstap naar een volgende fase mag maken. Twee respondenten geven aan de voorbereiding
betreffende de overstap voldoende te vinden, maar toch verbeterpunten te hebben. Deze jongeren
zouden het goed vinden om van tevoren een keer te kijken op een flat, want nu weten ze niet waar
ze terecht komen en kunnen ze zich er geen beeld bij vormen. Een tweede verbeterpunt die zij
geven, is dat zij wat meer begeleiding willen krijgen bij het zoeken naar een woonruimte op het
moment dat zij zelfstandig gaan wonen. Twee deelnemers willen graag meer informatie op papier,
bijvoorbeeld wat ze moeten kunnen, wat het verschil is tussen de fases en wat ze aan moeten
schaffen. Eén respondent geeft aan dat de mentoren wat meer aandacht mogen besteden aan de
overstap en één jongere vindt dat de mentoren na de overstap nog te veel waarde hechten aan de
oude regels wat hun zelfstandigheidbevordering tegengaat.

De respondenten hebben een cijfer gegeven betreffende de voorbereiding door de mentoren. Vier
jongeren geven een goed. Twee respondenten geven de voorbereiding een voldoende en één
geïnterviewde geeft de voorbereiding een onvoldoende. Hij zegt hier het volgende over: ‘Er wordt
te weinig gedaan aan de voorbereiding en ik heb daar wel behoefte aan zodat ik mij kan
voorbereiden op wat mij te wachten staat’. Er worden door de respondenten, ondanks dat ze een
voldoende of een goed geven, de volgende verbeterpunten geschetst: meer informatie, een snellere
overstap en het invoeren of gebruiken van een proeftijd.

Vijf van de 7 geïnterviewden geven aan dat de mentoren voldoende aandacht besteden aan hun
vaardigheden en leerdoelen. Drie respondenten geven aan dat die aandacht voldoende is omdat er
regelmatig mentorgesprekken plaatsvinden waarbij aandacht wordt besteed aan de vaardigheden
en leerdoelen. Eén respondent vindt dat er voldoende aandacht aan wordt besteed omdat hij
vooruitgang ziet bij zichzelf en één respondent geeft aan dat deze aandacht het gevolg is van het
doelengesprek. Wat de jongeren nog meer goed vinden aan de aandacht die zij krijgen op het
gebied van hun leerdoelen en vaardigheden is dat de mentoren voldoende tijd hiervoor vrij maken.
Het is voor 2 jongeren duidelijk welke leerdoelen aandacht behoeven en aan welke vaardigheden
zij aandacht moeten besteden. De jongeren vinden dat de mentoren hen voldoende steunen als het
gaat om het ontwikkelen van hun leerdoelen en vaardigheden en de deelnemers vinden de open
houding van de mentoren prettig. Twee respondenten geven aan niet te vinden dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan de leerdoelen en vaardigheden. Dit heeft de volgende redenen: de
jongere heeft niet het idee dat hij bezig is met leerdoelen en vaardigheden, de werkpunten worden
niet goed geformuleerd, de mentoren zijn niet voldoende betrokken als het gaat om de leerdoelen
en vaardigheden en sommige mentoren hebben een gebrek aan ervaring, waardoor zij hier niet
voldoende aandacht aan besteden. Eén geïnterviewde geeft aan dat de mentoren niet uit zichzelf
aandacht besteden aan de leerdoelen en vaardigheden en dat de geïnterviewde daar zelf naar moet
vragen. Twee van de 5 respondenten vinden de leerdoelen en vaardigheden juist niet duidelijk, in
tegenstelling tot 2 respondenten die dit wel duidelijk vinden. Eén deelnemer vindt dat er sneller
gewerkt kan worden aan de leerdoelen en vaardigheden.

4.1.6 ERVARING JONGEREN BETREFFENDE DE DOORSTROOM

Er is de geinterviewden die op dit moment op de kamertraining wonen de vraag gesteld hoe zij de
doorstroom van het fasehuis naar de kamertraining hebben ervaren. Twee van de 4 respondenten
die dit hebben meegemaakt, vonden de overgang niet zo goed, omdat ze niet goed gepland waren, 2
respondenten vonden de overgang naar de kamertraining goed. Eén jongere had voor en tijdens de
overgang meer informatie willen hebben op papier en één jongere vond de overgang snel gaan. De
Optimalisering doorstroom residentiële voorzieningen Pactum Deventer

Pagina 28

respondenten hebben cijfers verbonden aan deze overgang. Twee geïnterviewden geven de
overgang een onvoldoende, één respondent geeft de overgang een goed en één deelnemer geeft de
overgang een uitstekend. Verbeterpunten voor een beter verloop van de overgang naar de
kamertraining: De overgang naar de kamertraining mag sneller verlopen, de lijnen tussen de
verschillende disciplines moeten korter en de planning kan beter.

