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Een steunpilaar in donkere tijden1

Een jongen van 16 jaar groeit op in gebroken gezin met een Surinaamse vader, een 
Nederlandse moeder en een oudere zus. Hij woont nu vier jaar bij zijn vader, nadat 
hij eerder bij zijn moeder heeft gewoond. Hij volgt in het speciaal onderwijs een 
mbo niveau 2 opleiding. In zijn vrije tijd vermaakt hij zich met gamen, series kijken, 
roken van sigaretten en joints, deelname aan activiteiten vanuit het jongerenwerk 
en optrekken met zijn vrienden. De thuissituatie zorgt voor spanning zijn leven: om 
de week bezoekt hij zijn moeder, met zijn vader heeft hij conflicten, die soms heftig 
escaleren. 

Ontstaan en intensiteit van het contact
Op zevenjarige leeftijd is de jongen via het kinderwerk bij het jongerenwerk 
terechtgekomen. Onder toezicht van zijn zus mocht hij deelnemen aan activiteiten. 
Sinds twee jaar is hij actief als vrijwilliger. Hij organiseert twee keer per week de 
middaginloop voor tieners en is barmedewerker op verschillende avonden. 
De jongerenwerker werkt sinds een jaar bij de organisatie. De thuissituatie van de 
jongen is bekend bij collega’s. De jongerenwerker weet dit en wil de jongen beter 
leren kennen. Tijdens een van de activiteiten stelt hij zich voor aan de jongen. Ze 
hebben meerdere keren per week contact. Vooral in het jongerencentrum waar de 
jongerenwerker de jongen begeleidt als vrijwilliger, hem ontmoet als deelnemer 
aan diverse groepsactiviteiten en regelmatig een-op-een gesprekken met hem heeft. 
Zorgen over de jongen zijn aanleiding om contact te zoeken met zijn vader. Dat 
contact verloopt makkelijk: vader heeft behoefte aan afstemming over zijn zoon. 

1 Dit verhaal is een uitgebreide samenvatting van een gelijknamig hoofdstuk uit het boek: Metz,  
 J., Rijnders, J. & Sonneveld, J. ( 2020). Hoe jongerenwerkers werken aan preventie. 22 portretten van  
 jongeren. Amsterdam: SWP.
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Bergafwaarts
Begin december appt de jongen de jongerenwerker en vraagt of hij langs kan komen 
voor een gesprek. De volgende dag ontmoeten zij elkaar in het jongerencentrum. 
De jongen vertelt over een theatervoorstelling die hij heeft bijgewoond op school 
en zijn emoties hebben getriggerd. Tijdens de ontmoeting is de jongen openhartig 
over zijn depressieve gevoelens en over heftige situaties die hij thuis in het verleden 
heeft ervaren. Deze informatie is deels nieuw voor de jongerenwerker. Hij luistert met 
aandacht, stelt vragen en toont begrip. 
Als de jongerenwerker terug is na de kerstvakantie hoort hij van zijn collega dat het 
niet goed gaat met de jongen. Tijdens een inloop in het jongerencentrum spreekt de 
jongerenwerk de jongen aan en nodigt hem uit voor een een-op-een gesprekje op 
zijn kantoor in het jongerencentrum. Daar vertelt de jongen dat hij moe is, somber 
is en conflicten heeft met zijn vader en met een goede vriend. Tijdens een volgende 
ontmoeting vertelt de jongen dat hij is ontslagen van zijn stage, omdat hij te vaak 
verzuimde. 

Sparren en bemiddelen
In de drie maanden die volgen onderhouden de jongerenwerker en de jongen 
intensief contact. Ze zien elkaar gemiddeld zes uur per week. Tijdens informele 
korte gesprekken deelt de jongen hoe hij zich voelt, wat hij heeft meegemaakt en 
vraagt hij soms om een advies. De relatie met zijn vader verslechtert en frustreert 
hem. Hij voelt zich niet begrepen door zijn vader als hij kampt met zijn depressieve 
gevoelens en hij stoort zich aan de manier waarop zijn vader hem dwingt om dingen 
te doen. Hij vertelt dat hij zijn moeder mist en dat hij erover nadenkt om weer terug te 
verhuizen naar zijn moeder. Ook vinden er gesprekjes plaats over gezonde voeding, 
als de jongerenwerker signaleert dat de jongen zwaarder wordt door de vele kaas- of 
worstenbroodjes als avondmaal. 
De jongerenwerker zet in op het versterken van zijn kritisch bewustzijn en het maken 
van weloverwogen keuzes voor zijn toekomst. Bijvoorbeeld door hem vragen te 
stellen over hoe hij wonen bij zijn moeder voor zich ziet en hoe hij, na het ontslag op 
zijn stage, verder wil met school en werk. Daarnaast nodigt de jongerenwerker zowel 
de jongen als zijn vader uit voor een gesprek in het jongerencentrum met als doel om 
de band tussen vader en zoon te versterken. Ten slotte benadrukt hij dat de jongen 
altijd bij het jongerenwerk terecht kan. 
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Nieuwe wegen
In de zomer verandert het leven van de jongen. Via een vriend hoort de jongerenwerker 
dat de vader tijdelijk is opgenomen in het ziekenhuis. Vervolgens besluit de jongen 
definitief om bij zijn moeder te gaan wonen en verhuist hij naar een andere gemeente. 
Hoewel de jongen van plan is om regelmatig naar het jongerenwerk te blijven komen, 
dwingt de fysieke afstand de jongen om te stoppen met zijn vrijwilligerswerk in het 
jongerencentrum. 
Contact via WhatsApp vervangt de fysieke ontmoetingen tussen de jongen en de 
jongerenwerker. Het appcontact gaat over onder andere over carrièreperspectieven, 
nieuwe games of over het reilen en zeilen in het jongerencentrum. Wat opvalt is dat 
de jongen vaak initiatief neemt voor het contact. De jongerenwerker vraagt zich af of 
hij nog van betekenis is in leven van jongen. Uit dat de jongen initiatief blijft nemen 
voor het contact, leidt hij af dat hij een belangrijk persoon is in het leven van de 
jongen. De jongerenwerker besluit om het contact voorlopig voort te zetten. 
De verhuizing naar zijn moeder heeft een positieve uitwerking. Na de zomervakantie 
start de jongen met de opleiding voor installateur waarvoor hij vier dagen werkt 
en een dag naar school gaat. Hij laat de jongerenwerker weten dat hij gemotiveerd 
is voor zijn nieuwe opleiding en momenteel geen last meer heeft van depressieve 
gevoelens. De gesprekken met de jongere over zijn eetgewoonten hebben geen invloed 
gehad op zijn gewicht. In het jaar is hij ongeveer vier kilo aangekomen.
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Ik open mijn afscheidsrede met dit verhaal omdat het exemplarisch is 
voor wat we de afgelopen tien jaar met het lectoraat Youth Spot hebben 
beoogd te bereiken en hoe we dat hebben proberen te doen. 

Het verhaal is een samenvatting van een van de 22 casussen in boek Hoe 
jongerenwerkers werken aan preventie. Geschreven vanuit het perspectief van de 
jongerenwerker geeft het een inkijkje in de leefwereld van jongeren in kwetsbare 
situaties en dus de context waarin jongerenwerkers werken en wij onderzoek 
doen. Ook maakt het inzichtelijk hoe jongerenwerkers methodisch werken in 
de ondersteuning van jongeren in relatie tot andere invloeden zoals belangrijke 
anderen in het leven van jongeren en levensgebeurtenissen. Ten slotte laat 
het verhaal op n=1 niveau zien wat we met grootschalig onderzoek hebben 
aangetoond: de bijdrage van jongerenwerk aan de persoonlijke ontwikkeling en 
het versterken van de participatie van jongeren. Het schrijven van deze verhalen, 
ofwel de dataverzameling en de analyse, was op zichzelf een intensief leer- en 
professionaliseringsproces voor alle directbetrokkenen: 19 jongerenwerkers en 
4 onderzoekers. Om ook anderen de gelegenheid te geven van deze inzichten te 
leren, bundelen we de verhalen in een boek dat studenten en jongerenwerkers 
studiemateriaal biedt over het beroep, het methodisch werken en de resultaten 
van jongerenwerk, en managers, beleidsmedewerkers en collega-professionals 
inzicht geeft in de context, werking en bijdrage van het jongerenwerk aan de 
preventie van (jeugd)hulp.

