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INLEIDING
Voor je ligt de methodiekbeschrijving van Informatie & Advies, één van de werkwijzen van het
professionele jongerenwerk.
Wat is Informatie & Advies in het jongerenwerk?
Informatie & Advies als methodische activiteit binnen het Nederlandse jongerenwerk, vormt een
integraal onderdeel van het dagelijkse contact tussen jongeren en jongerenwerkers. Door
middel van informeel contact met jongeren in hun leefwereld geven jongerenwerkers jongeren
Informatie & Advies over thema’s als school, werk, thuis, wonen, geld, seksualiteit, relaties,
religie en toekomst.
Informatie & Advies is in Nederland geen aparte werksoort, zoals het jongerenwerk. In de
praktijk is het iets wat wel herkenbaar is, maar niet exclusief door het jongerenwerk wordt
uitgevoerd. Immers, niet alleen jongerenwerk, maar ook bijvoorbeeld jongerenloketten en
sociale wijkteams bieden Informatie & Advies en er bestaan zelfs aparte jongereninformatie- en
adviespunten. Deze methodiekbeschrijving richt zich op Informatie & Advies als integrale
activiteit van het jongerenwerk en niet op de separate werksoort jongereninformatie.
Waarom een methodiekbeschrijving?
Jongerenwerkers weten heel vaak wat zij wel en niet moeten doen bij de methodische activiteit
Informatie & Advies. In deze beschrijving staat praktisch en met onderzoek onderbouwd op
papier wat het alledaags uitvoeren van Informatie & Advies inhoudt en hoe de jongerenwerker
daarbinnen handelt in het contact met jongeren. Het lectoraat Youth Spot heeft hiervoor
praktijkgericht onderzoek1 uitgevoerd in samenwerking met studenten en docenten van de
Hogeschool van Amsterdam en ervaren jongerenwerkers van de organisaties Dock, IJdockzz,
Elance Academy, Streetcornerwork en JoU jongerenwerk Utrecht.2
De methodiekbeschrijving is gemaakt voor jongerenwerkers die Informatie & Advies uitvoeren
en studenten die leren voor het vak jongerenwerk en andere sociaal-agogische beroepen
gericht op jongeren. Het is een praktische leidraad voor het uitvoeren van Informatie & Advies in
het professionele jongerenwerk. Aan bod komt:
Deel 1: welke positie Informatie & Advies inneemt in het jongerenwerk.
Deel 2: hoe je met een inhoudelijk kader richting geeft aan de uitvoering van Informatie &
Advies.
Deel 3: welke organisatorische zaken er geregeld moeten worden.
Deel 4: welke methodische stappen en principes aandacht vragen tijdens de uitvoering
Deel 5: hoe Informatie & Advies kan worden aangestuurd.
In de methodiekbeschrijving staan tips, voorbeelden en aandachtspunten. Aan het einde van
deel 2 tot en met 4 staan opdrachten. De bedoeling is dat de tips, voorbeelden,
aandachtspunten en opdrachten helpen om Informatie & Advies in de praktijk toe te passen.
Aan het einde van de methodiekbeschrijving (pagina 35) zijn in een schema kort alle aspecten
van de methodiek Informatie & Advies samengevat, zodat je in één oogopslag kunt zien wat de
methodiek behelst. Ook vind je daar (zie pagina 36) een lijst met lastige begrippen.

1

Schaap, R., Todorovic, D., Manders, W., Awad, S., Sonneveld, J. & Metz, J. (2017). Onderzoek naar Informatie &
Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. Aflevering 6 Portfolio Jongerenwerk.
Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.
2 Bijlage 1 geeft inzicht in hoe en in samenwerking met wie deze methodiekbeschrijving over Informatie & Advies tot
stand is gekomen.
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DEEL 1