4.1.7 AANVULLINGEN

Tot slot is de deelnemers gevraagd of zij nog aanvullingen hebben met betrekking tot de
doorstroom naar de verschillende fases. Wat 3 van de 7 respondenten extra benadrukken is het feit
dat zij behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de inhoud van de verschillende fases. Zij willen
graag de verschillende fases uitgewerkt op papier met daarin informatie over de verschillen met de
andere fases, het verwachtingspatroon en de eisen waaraan ze moeten voldoen om de overstap te
kunnen maken.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Naar aanleiding van de resultaten verwerkt uit de interviews volgt hieronder het hoofdstuk waarin
de conclusies van het onderzoek nader worden toegelicht. Deze conclusie zal worden
omgeschreven aan de hand van de deelvragen.

5.1

HOE VERLOOPT DE DOORSTROOM NAAR DE VERSCHILLENDE FASES OP
DIT MOMENT?

Er is volgens de geïnterviewde medewerkers geen officiële fase-indeling binnen het
zelfstandigheidtraject, maar er kan wel geconstateerd worden dat er 4 verschillende
begeleidingsvormen te onderscheiden zijn. Deze begeleidingsvormen binnen het
zelfstandigheidtraject zijn: het leerhuis, het fasehuis, de kamertraining en de ambulante
begeleiding. Een jongere wordt aangemeld door Bureau Jeugdzorg, en vervolgens wordt er in het
Multidisciplinair Overleg gekeken welke begeleidingsvorm het beste aansluit op de jongere die
geplaatst gaat worden binnen de residentiële voorziening in Deventer. Na de plaatsing wordt er in
samenwerking met de jongere een behandelplan geschreven waarin individuele doelen van de
jongeren worden beschreven. De trajecten worden allen individueel bepaald waarbij de mentoren
een leidende rol spelen en de voortgang bewaken. Aan de hand van de competenties van de jongere
en het toekomstbeeld van de jongere wordt een individueel traject aangeboden. Op het moment dat
de jongere zijn doelen, zoals geformuleerd in het behandelplan, heeft afgesloten, en hij, zijn mentor
en de unit-leider vinden dat hij over voldoende capaciteiten bezit, wordt de overgang naar de
volgende fase gerealiseerd.

5.2

WELKE FORMELE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE DOORSTROOM
NAAR DE VOLGENDE FASES?

Binnen het zelfstandigheidtraject worden geen vaste eisen gesteld aan de jongeren. De jongeren
krijgen wel persoonlijke leerdoelen waaraan zij moeten gaan werken en mee gaan oefenen. De
doelen zijn individueel bepaald. Omdat dit zo individueel bepaald is, kunnen er geen standaard
eisen omschreven worden waaraan een jongere moet voldoen om door te mogen stromen. Wel
wordt als eis voor doorstroming naar een volgende fase gesteld dat alle doelen van de jongeren
behaald zijn die in het behandelplan omschreven zijn, omdat dit de richtlijn is die de jongere samen
met zijn mentor heeft neergezet.

5.3

WAT IS DE MENING VAN DE MEDEWERKERS OVER DE DOORSTROOM
NAAR DE VERSCHILLENDE FASES?
5.3.1 ALGEMEEN

De medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de doorstroom naar de
verschillende fases op dit moment verloopt. De medewerkers geven echter wel een aantal eisen
aan, waaraan zij vinden dat een jongere moet voldoen om op een leerhuis of een fasehuis te mogen
wonen:
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•
•
•
•
•

voldoende motivatie voor begeleiding hebben;
het hebben van minimaal een gemiddeld IQ;
de leeftijd (minimaal 12 jaar voor het leerhuis en minimaal 16 jaar voor het fasehuis);
het hebben van een dagbesteding (school, werk);
het hebben van een hulpvraag en het accepteren van begeleiding.

Een jongere die op de kamertraining wil wonen moet aan dezelfde eisen voldoen, maar daarbij ook
al enige mate van zelfstandigheid bezitten. Een jongere die ambulant wil wonen moet al een
behoorlijke mate van zelfstandigheid bezitten.
Het merendeel van de medewerkers geeft het verloop van de doorstroom een voldoende. Voor
verschillende personeelsleden ontbreekt een bepaalde lijn in deze trajecten. Sommigen geven aan
dat er termijnen gesteld moeten worden aan de trajecten, om voor zichzelf, maar ook voor de
jongere en zijn ouders, zodat zij een duidelijk beeld hebben over het verloop van het traject.

5.3.2 INSPRAAK

De meeste medewerkers geven aan voldoende inspraak te hebben als het gaat om de vraag hoe het
traject van de jongere eruit moet zien en wanneer een jongere door kan stromen naar een volgende
fase. Deze voldoende inspraak hebben zij omdat zij ervaren dat er geluisterd wordt naar de mening
van alle medewerkers, de beslissingen in overleg worden gemaakt en de mentor hier een
belangrijke rol in speelt.