In stijl van dit verhaal zal ik mijn afscheidsrede gebruiken om te schetsen wat 
we	in	tien	jaar	onderzoek	over	jongerenwerk	hebben	ontdekt	en	te	reflecteren	
op hoe we dat hebben gedaan. Het woord fundering in de titel verwijst naar 
de bijdrage die lectoraat Youth Spot heeft geleverd aan de professionalisering 
van het jongerenwerk: het opbouwen van een kennisbasis. Het samen bouwen 
verwijst naar de manier waarop we dat hebben gerealiseerd: de samenwerking 
tussen jongerenwerkpraktijk, onderwijs, onderzoek en de sector in de 
ontwikkeling van die kennisbasis en in de doorlopende professionalisering van 
het beroep jongerenwerk. 
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1. Kennis als fundament2

Toen ik meer dan tien jaar geleden begon als programmaleider van Youth Spot is 
het	jongerenwerk	een	bekritiseerde	praktijk	met	een	diffuse	identiteit.	Overal	in	
het land worden jongerencentra gesloten en omgebouwd tot productiehuizen. 
Voor jongeren in kwetsbare situaties resteert slechts trajectbegeleiding (Metz, 
2011). Twee beknopte onderzoeksopdrachten, van respectievelijk de gemeente 
Amsterdam3 en het Nederlands Jeugdinstituut4, bieden de mogelijkheid om 
helderheid te creëren over de taakopvatting en maatschappelijke opdracht 
voor jongerenwerk als beroep. 

Immers, om te kunnen bijdragen aan de professionalisering van het 
jongerenwerk is helderheid nodig over wat jongerenwerk is, welke positie het 
heeft in de samenleving, en wat de taakopdracht ervan is. Hiervoor hebben 
we	 gebruikgemaakt	 van	 een	 historiografie	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 het	
jongerenwerk als beroep en mijn eerste mini-werkplaats van jongerenwerkers.5 
De	historiografie	is	gebaseerd	op	secundaire	literatuur	en	als	boek	verschenen	
bij uitgeverij SWP onder de titel: Kleine stappen, grote overwinningen. De 
geschiedenis van het jongerenwerk als beroep.	De	conclusie	van	de	historiografie	
resulteert in een taakomschrijving van professioneel jongerenwerk die geldt als 

2 Deze tekst is eerder gepubliceerd als het nieuwe onderzoeksprogramma Jongerenwerk  
 Verbindt 2020-2022. 
3 Metz, J. (2011). Volwassen worden binnen de samenleving. Legitimatie en inhoudsbepaling  
 Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Youth Spot, 
 Onderzoek- en praktijkcentrum voor jongeren en jongerenwerk in Amsterdam.
4 Metz, J. (2010). Professionalisering jeugdwelzijn. Achtergronden en analyse. Amsterdam:  
 Hogeschool van Amsterdam, Youth Spot, Onderzoek- en praktijkcentrum voor jongeren en  
 jongerenwerk in Amsterdam.
5	 Een	historiografie	is	een	geschreven	interpretatie	van	het	verleden,	gepositioneerd	in	vragen,		
 opvattingen en verhoudingen van het heden. Omdat ook het denken over professionalisering  
 zich heeft ontwikkeld (Van Houten 2008; Jacobs 2008) hebben we het ontstaan en voortbestaan  
 van het jongerenwerk geportretteerd tegen de achtergrond van het veranderende denken over  
 professionalisering (van het sociaal werk).
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de	gangbare	definitie	van	professioneel	jongerenwerk	in	Nederland	(De	Meere	
& Stoutjesdijk, 2019).   

Professioneel jongerenwerk 
Professioneel jongerenwerk is een van de sociaal werk beroepen dat zich richt 
op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die ondersteuning 
nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving (Metz, 2011; Metz, 
2013) en is aanwezig in stadscentra, kwetsbare buurten en kleine kernen. Het 
bestaat uit een divers aanbod van activiteiten, onderwerpen en voorzieningen 
op straat, in winkelcentra, sportaccommodaties, buurthuizen, scholen of 
productiehuizen (culturele voorzieningen voor de podiumkunsten), online of in 
specifieke	jongerencentra.	Jongerenwerk	biedt	jongeren	plekken	om	elkaar	te	
ontmoeten, exploratieruimte, activiteiten op het terrein van urban culture en 
sport, de kans om te leren, informatie en advies, praktische hulp en individuele 
begeleiding. Jongerenwerkers houden zich bezig met contact maken, signaleren, 
motiveren, opvoeden, activeren en toeleiden en werken daarin samen met 
ouders, school, jeugdhulp, wijkteams en politie. 

Het historisch onderzoek heeft ons geleerd dat de grote variëteit in verschijningsvormen 
hoort bij jongerenwerk. Het is de kracht van het beroep dat het kan aansluiten op 
wat er speelt onder jongeren en de omgeving(en) waarin zij opgroeien. De variëteit 
is het resultaat van verschillen in behoeften, dromen en leefomstandigheden van 
jongeren,	in	maatschappelijke	ontwikkelingen,	in	geografie	(stad	–	platteland)	en	in	
gemeentelijke opdrachten. Het betekent dus niet dat onduidelijk is wat jongerenwerk 
is. Professioneel jongerenwerk kent vijf karakteristieken:  

 > Professioneel jongerenwerk is gepositioneerd in het derde opvoeddomein 
(Metz, 2011), ook bekend als het buitenschoolse domein (Council of Europe, 
2010) dat in vergelijking met het eerste domein (thuissituatie) en het tweede 
domein (school en werk) een apart pedagogisch regime kent waarin jongeren 
een eigen wereld kunnen creëren met een sterk idee van vrijheid, een groot 
appel op zelfstandigheid en eigen initiatief en ruimte om te experimenteren 
(Bakker, Noordman, & Rietveld-van Wingerden, 2010; Waal 2008). Het gevolg 
hiervan is dat deelname aan het jongerenwerk altijd vrijwillig is (1st Declaration 
European Youth Work Convention 2010; Smith 2013).
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 > Vertrekpunt voor het jongerenwerk vormt de leefwereld van jongeren (Metz, 
2011; Metz, 2013) ook omschreven als “where young people are”  (Smith, 
2013). Fysiek, doordat jongerenwerkers werken op plekken waar jongeren 
verblijven (Dunne, Ulicna, Murphu, & Golubeva, 2014). Symbolisch doordat 
jongerenwerkers aansluiten bij het eigen perspectief, ervaring, vragen 
en doelen van jongeren (Metz, 2011a; Smith 2013; 1st and 2nd Declaration 
European Youth Work Convention 2010; 2015). 

 > Doelgroep van het jongerenwerk zijn primair jongeren in kwetsbare situaties  
(Declaration 1st european youth work convention, Ghent, Belgium, 7-10 juli 
2010.; Declaration 2nd european youth work convention, making a world of 
difference,	Brussels,	 27-30	 april	 2015.;	Metz,	 2011;	 Smith,	 2013). Naast de 
overgang van kind naar volwassene, hebben deze jongeren te maken met 
een vorm van uitsluiting als gevolg van het opgroeien in achterstand, een 
gebrek	 aan	 vaardigheden,	 capaciteiten	 of	mogelijkheden	 of	 een	 specifieke	
ontwikkelingsopgave (Sonneveld & Metz, 2015). Binnen de doelgroep jongeren 
in kwetsbare situaties onderscheidt het jongerenwerk drie subdoelgroepen: 
(1) jongeren met wie het goed gaat; (2) jongeren met beginnende of lichte 
problemen en (3) jongeren met zware of meervoudige problemen (Koops, 
Metz, & Sonneveld, 2013; Sonneveld & Metz, 2015).

 > Inzet van het jongerenwerk is altijd de persoonlijke ontwikkeling van jongeren 
en het versterken van hun volwaardige participatie op alle niveaus van de 
samenleving, nu als jongere en later als volwassene (Declaration 2nd european 
youth	work	 convention,	making	a	world	of	difference,	Brussels,	 27-30	april	
2015.; Dunne et al., 2014; Metz, 2011;2013). Wat volwaardige deelname 
concreet betekent verschilt per jongere. Globaal gaat het om participatie 
als wederzijds proces: jongeren te leren om mee te doen met en invloed te 
hebben op de samenleving en om de samenleving te leren om zich open te 
stellen	voor	de	aanwezigheid	en	de	inbreng	van	jongeren	(Metz,	2017).	

 > Professioneel jongerenwerk wordt uitgevoerd door betaalde krachten die 
aantoonbaar beschikken over relevante kennis, vaardigheden en houding 
die verkregen zijn door een combinatie van opleiding, peer-learning 
en ervaring in het werken met jongeren. In Nederland en Vlaanderen 
ontbreekt,	 net	 als	 in	 de	 meeste	 andere	 Europese	 landen,	 een	 specifieke	
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jongerenwerkberoepsopleiding  (Declaration 1st european youth work 
convention, ghent, belgium, 7-10 juli 2010.; Dunne et al., 2014).