POSITIE VAN INFORMATIE & ADVIES

Informatie & Advies is een methodiek van het professionele jongerenwerk. Informatie & Advies
als methodiek vormt een integraal onderdeel van het dagelijkse contact tussen jongeren en
jongerenwerkers. Door middel van informeel contact met jongeren in hun leefwereld geven
jongerenwerkers jongeren informatie en advies over thema’s die hen bezighouden. Bijzonder
aan Informatie & Advies in het jongerenwerk is dat jongerenwerkers vanuit een betekenisrelatie
in staat zijn om vragen en problemen van jongeren vroegtijdig te signaleren (Metz, 2016). Dit is
met name van belang omdat jongeren – door hun leeftijd – zich niet altijd realiseren dat zij
vragen hebben, en niet altijd uit zichzelf op zoek gaan naar antwoorden (Metz, 2016). Informatie
& Advies wordt niet exclusief door het jongerenwerk uitgevoerd. Immers, niet alleen
jongerenwerk, maar ook bijvoorbeeld jongerenloketten en sociale wijkteams bieden informatie
en advies aan jongeren. Ook bestaan aparte informatie- en adviespunten zoals Jimmy’s
(Schaap e.a, 2017).

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is een basisvoorziening in het derde milieu (buiten gezin, school en werk)
primair voor jongeren uit de lagere sociaaleconomische klasse en kwetsbare jongeren.
Vertrekpunt vormt de leefwereld van de jongeren. Inzet van het jongerenwerk is de
volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving. De precieze inhoud en
doelgroepen van het jongerenwerk bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen en
trends in de behoeften en leefsituaties van jongeren (Metz, 2011a).

Informatie & Advies beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren naar
volwassenheid door hen enerzijds de benodigde informatie te verstrekken en hen anderzijds de
benodigde informatievaardigheden te laten ontwikkelen. Er zijn dus twee manieren waarop
Informatie & Advies wordt ingezet. Ten eerste door jongeren te voorzien van benodigde
informatie op verschillende gebieden. Ten tweede door jongeren de gelegenheid te bieden het
vermogen te ontwikkelen zelf informatie te vinden, te analyseren en te benutten.
Kenmerkend voor Informatie & Advies is: a) de toegankelijkheid; b) de objectiviteit en
betrouwbaarheid; en c) de verschillende vormen:
a) Toegankelijkheid
Er is een lage toegangsdrempel tot Informatie & Advies. Alle jongeren kunnen er terecht
met elke vraag. Zij krijgen onmiddellijk, gratis, anoniem en vertrouwelijk Informatie &
Advies gericht op hun vraag. De objectiviteit of betrouwbaarheid
b) Objectiviteit en betrouwbaarheid
Jongerenwerkers geven informatie en advies gebaseerd op kennis, feiten en/of
praktijkervaringen. Het geven van subjectieve en onbetrouwbare Informatie & Advies
kan grote gevolgen hebben voor de jongeren. Jongeren kunnen hierdoor verkeerde
besluiten nemen of acties ondernemen en/of het gevoel krijgen dat zij oneerlijk of onjuist
advies hebben gekregen waardoor hun vertrouwen in de jongerenwerker, de
jongerenwerkaanbieder of andere instanties afneemt.
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c) Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van Informatie & Advies. De meest voorkomende vorm is
het individuele contact tussen de jongere en de jongerenwerker. Andere vormen zijn
bijvoorbeeld themabijeenkomsten, aanlooppunten waar jongeren terecht kunnen met al
hun vragen of lokale websites waarop alle voor jongeren relevante informatie is
gebundeld. Ook de locatie waar Informatie & Advies gegeven wordt kan verschillen.
Jongerenwerkers geven niet alleen in een jongerenwerkcentrum, maar bijvoorbeeld ook
op straat, in scholen en op andere plekken waar jongeren zich bevinden Informatie &
Advies.