5.3.3 LEERHUIS/FASEHUIS

Er zijn verschillende punten die volgens de medewerkers op dit moment goed verlopen als het gaat
om de doorstroom en instroom naar het leerhuis/fasehuis. Punten die volgens de meeste
medewerkers goed verlopen zijn; de intakegesprekken en kennismakingsgesprekken, er wordt
serieus gekeken naar de jongere en het netwerk van de jongere, er wordt goed individueel gekeken
naar de jongere, de verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de jongere en het voorwerk van de
ambulant begeleiders is goed.
Tevens zijn er verschillende punten die volgens veel medewerkers verbeterd zouden kunnen
worden. Punten die verbeterd zouden kunnen worden zijn: het stellen van termijnen aan de
trajecten, het consequenter zijn in de dagbesteding van de jongere, een intensievere samenwerking
met Lochem en een strikter softdrugsbeleid.

5.3.4 KAMERTRAINING

Er zijn verschillende punten die volgens de meeste medewerkers op dit moment goed verlopen als
het gaat om de doorstroom naar de kamertraining. Punten die goed verlopen zijn: de systematiek
van de behandelplanbesprekingen en voldoende onderling overleg.
Tevens zijn er verschillende punten die volgens veel medewerkers verbeterd zouden kunnen
worden. Punten die verbeterd zouden kunnen worden zijn:
•
•

trajecten mogen sneller;
er zou een competentielijst ontwikkeld kunnen worden;
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•
•

de hulpvraag van de jongere moet onder de aandacht blijven;
consequenter vergaderen op de leerdoelen en werkpunten van de jongere.

5.3.5 AMBULANTE FASE

Punten die op dit moment goed verlopen als het gaat om de doorstroom naar de ambulante fase
zijn: men ziet het als een waardevolle aanvulling op de hulpverlening, de fase is goed afgebakend,
de hulpvraag is duidelijk en het contact met de jongere verloopt goed. Overigens is het zo dat veel
personeelsleden hier geen antwoord op konden geven, omdat zij weinig ervaring hebben met het
ambulante traject en dat deze goede punten, punten zijn die door één personeelslid zijn benoemd.

Er zijn verschillende punten die volgens veel medewerkers verbeterd zouden kunnen worden met
betrekking tot de doorstroom naar de ambulante fase. Punten die verbeterd zouden kunnen
worden zijn: meer vraaggericht werken, gebruik maken van een soort checklist, meer aandacht
voor hebben en meer samenwerken met de Kij.

Bijna de helft van de medewerkers geeft aan niet volledig zicht te hebben op de doorstroom. Zij
willen graag meer handvaten rondom de doorstroom. Dit is mogelijk nuttig voor bijvoorbeeld
nieuwe medewerkers.

5.3.6 AANVULLINGEN

Aanvullende verbeterpunten zijn: betere communicatie en samenwerking met collega-instanties,
wachtlijsten inkorten en meer gebruik maken van wetenschappelijke kennis.
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5.4

WAT IS DE MENING VAN DE JONGEREN OVER HET VERLOOP VAN DE
DOORSTROOM NAAR DE VERSCHILLENDE FASES?
5.4.1 ALGEMEEN

De meeste jongeren geven aan dat volgens hen het zelfstandigheidstraject bestaat uit twee fases: de
fase van het fasehuis en de fase van de kamertraining. Er is nauwelijks kennis over de ambulante
fase. Globaal geven de jongeren aan dat er binnen dit traject vooral gewerkt wordt aan de
zelfstandigheid door middel van het werken aan doelen.

Bijna alle jongeren, op 1 jongere na, die al een keer doorgestroomd zijn naar een volgende fase,
vinden de doorstroom over het algemeen goed verlopen. Hierbij moet wel vermeldt worden dat
sommige jongeren zichzelf tegenspreken. Bijvoorbeeld, ze geven een voldoende, maar noemen
alleen maar verbeterpunten op.
Aandachtspunten hierbij zijn wel; een goede planning maken met de jongere, afspraken op papier
zetten en duidelijkheid scheppen over de eisen/vaardigheden waar de jongere aan moet voldoen.
De jongeren vinden dat dit nu nog onvoldoende gebeurt.

5.4.2 EISEN

Alle jongeren hebben aangegeven aan welke eisen zij volgens hen moeten voldoen om door te
kunnen stromen naar een volgende fase. Hierin werden ongeveer dezelfde antwoorden gegeven:
eisen als het hebben van een daginvulling, een goede zelfverzorging, goede vaardigheden als het
gaat om de praktische zaken rondom de zelfstandigheid zoals de financiën op orde hebben,
emotionele stabiliteit, een vast netwerk en hulp kunnen vragen. Deze eisen gelden volgens de
jongeren voor het hele traject, dus van leerhuis tot zelfstandig wonen.

5.4.3 INFORMATIEVOORZIENING

Het merendeel van de jongeren geeft aan dat zij te weinig informatie hebben ontvangen over het
verloop van de doorstroom naar de verschillende fases. Zij zouden meer informatie willen over de
vaardigheden waarover zij moeten beschikken om door te stromen naar de volgende fase, hoe de
werkwijze is in de volgende fase en wat zij moeten aanschaffen en regelen. Deze informatie willen
de jongeren het liefst op papier krijgen, maar daarnaast ook mondeling door de desbetreffende
mentor. De informatie moet tijdig worden gegeven.
Tevens geeft een aantal jongeren aan graag te willen dat de mentoren transparanter zijn over de
argumentatie van de beslissingen die gemaakt zijn/worden.