Methodisch werken
De noodzaak van een eigen kennisbasis voor het jongerenwerk wordt in 2010 
breed gedragen (Fabri, 2009). Jongerenwerkers willen weten wat wanneer wel en niet 
werkt en voor wie om meer bewust methodisch werken en hun handelen te kunnen 
legitimeren. Aanbieders van jongerenwerk hebben behoefte aan inzicht in de 
(on)mogelijkheden van hun aanbod en handvatten om hun producten door 
te ontwikkelen. Opleidingen hebben onderbouwde methodieken nodig om de 
toekomstige jongerenwerkers goed te kunnen opleiden. Gemeenten willen weten 
hoe zij het jongerenwerk kunnen positioneren in de sociale infrastructuur en een 
goede opdracht kunnen verstrekken met reële resultaateisen. Door de opkomst 
en omarming van het paradigma van Evidence Based Practice (EBP) door de 
overheid en de kennisinstituten Nederlands Jeugd Instituut (NJi) en Movisie en 
hogescholen wordt het ontbreken van een eigen kennisbasis urgent (Metz, 2020). 
Tien jaar na introductie van EBP in het sociaal werk begin 21ste eeuw wordt van 
alle	sociaal	werk	beroepen	verwacht	dat	zij	de	effectiviteit	van	hun	handelen	met	
wetenschappelijk onderzoek kunnen onderbouwen (Metz, 2011a). 

Het is alleen wel de vraag hoe het handelen van jongerenwerkers zo vastgelegd 
kan worden dat die kan worden onderzocht en onderbouwd en toepasbaar 
is in de uitvoeringspraktijk. De kennisbasis van het jongerenwerk is op dat 
moment, net als voor de andere sociaal werk beroepen, grotendeels impliciet 
(Spierts, 2005; Metz, 2011b; 2012). Een zoektocht door sociaalagogische 
theorie, professionaliseringstheorie en kennistheorie volgt (Metz, 2016; Metz & 
Sonneveld, 2018). Het resulteert in een visie op methodisch werken die aan de 
basis ligt van de ontwikkeling, beschrijving en onderbouwing van methodieken 
door het lectoraat, en die in het proces van onderzoek doen verder wordt 
geconcretiseerd. Inmiddels wordt de visie landelijk door steeds meer 
jongerenwerkorganisaties gehanteerd en gedoceerd in de minor jongerenwerk 
en master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam. 

11



Het werken in de leefwereld van jongeren vraagt van het methodisch 
werken	 dat	 het	 de	 flexibiliteit	 heeft	 om	 mee	 te	 bewegen	 met de (nieuwe) 
vragen en behoeften van jongeren en hun steeds veranderende omgeving 
in plaats van dat het uitvoeren van een oorspronkelijke plan van aanpak 
vooropstaat. Jongerenwerkers kunnen daardoor nauwelijks gebruikmaken 
van gedetailleerd uitgewerkte aanpakken die zich richten op het verbeteren 
van een specifieke situatie (Metz, 2016; De St Croix, 2018). In plaats daarvan 
hanteren jongerenwerkers in contact met jongeren en hun omgeving een 
open benaderingswijze (Metz, 2016), is programmeren de grondvorm van het 
methodisch werken waarin gebruik wordt gemaakt van methodieken. Ik licht 
dit toe:

 > Een open benaderingswijze hanteren houdt in dat het precieze doel en 
bijbehorende methodieken die je gaat inzetten afhankelijk zijn van de 
situatie, wensen en mogelijkheden van de betrokkenen aanwezig op dat 
moment (Donkers, 2012; Spierts, 2014; Metz, 2016a; De St Croix, 2018; 
Metz&Sonneveld, 2018; Doherty & De St Croix, 2019). Methodisch werken 
vanuit een open benaderingswijze betekent dat jongerenwerkers doelgericht, 
procesmatig en moreel handelen in interactie met jongeren en de omgeving 
(dialogisch)	(Donkers	2012).	Een	open	benaderingswijze	is	daarmee	flexibeler	
en dynamischer, maar ook minder voorspelbaar. 

 > Jongerenwerkers geven invulling aan de open benaderingswijze door te 
programmeren. Programmeren is het doorlopen van een cyclische proces 
van oriënteren, ontwerpen, organiseren, uitvoeren en evalueren en richt 
zich op micro, meso en macroniveau (Van Haaster, 2008:30). Inzet van het 
programmeren is om vanuit verschillende perspectieven, belangen en 
behoeften op een systematische en doelgerichte manier in afstemming met 
de in de situatie aanwezige jongeren en omgeving te komen tot het uitvoeren 
van de beste aanpak (activiteit, project, begeleiding, praktische hulp) (Metz & 
Sonneveld 2018). 

 > De kennisbasis van het methodisch werken in het jongerenwerk heeft de 
vorm van methodieken. Onder methodiek wordt verstaan: ‘Het geheel van een 
mens- en maatschappijvisie, naar vooropgestelde doelstellingen die worden 
nagestreefd door het handelen, de methode van handelen en bij voorkeur 
een verklarende theorie die verklaart waarom bepaalde acties tot bepaalde 
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resultaten leiden’ (Hermans 2014, p. 41). De kracht van methodieken is dat 
het van toepassing is voor een diversiteit aan situaties en contexten. Hierin 
verschilt de methodiek van interventies. Het nadeel van methodieken is dat zij, 
in tegenstelling tot interventies, geen vast format hebben (Metz & Sonneveld, 
2018). 

 > De methode van handelen binnen de jongerenwerkmethodieken heeft de 
vorm van methodische uitgangspunten (Koops et al., 2013; Koops et al., 
2014; Metz, 2016b; Sonneveld & Metz, 2015; Metz & Sonneveld, 2018). Dit 
zijn uitgangspunten, ook wel handelingsvormen genoemd, die richting geven 
aan het handelen van jongerenwerkers in contact met de doelgroep. Wij 
spreken over methodische uitgangspunten omdat de inzet van het handelen 
binnen een methodiek hetzelfde is, maar het afhankelijk is van de persoon 
van de jongerenwerker hoe daar invulling aan wordt gegeven (Metz, 2016a; 
Metz & Sonneveld, 2012). Er zijn twee typen methodische uitgangspunten: 
methodische stappen en methodische principes.6 

Hedendaagse vraagstukken over de aard van methodisch werken in het 
jongerenwerk vormen de pedagogische opdracht en ervaringsdeskundigheid. 
De pedagogische opdracht verwijst naar het onderdeel van het methodisch 
werken dat gericht is op het goed opvoeden van jongeren in het jongerenwerk. 
De pedagogische opdracht zorgt ervoor dat de aanpak van de opvoeding van 
jongeren in het jongerenwerk aansluit bij de opdracht van het jongerenwerk, 
het perspectief en de mogelijkheden van de beoogde doelgroep, de omgeving 
waarin de jongeren opgroeien en de context waarbinnen jongerenwerkers 
werken (Metz &Todorovic, 2019). Het probleem is dat het concept te theoretisch 
is, ideeën waartoe jongerenwerkers opvoeden niet expliciet zijn en onduidelijk 
is hoe de pedagogische opdracht kan worden afgestemd op het perspectief 
en de mogelijkheden van jongeren met verschillende achtergronden, de 

6 De methodische stappen verwijzen naar de volgordelijkheid van handelen in de begeleiding  
 van jongeren. Te denken valt aan contact leggen, behoefte peilen, ondersteunen, en evalueren.  
 De meeste methodieken hebben eenzelfde volgordelijkheid en dus dezelfde methodische  
 stappen. De methodische principes geven inhoudelijk richting aan het contact met jongeren.  
 Zij bestaan naast elkaar en worden afhankelijk van de jongere(n), de situatie, de doelen, de  
 persoon van de jongerenwerker en de beschikbare middelen door de jongerenwerker ingezet.  
 Jongerenwerkers maken van datgene gebruik wat op dat moment nodig en passend is   
 (Metz, 2016; Metz & Sonneveld, 2012). Iedere methodiek kent een eigen set van methodische  
 uitgangspunten. 
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diverse omgevingen waarin jongeren opgroeien en de context waarbinnen 
jongerenwerkers werken. Dit is reden waarom het lectoraat in 2018 is gestart 
met onderzoek in de vorm van een professionele leerlijn met jongerenwerkers 
en studenten naar hoe het jongerenwerk met de pedagogische opdracht in 
contact met jongeren en samenleving kan inspelen op situationele factoren. 