Achtergrond van Informatie & Advies
Informatie & Advies als onderdeel van het jongerenwerk ontstond in Nederland in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Het ontstaan komt voort uit de veranderende pedagogische
verhoudingen waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfontplooiing als ideaal
worden gesteld en waardoor het algemeen geaccepteerd wordt dat jongeren zelf keuzes
mogen maken (Hazekamp & Zande, 1992; Poel, 1997). Sindsdien zijn jongerenwerkers in
de dagelijkse beroepsuitoefening bezig met de vraag hoe zij jongeren kunnen
ondersteunen bij het toegang krijgen tot alle informatie die voor hen van belang is en het
ontwikkelen van het vermogen om die informatie te analyseren en te gebruiken. Informatie
& Advies heeft zich als methodische activiteit binnen het Nederlandse jongerenwerk
ontwikkeld als integraal onderdeel van het dagelijkse contact tussen jongeren en
jongerenwerkers.
Het belang van informatie en advies aan jongeren groeit. Door de veelheid aan informatie
die verspreid wordt via social media en toegankelijk is via internet, zien veel jongeren door
de bomen het bos niet meer. Juist nu met de transitie en transformatie de eigen kracht
meer centraal komt te staan, is het belangrijk dat jongeren over voldoende en betrouwbare
informatie beschikken om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken en dat jongeren
vaardigheden leren om zelf informatie te vinden en te interpreteren.
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Methodiek Informatie & Advies
Deel 1. Positie
Achtergrond en type professionaliteit
Deel 2.Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?)
Aanleiding
Doelgroep
Doelen
Voor welke behoefte of Op wie is Informatie & Wat wil je met
welk probleem wordt
Advies gericht?
Informatie & Advies
Informatie & Advies
bereiken?
ingezet?

Pedagogische
opdracht
Hoe wil je met
Informatie & Advies
bijdragen aan de
opvoeding van
jongeren?

Deel 3. Organisatie
- Toegankelijkheid
- Kwaliteit van informatie
- Middelen
- Samenwerking
Deel 4. Uitvoering (inclusief het handelen van de jongerenwerker)

Informatie &
Advies

Methodische stappen
Methodische principes

1. Contact leggen
2. Behoefte peilen
3. Perspectief bieden

Deel 5. Aansturing
- Vereisten en samenstelling team
- Management
- Deskundigheidsbevordering

7

1. Betekenisrelatie
2. Aansluiten bij
behoefte
3. Leren door doen
4. Werken met de
omgeving
5. Nabijheid
6. Veiligheid

DEEL 2

INHOUDELIJK KADER

Het inhoudelijk kader geeft richting aan de uitvoering van Informatie & Advies. In dit kader
worden antwoorden gegeven op de vragen:
-

Voor welke behoefte of welk probleem wordt Informatie & Advies ingezet? (aanleiding)
Op wie is Informatie & Advies gericht? (doelgroep)
Wat wil je met Informatie & Advies bereiken? (doelen)
Hoe wil je met Informatie & Advies bijdragen aan de opvoeding van jongeren?
(pedagogische opdracht)

In dit deel van de methodiekbeschrijving beschrijven we de vier onderdelen van het inhoudelijk
kader op hoofdlijnen. Hoe het inhoudelijk kader er precies uit komt te zien hangt af van de
specifieke situatie waarin jij als aan de slag gaat met jongeren.
Methodiek Informatie & Advies
Deel 2. Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?)
Aanleiding
Doelgroep
Doelen
Voor welke behoefte Op wie is Informatie
Wat wil je met
of welk probleem
& Advies gericht?
Informatie & Advies
wordt Informatie &
bereiken?
Advies ingezet?

Pedagogische
opdracht
Hoe wil je met
Informatie & Advies
bijdragen aan de
opvoeding van
jongeren?