5.4.4 BEGELEIDING DOOR DE MENTOR

Het merendeel van de jongeren geeft aan de begeleiding van de mentoren met betrekking tot de
doorstroom goed te vinden. Wat volgens de jongeren een aandachtspunt is, is dat de mentoren
onderling meer mogen overleggen en meer op de hoogte moeten zijn van alle jongeren.
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Het merendeel van de jongeren geeft aan de tijdsduur om door te stromen goed te vinden.

Ook geven de meeste jongeren aan dat zij de voorbereiding door de mentoren met betrekking tot de
doorstroom voldoende vinden. Punten die volgens de jongeren goed gaan zijn; de mentor is
duidelijk, doelgericht, biedt voldoende hulp bij financiële voorbereiding, praktische voorbereiding,
en de zelfstandigheid wordt gestimuleerd.
Punten die volgens veel jongeren verbeterd kunnen worden zijn: van tevoren kijken op de
kamertraining (dit gebeurt nu nog nauwelijks), meer begeleiding bij het zoeken naar een kamer
wanneer zij zelfstandig willen wonen, mentoren moeten de regels meer loslaten, meer informatie
op papier krijgen, meer aandacht voor de jongere wanneer hij de overstap gaat maken, gebruik
maken van een ‘proeftijd’, de overstap mag sneller gerealiseerd worden.

Het merendeel van de jongeren geeft aan dat er voldoende aandacht is als het gaat om de
leerdoelen en vaardigheden van de jongeren. Punten die de jongeren goed vinden zijn; voldoende
mentorgesprekken, het doelengesprek, de vooruitgang is zichtbaar, mentoren maken hier genoeg
tijd voor vrij, genoeg steun en de open houding van de mentoren. Punten die een paar jongeren
minder goed vinden zijn; leerdoelen zijn niet duidelijk, het werken aan de leerdoelen gaat niet snel
genoeg, ziet geen vooruitgang, geen goede formulering en te weinig aandacht. Deze verbeterpunten
zijn tegenstrijdig met de goede punten. Hieruit is op te maken dat deze mening per jongere en per
mentor verschilt en dat het niet te zeggen is dat deze punten ook daadwerkelijk niet goed verlopen.
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5.5. BEANTWOORDING VAN DE HOOFDVRAAG

Aan de hand van de resultaten en de conclusie kan de hoofdvraag: ‘Op welke manier kan de
doorstroom binnen de residentiële voorzieningen van Pactum in Deventer geoptimaliseerd
worden?’, beantwoord worden.
De belangrijkste verbeterpunten die uit de interviews naar voren zijn gekomen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijkere omschrijving van de verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen;
De medewerkers meer inzicht laten krijgen in het alcohol-en drugsprotocol;
De trajecten overzichtelijker omschrijven en hieraan termijnen stellen;
De wachtlijsten kunnen verkort worden;
Medewerkers informeren over de inhoud van de verschillende fases;
Betere samenwerking met andere instanties;
Meer aandacht besteden aan het hebben van een dagbesteding van de jongeren;
De medewerkers kunnen transparanter zijn richting de jongeren en meer informatie geven
over de verschillende trajecten.

Aan de hand van deze verbeterpunten worden in hoofdstuk 7 de aanbevelingen gedaan. De
hoofdvraag is, door middel van het overzicht van verbeterpunten, hiermee beantwoordt.

Optimalisering doorstroom residentiële voorzieningen Pactum Deventer

Pagina 35

HOOFDSTUK 6 DISCUSSIE

In de visie van Pactum wordt gezegd dat zij ontwikkelingskansen bieden voor kinderen en
jongeren. In dit onderzoek wordt gekeken of de zorg die Pactum biedt nog wel aansluit op deze
visie. In dit onderzoek is geprobeerd om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Op welke
manier kan de doorstroom naar de verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen
geoptimaliseerd worden?’

Door in dit onderzoeksverslag de resultaten feitelijk weer te geven is er geprobeerd om een zo
valide mogelijk beeld te schetsen over de uitkomsten van dit onderzoek. Door gebruik te maken van
citaten van de respondenten is er geprobeerd om uitleg te geven over de antwoorden die gegeven
zijn. Door het houden van interviews met verschillende disciplines is er binnen dit onderzoek
vanuit verschillende optieken de doorstroom binnen Pactum belicht. De onderzoekers hebben
ervoor gekozen om zowel de jongeren als de medewerkers te interviewen. Hierdoor is er kennis
genomen van meerdere perspectieven.

Er zijn weinig onderzoeken gepubliceerd ten aanzien van de doorstroom binnen residentiële
voorzieningen. In die zin is dit onderzoek een waardevolle toevoeging als het gaat om kennis over
residentiële voorzieningen.