Door afgelopen tien jaar onderzoek te doen naar het methodisch werken is 
zichtbaar geworden dat jongerenwerkers veel gebruik maken van eigen ervaringen. 
De rol van ervaringsdeskundigheid in de uitoefening van het professionele 
jongerenwerk is dan ook het tweede actuele vraagstuk. Ervaringsdeskundigheid 
is een onderwerp dat in het sociaal werk en wetenschappelijke literatuur steeds 
meer aandacht krijgt als werkzaam element in de uitvoering van het sociaal werk 
(o.a. Sandu 2019 ; Schenk e.a. 2018; Weerman, 2016; Desain, Driessen, Van den 
Graaf, Holten, Huber, Jansen, Metze en Sedney, 2013). Het verwijst naar het 
vermogen om op grond van eigen herstelervaringen voor anderen ruimte te 
maken	voor	herstel.	De	deskundigheid	die	door	reflectie	op	de	eigen	ervaringen	
met een ontwrichtende leefsituatie en de ervaringen van deelgenoten is vergaard, 
aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier 
ingezet ten behoeve van de doelgroep. Lectoraat Youth Spot is voornemens om 
in Werkplaats 2021-2022 onderzoek te doen naar de potentiele betekenis van 
ervaringsdeskundigheid in het professionele jongerenwerk.

Jongerenwerkmethodieken
Tegenwoordig kent het jongerenwerk een aanzienlijke kennisbasis die wij samen 
met de jongerenwerkpraktijk en Amsterdamse sociaal werk opleidingen bottom-
up hebben ontwikkeld en wetenschappelijk hebben onderbouwd. Altijd vormt 
een concrete vraag van jongerenwerkers en hun organisaties de aanleiding voor 
methodiekontwikkeling, vaak daartoe gestimuleerd door (lokaal) sociaal beleid. 
Aanvankelijk gaat het om het onderbouwen van bestaande werkwijzen zoals De 
Inloop, Ambulant Jongerenwerk of Groepswerk. Al snel krijgt het onderzoek een 
meer innovatief en fundamenteel karakter en dragen we met onderzoek bij aan 
de ontwikkeling van nieuwe methodieken zoals Individuele Begeleiding, Youth 
Organizing, Talentgericht Werken en Peer-to-Peer of de doorontwikkeling van 
bestaande werkwijzen (Meidenwerk). 
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Stand van zaken herfst 2020 is dat van de bestaande methodieken de klassieke 
methodieken De Inloop (Metz & Sonneveld, 2012), Ambulant Jongerenwerk 
(Koops, Metz & Sonneveld, 2013), Individuele Begeleiding (Koops, Metz & 
Sonneveld,	 2014),	 Groepswerk	 (Rumping	 e.a.,	 2017)	 en	 Informatie	 &	 Advies	
(Schaap,	Todorovic,	Awad,	Manders,	Sonneveld	&	Metz,	2017)	zijn	beschreven	
en met praktijkkennis zijn onderbouwd. Het meidenwerk is onderbouwd met 
praktijkkennis	 en	 effectonderzoek,	 en	 doorontwikkeld	 (Boomkens,	 Van	 der	
Grient, Metz, Nijland & Van Trijp, 2018). Nieuw ontwikkelde en met praktijkkennis 
onderbouwde methodieken zijn Talentgericht werken (Abdallah, Kooijmans & 
Sonneveld,	 2016),	 Youth	Organizing	 (Awad,	Metz,	 Koops	&	 Sonneveld,	 2017)	
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en	Peer-to-Peer	(Manders,	Metz	&	Sonneveld,	2017).	Van	het	meidenwerk	en	
talentgericht werken weten we bovendien ook hoe het werkt. Het meidenwerk 
draagt via een proces van zelfversterking (empowerment) bij aan het vergroten 
van het eigenaarschap van het eigen leven (Boomkens, Van der Grient, Metz, 
Nijland & Van Trijp, 2018; Boomkens, Metz, Van Regenmortel & Schalk, 2018). 
Talentgericht werken draagt door het faciliteren van succeservaringen bij aan 
het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie 
van	 jongeren	 in	 kwetsbare	 situaties	 (Abdallah,	 2017;	 Abdallah,	 Kooijmans	 &	
Sonneveld, 2016). 

Tegelijkertijd zijn er veel vragen die resteren en dienen nieuwe thema’s zich aan. 
Zo ontbreekt er nog altijd onderzoek naar het belang, beheer en opbrengsten 
van	 specifieke	 jongerencentra.	 Ook	 de	 toenemende	 digitalisering	 stelt	 het	
jongerenwerk voor grote opgaven. Voor jongeren is de online wereld een 
vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld. Daardoor wordt het voor het 
jongerenwerk noodzakelijk om ook online te werken. Zo is onduidelijk hoe 
het jongerenwerk in de online leefwereld jongeren kan vinden, volgen en 
begeleiden. Hieraan ten grondslag ligt een meer fundamentele vraag. Omdat 
de leefwereld van jongeren het vertrekpunt van het jongerenwerk vormt, is het 
jongerenwerk van oudsher gepositioneerd in het vrije tijdsdomein. In de online 
leefwereld van jongeren vervaagt het onderscheid tussen de opvoeddomeinen 
thuis, school/werk en vrije tijd waardoor er onduidelijkheid is over de rol 
van het jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.  Hoe kunnen 
jongerenwerkers jongeren vinden, volgen en begeleiden in de online leefwereld 
van jongeren? Dit is de centrale vraagstelling van het 2-jarige RAAK-publiek 
onderzoek dat lectoraat Youth Spot 1 mei 2020 is gestart en gaat uitvoeren 
samen met de 14 jongerenwerkaanbieders. 

Ten	slotte	is	armoede	en	financiële	problematiek	onder	jongeren	een	groeiend	
en hardnekkig maatschappelijk probleem. Het lukt nauwelijks om de cirkel van 
intergenerationele armoede te doorbreken. Ondanks de toenemende preventie 
en	 aanpak	 van	 armoede	 en	 schulden	 zijn	 jongeren	 van	 8	 tot	 27	 jaar	 met	
geldzorgen of schulden steeds vaker in beeld bij het jongerenwerk. Als gevolg 
van	de	 stress	die	het	hebben	van	financiële	problemen	met	 zich	meebrengt	
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stagneert bovendien de gewone ontwikkeling van de jongeren. Vraag is wat het 
jongerenwerk kan betekenen voor jongeren die opgroeien in armoede-situaties 
of worstelen met schuldenproblematiek. 

Effectiviteit
De eerste aanbesteding van het welzijnswerk in Nederland vormt de aanleiding 
voor de oprichting van Youth Spot, toen nog het Amsterdamse onderzoeks- 
en praktijkcentrum voor praktijkontwikkeling, professionalisering en profilering 
van het jongerenwerk. In 2005 wordt het Amsterdamse jongerenwerk 
aanbesteed in de hoop dat het resulteert in alertheid voor overheidssturing, 
resultaatverantwoording en kwaliteitsverbetering (Abdallah, Boer, Sinke, 
Sonneveld, & Spierts, 2010).7 Als de beoogde kwaliteitsverbetering uitblijft 
richten in 2008 de Amsterdamse jongerenwerkaanbieders en mbo- 
en hbo-beroepsopleidingen Sociaal Cultureel Werk Youth Spot op om 
gezamenlijk wel werk te maken van de gevraagde kwaliteitsverbetering (en 
effectiviteitsverbetering)	van	het	jongerenwerk.8

Het duurt tot 2018 voordat we een eerste inzicht kunnen bieden in 
effectiviteitsvraagstukken.	 In	dat	 jaar	verschijnt	de	Maatschappelijke	Business	
Case Jongerenwerk (MBC) (Participe Advies, 2018).9 De MBC Jongerenwerk is 
een model dat door een gestructureerde kosten-batenafweging waarin het 
economische én maatschappelijke nut van een organisatie samenkomen, de 
meerwaarde van het jongerenwerk zichtbaar is gemaakt. Conclusie luidt dat 
jongerenwerk zorgkosten reduceert met een maximaal besparingspotentieel 
van 45 miljoen euro (Participe Advies, 2018).  In Europees vergelijkend onderzoek 

7	 Vijf jaar na de start van het aanbesteden hebben vier van de oorspronkelijke veertien   
 Amsterdamse stadsdelen, dezelfde jongerenwerk aanbieder als daarvoor. De helft van de  
 stads twee keer van aanbieder. Twee stadsdelen wisselen in  
 de genoemde periode zelfs drie keer van aanbieder. Hoewel het lukt om binnen het   
 jongerenwerk een alertheid te creëren voor overheidssturing en resultaatverantwoording,  
 blijft de gewenste kwaliteitsverbetering uit. Er ontstaat concurrentie tussen de   
 jongerenwerkaanbieders, er is verlies aan continuïteit, nieuwe aanbieders zijn niet altijd  
 berekend op hun taken, het aanbesteden kost veel menskracht en de relatie tussen   
 opdrachtgever en opdrachtnemer raakt verzuurd (Abdallah e.a., 2010).
8 De founders van Youth Spot zijn Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA), Combiwel, IJsterk,  
 Impuls, Roc van Amsterdam, Roc Top, OSA [Ondernemerskring Sociale sector Amsterdam] en  
 de Hogeschool van Amsterdam.
9 https://www.participeadvies.nl/actueel/mbc-jongerenwerk 
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in vijf landen (Groot-Brittannië, Finland, Estland, Italië en Frankrijk) is door middel 
van story telling in beeld gebracht hoe jongeren de impact van jongerenwerk 
op hun leven ervaren. De conclusie is dat, ondanks de vele verschillen in de 
uitvoering, het jongerenwerk bijdraagt aan het ontwikkelen van vaardigheden, het 
vergroten van zelfvertrouwen, het versterken van vriendschappen en het maken 
van positieve, toekomstgerichte keuzen (Ord, et al., 2018). Onderzoek naar 
meidenwerk wijst dat deelname aan het meidenwerk leidt tot het hebben van de 
intentie om zelf het eigen leven vorm te geven (Boomkens, Metz, Van Regenmortel 
& Schalk, 2018). Ook blijkt dat een individuele benadering van meisjes en jonge 
vrouwen	resulteert	in	beter	kunnen	reflecteren	(Boomkens	e.a.	2018).

Een	jaar	later	kunnen	we	op	basis	van	effectonderzoek	onder	1.597	jongeren	
van 10 tot 24 jaar uitspraken doen over de bijdrage van het jongerenwerk aan de 
transformatiedoelen van de huidige Jeugdwet. Longitudinaal vragenlijstonderzoek 
wijst uit dat deelname aan het jongerenwerk ertoe leidt dat jongeren in kwetsbare 
situaties meer participeren en meer eigen verantwoordelijkheid laten zien en 
meer gebruikmaken van hun eigen mogelijkheden. Jongerenwerkers verwijzen 
jongeren door naar professionele hulp en dragen eraan bij dat jongeren met 
zware problemen stabiel blijven (Sonneveld, Metz & Manders, 2019). Ook wijst 
het	onderzoek	uit	dat	jongerenwerk	tijd	nodig	heeft.	Deelname	van	7	maanden	
of meer aan het jongerenwerk is nodig om een hoger niveau van eigen kracht 
en participatie van jongeren te bereiken (Sonneveld, Metz & Manders, 2019). 
Ander	onderzoek	naar	effectiviteit	van	preventieve	programma’s	voor	jongeren	
bevestigt dat dit type programma’s resultaat opleveren als ze over langere 
tijd worden uitgezet (Nation, Crusto, Wandersman, e.a. 2003). Meer langdurig 
longitudinaal onderzoek is nodig om vast te stellen hoe jongeren zich op 
lange(re) termijn binnen het jongerenwerk ontwikkelen. 

Partner in de wijk 
Door de transitie en transformatie komt er aandacht voor samenwerking 
van het jongerenwerk met de omgeving van jongeren. Exploratief onderzoek 
maakt zichtbaar dat het samenwerken met de omgeving van jongeren het 
ontwikkelproces van jongeren versterkt (Sonneveld e.a. 2020; Boomkens e.a. 
2018). Het maakt een gezamenlijke aanpak mogelijk die zich richt op meerdere 
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leefgebieden van de jongeren (Rumping, Todorovic, Metz, Van der Grient, 
2018; Boendermaker; Rumping, Metz & Fukkink, 2019;  Sarti, Manders, Metz, 
2019). Ook is er sneller zicht op hoe jongeren in de verschillende leefgebieden 
functioneren en kan er sneller ingegrepen worden als de ontwikkeling van 
jongeren spaak blijkt te lopen. Tot slot kunnen beschermende factoren in de 
verschillende leefwerelden worden versterkt en risicofactoren verminderd 
waardoor de ontwikkeling van jongeren versterkt wordt (Sarti e.a, 2018). Wel 
vraagt het dat het jongerenwerk weet hoe de verschillende omgevingen van 
jongeren, hun beïnvloeden (Boomkens e.a. 2018).

Ecologische systeemtheorie onderschrijft het belang van het contact met 
de omgeving voor het volwassen worden als deel van de samenleving. 
Bronfenbrenner	 (1979)	stelt	dat	het	opgroeien	van	kinderen	en	 jongeren	het	
resultaat is van interacties tussen aan de ene kant het kind en aan de andere 
kant een complexe omgeving die bestaat uit een microsysteem (familie, klas 
en vrienden), het mesosysteem (de verbindingen binnen het microsystem), 
het exo-systeem (instituties zoals de school, sportclub en de werkgevers van 
de ouders) en het macrosysteem (de politieke, culturele en economische 
situatie in de samenleving). Door te participeren zijn jongeren in verbinding 
met hun omgeving. Participatie als concept verwijst naar de interactie van 
jongere(n) met een sociale omgeving (contact met een ander persoon, groep 
mensen of gemeenschap) (Boomkens & Metz, unpublished). De bijdrage van 
participatie aan het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven is tweeledig 
(Boomkens & Metz, unpublished): Ten eerste draagt participatie bij aan het 
proces om zelfstandigheid te verwerven. Door te participeren in bestaande of 
nieuwe omgevingen leren jongeren kennis en vaardigheden die hen helpen om 
weloverwogen keuzes te maken over het eigen leven en zichzelf toe te rusten 
om zelf bepaalde acties te kunnen ondernemen (Christens, Peterson, & Speer, 
2011). Participatie heeft dan de functie van een leeromgeving. Ten tweede 
kunnen jongeren door te participeren invulling geven aan het eigenaarschap van 
hun eigen leven. Immers, doordat jongeren actief deelnemen aan hun sociale 
omgevingen beïnvloeden zij hun omgeving en zijn zij bezig uiting te geven aan 
het eigenaarschap van hun eigen leven (Wong, Zimmerman & Parker, 2010). 
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Een belangrijke vraag is daarom hoe het jongerenwerk zo kan samenwerken 
met de omgeving van jongeren opdat het bijdraagt aan het volwassen worden 
van jongeren als deel van de samenleving. Hierbij gaat het om drie kwesties. Ten 
eerste: hoe kunnen jongerenwerkers een draagkrachtige en sterke pedagogische 
omgeving stimuleren waar jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen? Ten 
tweede: hoe kunnen jongerenwerkers de participatie van jongeren in hun 
omgeving versterken? Ten derde: hoe kunnen jongerenwerkers – net als andere 
sociaal werk professionals – interprofessioneel en met informele partners 
(ouders, sociaal netwerk, peers, vrijwilligers) samenwerken in de begeleiding 
van jongeren bij het volwassen worden als deel van de samenleving?

Verkennend onderzoek maakt zichtbaar dat de samenwerking van het 
jongerenwerk met de omgeving van jongeren pril is (..), dat er weinig bekend is 
over de rol van het jongerenwerk in de samenwerking en wat kenmerken van een 
goede samenwerking zijn. Verkennend onderzoek naar de samenwerking met 
ouders maakt zichtbaar dat jongerenwerkers ouders goed weten te bereiken, 
jongerenwerkers ouders praktische hulp bieden en optreden als schakel tussen 
ouders en instanties en dat zij ouders nog weinig gebruiken als hulpbron in 
de begeleiding van jongeren  (Rumping, Todorovic, Metz, Van der Grient, 
2018). Over de samenwerking van jongerenwerk met het voortgezet onderwijs 
is bekend dat er twee vormen te onderscheiden zijn: (1) jongerenwerkers 
ondersteunen het werk van de school vanuit de jongerenwerk accommodatie 
of vanuit hun werk in de wijk; (2) het jongerenwerk is structureel aanwezig 
binnen de school (Sarti, Manders, Metz, 2019). Partnerschap, afstemming, 
bekendheid en toegankelijkheid zijn werkzame elementen die mogelijk 
bijdragen aan een goed verloop van de samenwerking waarbij structurele 
financiering,	draagvlak	creëren	en	behouden	en	facilitering	van	 jongerenwerk	
gelden als randvoorwaarden (Rijnders, Manders & Metz, under review). 
Over de samenwerking van jongerenwerkers met jeugdhulpprofessionals, 
onderwijsprofessionals, ouders en vrijwilligers is bekend dat er verschillen zijn in 
hoe de professionals in de verschillende werkvelden de samenwerking ervaren. 
Dit biedt handvatten voor waar samenwerking kan worden verbeterd. Zo blijkt 
dat jongerenwerkers makkelijker samenwerken met ouders en vrijwilligers terwijl 
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jeugdhulpprofessionals meer verwantschap voelen met andere professionals 
(Boendermaker, Rumping, Metz, Fukkink, 2019).