Wel moet er vermeld worden dat de steekproef met betrekking tot de gehele populatie vrij klein
was. Daarnaast is ervoor gekozen dat de onderzoekers zelf een verdeling maakten onder de
medewerkers die geïnterviewd zijn. Doordat de onderzoekers een selectie hebben gemaakt kunnen
de uitkomsten van dit onderzoek een vertekend beeld geven omdat hierdoor de steekproef
beïnvloed is. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer alle medewerkers geïnterviewd zouden zijn er
een andere uitkomst was geweest.
Binnen de afgenomen interviews bestaat de kans dat medewerkers en jongeren in verband met
persoonlijke belangen mogelijk vertekende en/of sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven.
Een voorbeeld hiervan is een student SPH die zelf een vergelijkend onderzoek zou willen doen. Hij
zegt: ‘ik weet niet of ik wel antwoord kan geven op deze vraag omdat ik dan zelf problemen krijg
met mijn schoolopdrachten’.
Bij een aantal vragen in de interviews is het voorgekomen dat er door één respondent meerdere
antwoorden gegeven zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers die gegeven zijn aan de doorstroom.
Zo gaf één van de respondenten zowel een matig als een voldoende aan de doorstroom zoals hij nu
geregeld is. Door meerdere antwoorden te krijgen van één respondent is het mogelijk dat het
eindcijfer beïnvloed is. Hierin hadden de onderzoekers meer sturing kunnen bieden.

De jongeren die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zijn nog onder begeleiding van Pactum. Zij
hebben nog niet allemaal het traject afgerond. Hierdoor kan het zijn dat hun afhankelijkheid van de
organisatie hun antwoorden heeft beïnvloed. Ook is het mogelijk dat de jongeren antwoorden
hebben gegeven uit eigen belang (bijvoorbeeld om de doorstroom sneller te laten verlopen). Tevens
is gebleken dat de jongeren zichzelf meedere malen tegen spraken. Jongeren gaven de doorstroom
bijvoorbeeld een voldoende, maar gaven wel aan dat ze het over het algemeen niet goed vonden.
Daarnaast is van de jongeren die geïnterviewd zijn, er slechts één jongere die het ambulante traject
volgt. Hierdoor kunnen de uitkomsten over het ambulante traject vertekend zijn omdat de
resultaten van dit onderzoek beschreven zijn op de mening van één respondent.
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HOOFDSTUK 7 AANBEVELINGEN
7.1

INLEIDING

De geïnterviewde jongeren en medewerkers blijken over het algemeen positief over de manier
waarop de doorstroom naar de verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen nu
geregeld is. Dit neemt niet weg dat er verschillende punten voor verbetering naar voren zijn
gekomen. De bedoeling van dit hoofdstuk is om de genoemde feedback in de interviews om te
zetten in aanbevelingen wat er hopelijk toe leidt dat de organisatie en de pedagogisch medewerkers
deze aanbevelingen om kunnen zetten in actiepunten. De genoemde aanbevelingen zijn gebaseerd
op meningen van de respondenten, en niet op feitelijkheden. Daarom moeten de aanbevelingen niet
als vaststaand feit worden beschouwd.

7.2

AANBEVELINGEN VOOR DE ORGANISATIE

 Voor de organisatie is het van belang dat het document, dat reeds bestaat, meer onder de
aandacht komt bij de medewerkers. Daarnaast kan in het document eventueel worden
toegevoegd:
• de inhoud van de verschillende fases en het verschil tussen de fases;
• de eisen die aan de jongeren gesteld worden;
• aan elke fase een geschatte termijn koppelen;
Door aanpassing van dit document is termijnen stellen aan de zorg die aan de jongeren
geboden wordt, makkelijker. Daarnaast zorgt het stellen van termijnen en eisen ervoor dat
de trajecten duidelijker worden voor de jongere en zijn context. Dit zal betekenen dat
Pactum nog meer contextueel kan gaan werken en deze methodiek beter verantwoord kan
worden.
 Binnen Pactum is een protocol beschreven op het gebied van alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren. Omdat voor de medewerkers niet duidelijk is wat dit protocol inhoudt en
hoe ze dit kunnen toepassen, zou het zo kunnen zijn dat het protocol meer aandacht kan
krijgen zodat de medewerkers beter op de hoogte zijn op het gebied van het handelen bij
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
 Een positieve ontwikkeling zou kunnen zijn dat er binnen Pactum Deventer meer aandacht
is voor interne trajecthulp. Door de interne trajecthulp te optimaliseren kan Pactum ervoor
zorgen dat er een betere samenwerking ontstaat tussen bijvoorbeeld Pactum Lochem en
Stichting de Kij.
 Medewerkers van de residentiële voorzieningen kunnen meer op de hoogte worden
gebracht van de reeds beschreven richtlijnen behorende bij de verschillende fases binnen
het zelfstandigheidstraject. Dit zou eventueel besproken kunnen worden in een
teamvergadering waarbij de unit-leider een sturende rol heeft.