Van oudsher heeft het jongerenwerk ook een rol in de preventie van (jeugd)
criminaliteit, radicalisering en ondermijning. Door alle aandacht voor de transitie 
en transformatie van de (jeugd)zorg is dit op de achtergrond geraakt. Nog altijd 
wordt 40 tot 60% van de jongerenwerk-inzet betaald vanuit het veiligheidsdomein 
(De Meere & Stoutjesdijk, 2019). Over de rol en samenwerking van jongeren 
met de partners in de veiligheidsketen is – weliswaar versnipperd - aanzienlijk 
meer bekend, zoals over de rol van het jongerenwerk in de preventie van (jeugd)
criminaliteit (Ferwerda & Kloosterman, 2006; Ferwerda & Ham, 2010; De Jong, 
2016), radicalisering (Sieckelink & De Winter, 2015; Sieckelinck, Kaulingfreks, 
De Winter, 2015; Van San, Sieckelinck & De Winter, 2010) en ondermijning 
(Boutelier, Boelens & Hermens, 2019). Wat ontbreekt is een overzichtelijke 
en toegankelijke bundeling van die reeds beschikbare kennis. Uitvoerend 
jongerenwerkers en hun organisaties hebben dit hard nodig om hun bestaande 
praktijken en inzet te onderbouwen, te focussen en door te ontwikkelen. 

De vraag die na tien jaar niet is beantwoord is hoe het jongerenwerk 
te positioneren in de sociale en pedagogische basisinfrastructuur. Het 
jongerenwerk is als basisvoorziening onderdeel van wat door gemeenten 
aangeduid wordt als ‘de nulde lijn’, ‘het voorveld’, ‘dragende samenleving’, 
‘collectief welzijn’, ‘sociale basis’ of ‘de pedagogische basisinfrastructuur’. 
Omdat het jongerenwerk zich richt op 18- en 18+ jongeren en contact heeft 
met jongeren zonder problemen, met lichte problemen en met meervoudige 
problemen heeft het in de uitvoering te maken met ouders; de pedagogische en 
de sociale basisinfrastructuur; informele en formele initiatieven; nulde, eerste 
en tweedelijnsvoorzieningen; en met de domeinen onderwijs, zorg en veiligheid. 
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2. Samen bouwen 
In mijn eerste maanden bij Youth Spot hebben we intuïtief drie samenhangende 
keuzen gemaakt die van invloed zijn geweest op hoe de professionalisering en de 
samenwerking zich heeft ontwikkeld. De opbrengst is bekend: een met onderzoek 
onderbouwde kennisbasis van het beroep jongerenwerk en een sterk lectoraat. 
Het	tweede	deel	van	mijn	rede	gebruik	ik	om	te	reflecteren	op	het	bouwproces.	

Keuze 1: Kennisontwikkeling voor de jongerenwerkpraktijk
We hebben gekozen om ons te richten op kennisontwikkeling omdat het 
nodig is om te weten wat binnen het jongerenwerk op welke manier werkt 
voor wie. Kennis is een van de vijf randvoorwaarden voor kwalitatief goede 
beroepsuitoefening (Metz, 2013). Volgens klassieke professionaliseringstheorie 
is het beschikken over een wetenschappelijk kennisdomein noodzakelijk voor 
inhoudelijke beroepsontwikkeling (Carr-Saunders & Wilson, 1933; Freidson, 
2001; Van Houten, 2008). Wetenschappelijk onderzoek waarborgt de 
kwaliteit van de ontwikkelde kennis en fungeert daarmee als een belangrijke 
kwaliteitsnorm voor de beroepspraktijk.  

De 140-jarige geschiedenis van het jongerenwerk bevestigt dat het ontbreken 
van die kennisbasis tot dan toe de bottleneck voor professionalisering van het 
jongerenwerk is geweest (Metz, 2011b). Dat de professionele begeleiding van 
jongeren	 bij	 het	 volwassen	worden	 specifieke	 deskundigheid	 vraagt,	 staat	 al	
rond 1920 buiten kijf. Het duurt evenwel driekwart eeuw voordat er enig zicht 
is op een eigen deskundigheiddomein. De binnen de brede noemer van sociaal 
werk ontwikkelde kennis, theorieën en vaardigheden sluiten onvoldoende 
aan	 bij	 de	 specifieke	 vragen	 van	 de	 jongerenwerkpraktijk	 (Metz,	 2011a).	 De	
realisatie van een eigen kennisbasis is moeizaam doordat jongerenwerk een 
relatief klein vakgebied is waardoor spanning bestaat tussen het beschikken 
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over voldoende schaalgrootte om de benodigde kwaliteit te bieden terwijl zij 
tegelijkertijd specialistisch genoeg moet zijn om te kunnen aansluiten bij de 
specifieke	beroepspraktijk	(Metz,	2010).
Tien jaar geleden was het voor het jongerenwerk wel de vraag hoe die eigen 
kennisbasis eruit moet zien. Eerdere ervaringen met wetenschappelijk 
onderzoek en het toepassen van bestaande kennis, theorieën en vaardigheden 
zijn niet positief (Metz, 2010; Metz, 2011). De vrees bestaat dat het werken met 
wetenschappelijke kennis de reeds bestaande praktijkkennis declasseert en dat 
het statische en eendimensionale karakter van het noodzakelijk veronderstelde 
effectonderzoek	 onverenigbaar	 is	 met	 de	 complexiteit	 en	 flexibiliteit	 van	 de	
sociaal agogische beroepen (Metz, 2012). Inmiddels is algemeen erkend dat de 
randvoorwaarden voor Evidence Based Practice haaks staan op de complexiteit, 
dynamiek en diversiteit van de uitvoeringspraktijken van het sociaal werk (zie 
ook Desair, 2008; Kremer & Verplancke, 2004; Metz, 2011a; Metz, 11b; Metz, 
2016; Rensen, Kooij, Booijink, Zwet, & Verduin, 2009; Spierts, 2005; Steyaert, 
Biggelaar, & Peels, 2010; Tonkens, 2008). 

We kwamen tot de conclusie dat om met kennis bij te dragen aan de 
professionalisering van het jongerenwerk het noodzakelijk is dat de ontwikkelde 
kennis	en	inzichten	aansluiten	bij	de	specifieke	jongerenwerkpraktijk. Al was het 
voor het draagvlak onder jongerenwerkers en opleidingen. Met praktijk verwijs 
ik naar hetgeen wat jongerenwerkers doen in contact met jongeren en hun 
omgeving en de dagelijkse omstandigheden waarin jongerenwerkers werken, 
en dus niet naar een conceptueel model, visie op opvoeden of beleidsmatige 
werkelijkheid. 

Keuze 2: praktijktheorie als epistemologische basis 
De vraag die ons als onderzoekers bezighield was: hoe nu wel een kennisbasis 
te	 ontwikkelen	 die	 aansluit	 bij	 de	 specifieke	 jongerenwerkpraktijk? Practice 
Theory ofwel praktijktheorie biedt uitkomst. 

Het begrip ‘praktijk’ heeft in verschillende sociologische tradities verschillende 
betekenissen. Allen gebruiken het concept praktijk om het klassieke sociologische 
dilemma tussen actor en structuur te overstijgen (Nicolini, 2012; Schatzki, 
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2001). Het is de conceptualisering van Giddens en de etnomethodologen van 
het dagelijks leven dat veelbelovend kan zijn voor het sociaal werk. Ze gebruiken 
het concept praktijk om de klassieke, starre actie-structuur tegenstelling in het 
dagelijks leven te overwinnen. Niet de individuele activiteit, noch de structuur 
is bepalend voor het uiteindelijke samenleven. Het samenleven krijgt gestalte 
in de interactie tussen actoren en structuren (Garfinkel,	1967;	Giddens,	1984;	
Nicolini, 2012; Schatzki, 2001). 

Actor Netwerk Theorie (ANT) biedt een conceptualisering die ons kan helpen 
om een beter begrip te krijgen van de sociaal werk praktijk. Het uitgangspunt 
van ANT komt overeen met Giddens en de etnomethodologen: het dagelijkse 
leven	is	het	resultaat	van	de	interacties	tussen	actoren	en	structuren	(Garfinkel,	
1967;	Giddens,	1984;	Latour,	1987).	Op	dit	punt	is	ANT	ook	nauw	verwant	aan	
constructivisme. Beiden delen de vooronderstelling dat de sociale realiteit 
continu wordt gevormd (Nicolini, 2012; Schatzki, 2001). In tegenstelling tot 
constructivisme gaat ANT ervan uit dat het dagelijkse leven te kennen is (Latour, 
1987;	Law,	1992).	Hiermee	geeft	ANT	een	antwoord	op	een	belangrijke	kritiek	op	
constructivisme vanuit het perspectief van sociaal werk, namelijk dat het geen 
rekening houdt met de fysieke realiteit van lijden en structurele ongelijkheden 
in het dagelijks leven.
 	
Een nog relevantere bijdrage van ANT is dat het een aanwijzing geeft voor de 
manier waarop het dagelijks leven gekend kan worden. ANT stelt dat het dagelijks 
leven wordt gevormd door de interactie tussen menselijke en niet-menselijke 
actoren. Verder stelt ANT dat menselijke en niet-menselijke actoren, evenals de 
interacties tussen beide typen actoren, geconstrueerd worden in de interacties 
met	andere	actoren	en	interacties	in	die	specifieke	context	(Latour,	1987;	Law,	
1992). Hiermee voegt ANT twee dingen toe aan ons begrip van het dagelijks 
leven. ANT maakt duidelijk dat naast de mensen, ook niet-menselijke entiteiten 
als actoren in het dagelijks leven in aanmerking moeten worden genomen. Niet-
menselijke actoren zoals gebouwen, ingangen, maar ook beleid, instellingen 
of intakeprocedures produceren betekenis en beïnvloeden de dagelijkse 
interacties zoals mensen dat doen (zie ook Akrich & Latour (1992)). Ten tweede 
wijst ANT erop dat zowel actoren als de interacties zelf worden gevormd in de 
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interacties in het dagelijks leven. Hiermee ontsluit ANT de statische opvatting 
van actoren en interacties en maakt zichtbaar dat actoren en interacties niet 
zomaar gegeven zijn maar zich ook ontwikkelen in tijd en plaats.
 
Wat zijn de implicaties van praktijktheorie voor praktijkgericht onderzoek 
in sociaal werk? Praktijktheorie identificeert	 het	 dagelijks	 leven	 als	 object	
van sociaal werkpraktijkonderzoek en biedt een model voor het vastleggen 
van de complexiteit, het dynamische en interactieve karakter van sociaal 
werkpraktijken. Hiermee maakt praktijktheorie  het mogelijk om de sociaal werk 
praktijk te beschrijven en te onderbouwen. Wanneer we de sociaal werkpraktijk 
beschouwen als praktijk volgens de conceptualisering van praktijktheorie, 
impliceert dit dat zowel uitingen van sociaal werk als de uitkomsten daarvan 
kunnen worden opgevat als geconstitueerd in de interactie tussen menselijke 
en niet-menselijke actoren, waarbij de actoren en interacties ook worden 
gevormd	in	de	dagelijkse	interacties	met	elkaar	in	die	specifieke	context.	Hoewel	
praktijktheorie zelf geen vorm biedt voor de kennisbasis van sociaal werk, kan 
praktijktheorie wel worden gebruikt als benadering voor het ontwikkelen van 
dat raamwerk. Door methodisch handelen te beschouwen als een van de 
interacties die sociale werkpraktijken vormen, kan methodisch handelen worden 
omschreven als het resultaat van een interactie tussen een (niet-)menselijke 
actor en een andere (niet-)menselijke actor (zie ook Mol, 2002).

Keuze 3: Onderzoek doen volgens partnership approach
Als model voor het via kennisontwikkeling bijdragen aan de professionalisering 
van het jongerenwerk kiest het lectoraat Youth Spot voor de partnership-
approach in de driehoek beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap (Gilovich, 
1993;	 Marsh	 &	 Fisher,	 2005;	 Marsh,	 2007).	 Dit	 omdat	 deze	 benadering	 het	
mogelijk maakt om met onderzoek aan te sluiten bij de vragen van de sociaal 
werk praktijk. Het sociaal werk in Groot-Brittannië, dat als een van de eersten 
als uitgangspunt heeft dat de cliënt een actieve rol speelt in de sociale 
dienstverlening, staat model. De Britse hoogleraar Social Work Peter Marsh 
vertaalt deze aanpak naar een benadering voor praktijkgericht onderzoek in het 
sociaal werk. In de partnership approach vormen onderzoekers en professionals 
uit de onderzoekspraktijk samen een team dat verantwoordelijk is voor de 
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formulering van de vraagstelling, de materiaalverzameling, de analyse en de 
uiteindelijke	 resultaten	 (Gilovich,	 1993;	 Marsh	 &	 Fisher,	 2005;	 Marsh,	 2007)	
in de verwachting dat het leidt tot opbrengsten die beter aansluiten bij de 
jongerenwerkpraktijk (Metz, 2012). 
 
In tien jaar tijd groeit het Amsterdamse Onderzoek en praktijkcentrum Youth 
Spot uit tot het landelijk lectoraat Youth Spot dat gevormd wordt door een 
samenwerkingsverband van 14 jongerenwerkaanbieders en 2 opleidingsinstituten. 
Via kennisontwikkeling in de partnerschip approach is helderheid verkregen over 
de identiteit van het beroep, een vorm gevonden voor de kennisbasis die aansluit 
bij de uitvoeringspraktijk van het jongerenwerk en aanzienlijke kennisbasis 
ontwikkeld en met praktijkgericht onderzoek onderbouwd.  Dankzij de eigen inzet 
van die 16 partners en de samenwerking met Sociaal Werk Nederland, BV Jong, 
Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Verdiwel, individuele gemeenten en VWS zijn 
de bevindingen landelijk verspreid richting beroepspraktijk en beleid en is het 
jongerenwerk verankerd in het landelijk opleidingsdocument sociaal werk.  Waar 
hebben we nu op gestuurd in die samenwerking? 
 
Samenstelling - Het samenwerken van meerdere jongerenwerkaanbieders 
met sociaal werk opleidingen en het lectoraat stimuleert het zoeken naar 
het gezamenlijke belang: versterken van het beroep jongerenwerk (en het 
overstijgen van het organisatiebelang). Afwezig in het partnerschap van de 
afgelopen tien jaar zijn gemeenten en jongeren. In tegenstelling tot wat in 
andere typen werkplaatsen gangbaar is (zoals de Werkplaats Sociaal Domein 
en Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd) ontbreekt binnen het 
partnerschap gemeenten. Gemeenten treden wel met enige regelmaat op 
als	 opdrachtgever	 voor	 een	 specifiek	 onderzoeksproject,	 faciliteren	 via	 hun	
opdrachten aan jongerenwerkaanbieders de deelname aan onderzoek en 
maken gebruik van de vele publicaties voor de onderbouwing van hun beleid.  
Reden waarom gemeenten niet vertegenwoordigd zijn is het gevolg van 
hun	 specifieke	 rol	 in	 en	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 functioneren	 van	 het	
sociaal	domein	(Abdallah	e.a.	2010).	Gemeenten	zijn	opdrachtgever,	financier,	
regievoerder en kadersteller (Metz, 2011b) en niet verantwoordelijk voor hoe 
jongerenwerkorganisaties invulling geven aan de opdracht (resultaatsturing) 
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en voor de professionalisering van het beroep (Spierts, 2014). Ervaring van 
afgelopen jaren heeft geleerd dat de afwezigheid van gemeenten de ruimte 
heeft geboden om de onderzoekagenda te richten op het versterken van de 
kennisbasis van het jongerenwerk als beroep (in tegenstelling tot sturings-, 
positionerings- of verantwoordingsvraagstukken) (Metz, 2020). Hoewel de 
doelgroep jongeren steeds vaker wel participeert in de onderzoeken is zij 
niet formeel vertegenwoordigd. Steeds vaker geldt het service-user perspective 
als belangrijke kwaliteitsnorm voor praktijkgericht onderzoek. Een van de 
vragen die het lectoraat in de toekomst zal moeten beantwoorden is wanneer 
jongerenparticipatie wel en niet zinvol is in onderzoek dat zich richt op de 
professionalisering van het jongerenwerk.  

Agendasetting - In de loop van de jaren wordt samenwerking in agendasetting 
intensiever en krijgt het vorm via het gezamenlijk opstellen van het 
onderzoeksprogramma, de gezamenlijke keuze voor thema’s tot het gezamenlijk 
ontwikkelen van onderzoeksprojecten. De aanpak is tijdrovend, maar werpt ook 
vruchten af: er is merkbaar meer draagvlak, de uitvoering van het onderzoek is 
beter geïntegreerd in de uitvoeringspraktijk van het jongerenwerk en onderwijs 
en kan steeds beter worden ingericht als proces van wederkerig leren.  