7.3

AANBEVELINGEN VOOR DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

 Zoals in de aanbevelingen voor de organisatie naar voren komt is het stellen van termijnen
aan de trajecten een belangrijke aanvulling op de manier waarop de doorstroom naar de
verschillende fases binnen de residentiële voorzieningen geregeld is. De pedagogisch
medewerkers kunnen, om het hoogst haalbare eruit te halen, hierop verder gaan in hun
begeleiding aan de jongeren. De pedagogisch medewerkers kunnen de jongeren duidelijk
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maken aan welke doelen zij werken, hoe lang het ongeveer kost om die doelen te behalen,
hoe lang het behalen van alle doelen bij elkaar kost en hoe lang dan het gehele traject van de
jongere gaat lopen.
 Binnen het fasehuis/leerhuis kunnen de pedagogisch medewerkers meer aandacht
besteden aan het hebben van een dagbesteding van de jongeren. Er zou een duidelijk
protocol gemaakt kunnen worden dat de pedagogisch medewerkers richtlijnen biedt om,
om te gaan met het niet hebben van een dagbesteding. De teams hebben de vrijheid om dit
met elkaar vorm te gaan geven. Het snel (weer) hebben van een dagbesteding zorgt ervoor
dat de jongeren een positieve ervaring opdoen, wat maakt dat de jongere zijn positieve
ontwikkeling kan vergroten.
 Het is van belang dat de pedagogisch medewerkers transparant(er) zijn richting de
jongeren. Zij kunnen de jongeren meer op de hoogte houden van de leerdoelen, werkpunten
en de hulpvraag van de jongere. Het is voor de ontwikkeling van de jongere belangrijk dat
zij weten wat ze aan het doen zijn, en deze inzichten kunnen ze krijgen door de
desbetreffende mentor. Het is voor jongeren met deze verschillende soorten problematiek
belangrijk dat de hulpverleners duidelijkheid en structuur bieden.

7.4

AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK

 Het is wenselijk om, als er meer informatie gewenst is over de ambulante fase, een
vervolgonderzoek te laten plaatsvinden waaraan meer respondenten medewerking
verlenen die kennis hebben gemaakt met de ambulante fase.
 Er kan onderzoek gedaan worden naar de tijdsduur die staat voor een bepaald
doel/hulpverleningstraject in het algemeen. Op het moment dat er een termijn gesteld is
aan een doel, kan onderzocht worden hoe lang het traject van de jongere ongeveer gaat
duren gezien de hulpvragen. De doelen kunnen onderverdeeld worden in categorieën, wat
maakt dat je de jongere ook kan plaatsen in de juiste fase. Op die manier kan Pactum er nog
meer voor zorgen om oplossingsgericht te werken, omdat op deze manier gekeken wordt
naar de doelen en wensen van de jongere en wat de jongere denkt nodig te hebben.
 Er kan onderzocht worden op welke manier vergelijkbare instellingen de doorstroom naar
de verschillende fases doorlopen.
 Het is mogelijk om vervolgonderzoek te verrichten naar de criteria die concreet bij elke fase
passen.
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BIJLAGE 1: INTERVIEWS

Datum afname interview:

INTERVIEWS MEDEWERKERS

Interview vragen Personeel:
Dit interview wordt afgenomen in het kader van het afstudeeronderzoek van Renee Helsloot en
Marjolein von Eije. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is kijken of de doorstroom naar de
verschillende fases van de residentiële voorzieningen in Deventer verbeterd kan worden. Dit
interview wordt gehouden met personeel van verschillende disciplines binnen de residentiële
voorziening in Deventer. In het interview wordt gewerkt met open vragen, gesloten vragen en
schaalvragen. Bij de schaalvragen wordt een onderverdeling gemaakt waaraan de volgende cijfers
worden gegeven:
1. Onvoldoende
2. matig
3. voldoende
4. goed
5. uitstekend.
In het interview worden er eerst een aantal algemene gegevens gevraagd. Daarna gaan we dieper in
op de werkervaring van het personeel en daarna gaan we in op de doorstroom naar de
verschillende fases. Ook zijn er kennisvragen opgenomen om te kijken of het personeel op de
hoogte is van de theoretische kaders.
De duur van de afname van het interview bedraagt ongeveer een uur. Alle gegevens worden
anoniem verwerkt. Om zo goed mogelijk de interviews af te nemen willen we toestemming vragen
voor het opnemen van het interview. Deze zullen alleen de onderzoekers afluisteren en zal op geen
andere wijze worden verspreidt.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Leeftijd:
Werkzaam op locatie:
Functie:

Werkervaring:
1. Hoe lang bent u werkzaam binnen de residentiële voorziening?
2. Hoe lang bent u werkzaam binnen Pactum?
3. Indien van toepassing: Binnen welke setting heeft u eerder gewerkt binnen Pactum?
4. Heeft u ook nog binnen andere organisaties/instellingen gewerkt? Zo ja, binnen welke
organisatie/instellingen en wat waren u werkzaamheden?
5. Welke werkzaamheden voert u uit binnen de functie die u bekleedt?
6. Op welke manier komt u in aanraking met de doorstroming naar de verschillende fases
binnen het leerhuis en/of de fasehuizen?
Vragen gericht op de doorstroom:
7. Heeft u voldoende zicht over hoe de doorstroom nu geregeld is?
8. Hoe is de doorstroom nu geregeld binnen het leerhuis/fasehuis?
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9. Welk cijfer, op een schaal van 1 tot 5, geeft u de doorstroom zoals hij op dit moment
geregeld is? Onvoldoende, matig, voldoende, goed, uitstekend? Waarom?
10. Heeft u voldoende inspraak in de doorstroom van de jongere naar de volgende fase?
Waarom?
11. Welke eisen worden er aan de jongeren gesteld als het gaat om in/doorstroming naar het
fasehuis/leerhuis?
12. Welke eisen worden er gesteld aan een jongere als het gaat om in/doorstromen naar een
flat?
13. Welke eisen worden er gesteld aan een jongere als het gaat om in/doorstromen naar een
ambulante woonruimte?
14. Welke punten gaan goed als het gaat om de in/doorstroom naar het fase/leerhuis?
15. Welke punten gaan goed als het gaat om de in/doorstroom naar de flatjes (kamertraining)?
16. Welke punten gaan goed als het gaat om de in/doorstroom naar een ambulante
woonruimte?
17. Welke punten kunnen volgens u verbeterd worden als het gaat om de doorstroom het
fase/leerhuis?
18. Welke punten kunnen volgens u verbeterd worden als het gaat om de doorstroom de flatjes
(kamertraining)?
19. Welke punten kunnen volgens u verbeterd worden als het gaat om de doorstroom het een
ambulante woonruimte?
20. Zijn er verder nog punten, als het gaat om doorstroming naar de volgende fase die aandacht
nodig hebben?

Kennisvragen:
21. Heeft u inzicht op welke methodiek er gebruikt wordt op het gebied van de doorstroming
naar de volgende fases?
22. Heeft u kennis gemaakt met de vertrektraining?
23. Kent u het competentiemodel?
24. Kent u de oplossingsgerichte benadering?
25. Kent u de contextuele benadering?

Afsluitende vraag:
26. Heeft u nog toevoegingen aan het interview.

Bedankt voor uw medewerking aan dit interview.
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INTERVIEWVRAGEN JONGEREN

Dit interview wordt afgenomen in het kader van het afstudeeronderzoek van Renee Helsloot en
Marjolein von Eije. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is kijken of de doorstroom naar de
verschillende fases van de residentiële voorzieningen in Deventer verbeterd kan worden. Dit
interview wordt gehouden met jongeren van verschillende locaties en fases binnen de residentiële
voorziening in Deventer. In het interview wordt gewerkt met open vragen, gesloten vragen en
schaalvragen. Bij de schaalvragen wordt een onderverdeling gemaakt waaraan de volgende cijfers
worden gegeven:
1. Onvoldoende
2. matig
3. voldoende
4. goed
5. uitstekend.
In het interview worden er eerst een aantal algemene gegevens gevraagd. vervolgens gaan we
dieper in op het hulpverleningsverleden van de jongere, gevolgd door vragen met betrekking tot de
doorstroom naar de verschillende fases.
In het interview hebben we een onderverdeling gemaakt tussen jongeren wonend in het
fasehuis/leerhuis, wonend op de flat en ambulant wonend.
De duur van de afname van het interview bedraagt ongeveer een uur. Alle gegevens worden
anoniem verwerkt. Om zo goed mogelijk de interviews af te nemen willen we toestemming vragen
voor het opnemen van het interview. Deze zullen alleen de onderzoekers afluisteren en zal op geen
andere wijze worden verspreidt.
Algemene gegevens:
Naam:
Geslacht:
Leeftijd:
Wonend op locatie:
Wonend: fasehuis/leerhuis/flat/ambulant
Datum:

Achtergrondvragen:
1. Welke vormen van hulpverlening heb jij tot nu toe gehad?
2. Heb je nog binnen andere hulpverleningsinstanties gewoond?
3. Hoelang woon je al binnen Pactum?
4. Welke vormen van hulpverlening heb je ontvangen binnen Pactum?

Vragen met betrekking op de doorstroom:
5. Hoe ben je in aanraking gekomen met Pactum?
6. Hoe ervaar je de begeleiding die je krijgt binnen Pactum van 1t/m5?
7. Wat vind je goed aan de begeleiding die je krijgt binnen Pactum?
8. Wat kan er verbeterd worden aan de begeleiding die je krijgt binnen Pactum?

Vragenlijst jongere wonend in leerhuis/fasehuis
1. Wat weet je van de verschillende fases binnen het fasehuis/leerhuis?
2. Zou je meer informatie willen over de verschillende fases binnen het fasehuis/leerhuis?
3. Is het voor jou duidelijk genoeg wanneer je door kan stromen naar de volgende fase?
4. Aan welke punten moet je volgens jou voldoen voordat je door kan stromen naar de
volgende fase?
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5. Wat zegt jouw mentor hierover?
6. Hoe vind je de tijdsduur om door te stromen naar de volgende fase?
7. Word je naar jouw mening voldoende voorbereid om door te stromen naar de volgende
fases?
8. Wat vind je goed aan de voorbereiding?
9. Wat kan er beter aan de voorbereiding?
10. Welk cijfer geef jij de voorbereiding op een volgende fase?
11. Is er voldoende aandacht voor jou als het gaat om leerdoelen en vaardigheden?
12. Wat is goed aan de aandacht die je krijgt op het gebied van leerdoelen en vaardigheden?
13. Wat kan beter aan de aandacht die je krijgt op het gebied van leerdoelen en vaardigheden?
14. Welke vaardigheden denk jij nodig te hebben om op een flat binnen Pactum te kunnen
wonen?
15. Welke vaardigheden denk jij nodig te hebben om zelfstandig te kunnen wonen?
16. Zou jij behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de doorstroom naar een flat?
17. Op welke manier zou jij deze duidelijkheid willen krijgen?
18. Heb je nog aanvullingen met betrekking tot de doorstroom?

Vragenlijst jongere wonend op flat:
1. Heb je inzicht in de verschillende fases binnen het fasehuis/leerhuis?
2. Zou je meer informatie willen over de verschillende fases binnen het fasehuis/leerhuis?
3. Is het voor jou duidelijk genoeg wanneer je door kan stromen naar de volgende fase?
4. Aan welke punten moet je volgens jou voldoen voordat je door kan stromen naar de
volgende fase?
5. Wat zegt jouw mentor hierover?
6. Vind je dat je snel genoeg door mag/kan stromen naar de volgende fase?
7. Wordt je naar jouw inzien voldoende voorbereid om door te stromen naar de volgende
fases?
8. Wat vind je goed aan de voorbereiding?
9. Wat kan er beter aan de voorbereiding?
10. Welk cijfer, van 1 tot 5, geef jij de voorbereiding op een volgende fase? Onvoldoende? Matig?
Voldoende? Goed? Uitstekend?
11. Is er voldoende aandacht voor jou als het gaat om leerdoelen en vaardigheden?
12. Wat is goed aan de aandacht die je krijgt op het gebied van leerdoelen en vaardigheden?
13. Wat kan beter aan de aandacht die je krijgt op het gebied van leerdoelen en vaardigheden?
14. Welke vaardigheden denk jij nodig te hebben om zelfstandig te kunnen wonen?
15. Zou jij behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de doorstroom naar een flat?
16. Op welke manier zou jij deze duidelijkheid willen krijgen?
17. Hoe heb je de doorstroom tot nu toe ervaren?
18. Wat vond je goed aan de doorstroom?
19. Wat kan er beter aan de doorstroom?
20. Welk cijfer, van 1 tot 5, zou jij de doorstroom naar een flat geven? Onvoldoende? Matig?
Voldoende? Goed? Uitstekend?
21. Heb je nog aanvullingen met betrekking tot de doorstroom?

Vragenlijst jongere ambulant wonend:
1. Had je tijdens je verblijf binnen het fasehuis voldoende inzicht in de verschillende fases
binnen het fasehuis/leerhuis?
2. Had je meer informatie gewild over de verschillende fases binnen het fasehuis/leerhuis?
3. Is het voor jou duidelijk genoeg geweest wanneer je door kon stromen naar de volgende
fases?
Optimalisering doorstroom residentiële voorzieningen Pactum Deventer

Pagina 43

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Aan welke punten moet je volgens jou voldoen voordat je door kan stromen naar de flat?
Vind je dat je snel genoeg door mocht/kon stromen naar de flat?
Wat vond je goed aan de voorbereiding?
Wat kon er beter aan de voorbereiding?
Welk cijfer, van 1 tot 5, geef jij de voorbereiding op de doorstroom naar het wonen op de
flat? Onvoldoende? Matig? Voldoende? Goed? Uitstekend?
Aan welke punten moet je volgens jou voldoen voordat je door kan stromen naar de
ambulante fase?
Vind je dat je snel genoeg door mocht/kon stromen naar de ambulante fase?
Werd je naar jouw inzien voldoende voorbereid om door te stromen naar de ambulante
fase?
Wat vond je goed aan de voorbereiding?
Wat kon er beter aan de voorbereiding?
Welk cijfer, van 1 tot 5, geef jij de voorbereiding op de doorstroom om ambulant te wonen?
Onvoldoende? Matig? Voldoende? Goed? Uitstekend?
Was er voldoende aandacht voor jou als het gaat om leerdoelen en vaardigheden?
Wat was er goed aan de aandacht die je kreeg op het gebied van leerdoelen en
vaardigheden?
Wat kon er beter aan de aandacht die je kreeg op het gebied van leerdoelen en
vaardigheden?
Welke vaardigheden denk jij nodig te hebben om zelfstandig te kunnen wonen?
Zou jij behoefte hebben gehad aan meer duidelijkheid over de doorstroom naar de
verschillende fases?
Op welke manier had jij deze duidelijkheid willen krijgen?
Hoe heb je de doorstroom tot nu toe ervaren?
Wat vond je goed aan de doorstroom?
Wat kan er beter aan de doorstroom?
Welk cijfer, van 1 tot 5, zou jij de doorstroom over het algemeen geven? Onvoldoende?
Matig? Voldoende? Goed? Uitstekend?
Heb je nog aanvullingen met betrekking tot de doorstroom?

Afsluitende vraag:
1. Heb je nog aanvullingen?

Bedankt voor het meewerken aan dit interview.
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