Werkplaatsen - De ambitie van lectoraat Youth Spot is om alle projecten uit te 
voeren vanuit werkplaatsen waarin jongerenwerkers, docenten, onderzoekers 
en	 studenten	 participeren	 in	 hun	 specifieke	 rol	 als	 onderwijs,	 werkveld	 en	
wetenschap. Dit in de vooronderstelling dat de betrokkenheid, de inbreng, 
de opbrengst en samenwerking praktisch haalbaar en kwalitatief beter zijn, 
wanneer de	 positie	 en	 taken	 aansluiten	 op	 de	 specifieke	 perspectieven,	
behoeften, belangen en verantwoordelijkheden van betrokkenen (Metz, 2012; 
2020). Jongerenwerkers, studenten of docenten hebben dus niet de rol van 
co-onderzoeker zoals gangbaar is binnen de Communities of Practice, een 
model dat veel wordt toegepast door de werkplaatsen Sociaal Domein en hun 
voorganger (Roes & Wilken, 2014; WSD, 2018). Ook na tien jaar is de ervaring 
met deze rolverdeling unaniem positief (Metz, 2012; 2020). Wel vraagt het 
dat er in de projectopzet, uitvoering en sturing ook aandacht is voor de niet 
kennisdoelen (Metz, 2020). 
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Doorwerking. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde kennis en producten 
bijdragen aan de professionalisering van het jongerenwerk hanteert Youth Spot 
drie strategieën: Het onderzoek wordt ingericht als proces voor gezamenlijk 
leren. Omdat het aantal personen dat kan participeren in projecten beperkt is, 
ontwikkelen wij diverse producten inclusief hulpmiddelen die het daadwerkelijk 
gebruik stimuleren (werkbladen, train de trainers, illustraties) en qua vorm en 
inhoud zijn afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen: beroepspraktijk, 
opleidingen en wetenschap. Het lectoraat werkt samen met netwerken in de 
sector, zoals Sociaal Werk Nederland, BV Jong, Verdiwel, NJi en Movisie om de 
(tussen)resultaten van het onderzoek via hun eigen communicatiekanalen met 
hun achterbannen te laten verspreiden. 
Financiering Partnerschap	in	financiering	zorgt	voor	de	middelen	die	nodig	zijn	
om onderzoek naar jongerenwerk mogelijk te maken. Alleen als organisaties 
landelijk samenwerken is er voldoende geld (en schaal voor materiaalverzameling) 
voor meer fundamenteel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Ook 
geeft de jaarlijkse partnerbijdrage het lectoraat legitimiteit. Het toont aan dat 
het lectoraat gedragen wordt door de beroepspraktijk. 

De bestuurlijke borging op directieniveau met een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst zorgt voor continuïteit en garandeert toegang 
tot de uitvoeringspraktijk, medewerking van jongerenwerkers en teamleiders, 
docenten	en	financiële	middelen,	zoals	het	BPU-model	van	Wilken	e.a	 (2013)	
reeds liet zien (Metz, 2020).

Nu zowel het jongerenwerk als het lectoraat Youth Spot in Nederland stevig 
geworteld zijn is voor mij het moment gekomen om het jongerenwerk als focus 
en het lectoraat Youth Spot los te laten. Het lector-zijn van Youth Spot was voor 
mij de ideale baan. Het bood mij de kans om nieuwe dingen te ontdekken, 
om te verdiepen en te onderbouwen en daarbij maatschappelijk verschil te 
maken. Al in 1996 schreef ik in mijn afstudeerscriptie dat mijn thesis geen 
bijdrage had aan de wetenschap. Lector zijn was ook hard werken, omdat het 
onderzoek-doen voor geen van de partijen de eerste prioriteit is en we altijd 
weer opnieuw de aandacht moeten vragen, manieren moeten zoeken naar 
hoe het wel kan terwijl er ook een ondergrens is: het mag nooit ten koste 
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gaan van jongeren en hun omgeving, van werkers of van mensen in het team. 
Wat dat betekent heb ik ook zelf mogen ervaren toen ik borstkanker kreeg: 
een hartverwarmende stroom van berichtjes, attenties en alle tijd om goed te 
herstellen. Tenslotte is onderzoek doen in partnerschap prettig dynamisch zodat 
niet gaat vervelen. Behalve voldoende interactief, gaat het altijd anders dan 
verwacht (en afgesproken): praktijken gesloten vanwege incidenten; partners 
verdwijnen door verliezen aanbesteding; nieuwe partners sluiten aan omdat 
zij geloven in kennisontwikkeling en in samenwerken in de professionalisering 
van jongerenwerk; studenten die jongerenwerker worden, jongerenwerkers 
die je terugziet als docent of onderzoeker, en opdrachtgevers  dreigen te 
bezwijken onder ons nieuwste project omdat het door corona-omstandigheden 
overspoeld wordt door deelnemers. En tenslotte de laatste verrassing... ik heb 
veel sneller een nieuwe baan gevonden dan ik had kunnen bevroeden.
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Dankwoord
Ter afsluiting wil ik iedereen – maar dan ook wérkelijk iedereen – bedanken 
voor de productieve, open en hartverwarmende samenwerking. Waar het 
jongerenwerk nu staat hebben we samen bereikt. Het is onmogelijk iedereen 
te noemen die daaraan heeft bijgedragen. Ter illustratie: een ruwe telling leert 
mij dat we afgelopen tien jaar hebben samengewerkt met 400 jongerenwerkers, 
300 studenten, 30 organisaties, minstens zoveel gemeenten, inclusief 
wethouders en beleidsmedewerkers die hun nek uitsteken.  En dat met 24 
docent-onderzoekers. Tegelijkertijd wil ik er toch een paar uitlichten: 

a. Jongerenwerkers: het is veel gevraagd om behalve te investeren in 
de toekomst van jongeren, ook mee te werken aan wetenschappelijk 
praktijkgericht onderzoek. Dankzij jullie vertrouwen, openheid, denken in 
mogelijkheden en oneindige inzet werd het mogelijk om onderzoek te doen 
in de uitvoeringspraktijk van het jongerenwerk.

b. Studenten en docenten, jullie wil ik bedanken de bereidheid om te leren 
en	 reflecteren	 over	 de	 praktijk	 van	 het	 jongerenwerk	 en	 de	 bergen	
onderzoeksgegevens die daarvan het resultaat zijn. Dankzij die gegevens 
hebben we de kennisbasis van het jongerenwerk met empirisch materiaal 
kunnen onderbouwen.  

c. Youth Spot partners, jullie wil ik bedanken voor het commitment, het kennis 
delen, het open stellen van jullie jongerenwerkpraktijken en het investeren 
in de ontwikkeling van het vakgebied. Zonder jullie zou het lectoraat Youth 
Spot niet bestaan.

d. Collega’s van het landelijk strategische jongerenwerk overleg, jullie wil ik 
bedanken voor de collegialiteit en samenwerking in de professionalisering 
van het jongerenwerk. Het gaf ons als lectoraat de ruimte om te focussen 
op de kennisontwikkeling.
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e. Het Youth Spot team. Trots op wat we samen hebben bereikt. Het team 
heeft daarin een sleutelrol door het avontuur van het werken volgens 
partnership approach aan te gaan, in praktijk vorm te geven, en werkelijk 
alles te doen wat nodig is om dat te realiseren, ook als het tegen de (interne) 
regels is: boodschappen doen, halal catering of tablets regelen, werken in 
jongerencentra of productiehuizen, het land door reizen tot het aanleren 
van nieuwe onderzoeksmethoden als de kennisbasis daarom vraagt. In 
haiku vorm: 
Briljant team blijft. 

Basis voor verder bouwen. 

Toekomst voor jongerenwerk 

f. Jolanda Sonneveld, jou noem ik als enige bij naam. Je zat in de 
sollicitatiecommissie die mij winter 2009 heeft aangenomen, je hebt mij 
geïntroduceerd in de HvA en het jongerenwerk en hebt al die jaren in 
diverse rollen als mijn rechterhand, sparringpartner en plaatsvervanger 
gefunctioneerd waarmee je het lectoraat ook nu weer een stevige basis 
geeft. 

g. Als laatste wil ik de Hogeschool van Amsterdam bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen en voor het onderdak bieden aan een specialistisch 
en landelijk actief lectoraat. Ik hoop dat de opbrengsten de HvA en andere 
hogescholen motiveert om vast te (gaan) houden aan de oorspronkelijke 
inzet van lectoraten en, naast de inzet op ’Centers of Expertise en corporate 
programma’s, blijvend te investeren in methodisch verantwoord en 
maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan innovaties in de 
beroepspraktijk en beroepsonderwijs. 
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