2.1
Voor welke behoefte of welk probleem wordt Informatie & Advies ingezet?
[aanleiding]
Er zijn verschillende aanleidingen om Informatie & Advies in te zetten (Metz, 2016). Ten eerste
kunnen er in informele één-op-één gesprekken tussen jongerenwerkers en jongeren vragen of
problemen van jongeren naar voren komen waarbij Informatie & Advies gewenst is. Ten tweede
kunnen jongerenwerkers signaleren dat er meerdere jongeren bezig zijn met vergelijkbare
vragen of worstelen met eenzelfde type probleem. Dan is een gezamenlijk aanbod mogelijk,
zoals een voorlichtingsbijeenkomst rond een bepaald thema. Een derde aanleiding voor
Informatie & Advies zijn jongeren die zelf actief op zoek gaan naar Informatie & Advies en met
specifieke vragen op een bepaald gebied aankloppen bij het jongerenwerk. De jongerenwerker
geeft hen informatie en advies waarmee zij verder kunnen. Ten vierde zijn er jongeren die zich
tot het jongerenwerk wenden omdat zij niet weten waar zij met hun vragen en/of problemen
terecht kunnen. De jongerenwerker verwijst hen door naar mensen, instanties en voorzieningen
die hen verder kunnen helpen. Zoals eerder beschreven wordt Informatie & Advies ingezet om
enerzijds jongeren te voorzien van adequate informatie en anderzijds om jongeren de
gelegenheid te bieden om belangrijke informatievaardigheden te ontwikkelen. Hieronder worden
enkele situaties van jongeren geschetst waarbij Informatie & Advies wordt ingezet.
1. Een groep jongens hangt samen op straat. Een jongerenwerker komt er via een gesprek
met hen achter dat zij op zoek zijn naar werk en niet weten wat de mogelijkheden zijn en
hoe zij dit aan moeten pakken. De jongerenwerker deelt met hen een aantal
mogelijkheden en nodigt hen uit om naar het jongerenwerkcentrum te komen. Een
aantal jongens komt naar het jongerenwerkcentrum waar zij van de jongerenwerker
meer informatie krijgen over specifieke werktrajecten en over hoe zij geschikte vacatures
kunnen vinden. Ook stimuleert hij hen een sollicitatiebrief en CV te schrijven en geeft hij
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2.

3.

4.

5.

hen hierop feedback. Ook oefent hij met hen hoe ze een sollicitatiegesprek kunnen
voeren.
Een groep jongeren die vaker in het jongerencentrum komt wil graag drugs gaan
uitproberen. Zij zijn nieuwsgierig naar welke drugs er zijn en wat deze drugs met hen
doen. Ze horen graag persoonlijke ervaringen van leeftijdsgenoten over het gebruiken
van drugs. De jongerenwerker benadert een aantal jongeren die op een verantwoorde
wijze soft drugs gebruiken met degenen die mee willen werken bereidt hij een thema
avond voor over verschillende soorten drugs en hun werking waar de jongeren vragen
kunnen stellen.
Een jongere heeft informatie opgezocht over gezond eten en drinken. Zij komt erg veel
informatie tegen. Ook spreekt veel informatie elkaar tegen. Zij weet niet meer welke
informatie zij moet geloven en waar zij op kan letten. De jongerenwerker geeft de
jongere een aantal tips hoe zij betrouwbare adviezen over gezond eten en drinken kan
herkennen.
Een jongere geeft aan een jongerenwerker aan dat hij schulden heeft. De
jongerenwerker vraagt door om erachter te komen hoe de financiële situatie waarin de
jongere zich bevindt er precies uit ziet. De jongerenwerker wijst de jongere op een
instantie die schuldhulpverlening biedt aan jongeren. De jongerenwerker neemt samen
met de jongere contact op met deze instantie, meldt de jongere aan bij deze instantie,
en vertelt samen met de jongere aan de contactpersoon bij deze instantie hoe de
financiële situatie van de jongere eruit ziet en welke hulp de jongere nodig heeft. De
jongerenwerker houdt contact met de jongere om te kijken of de financiële situatie
waarin de jongere zich bevindt verbetert.
Een jongere moet van zijn ouders binnenkort het ouderlijk huis verlaten en heeft dan een
woonplek nodig. De jongere heeft geen dagbesteding en schulden en heeft begeleiding
nodig bij het op orde krijgen van zijn leven. De jongerenwerker wijst de jongere op een
begeleid kamer wonen project. De jongere ziet dit zitten en de jongere meldt zich met
hulp van de jongerenwerker aan bij het project.

2.2
Op wie is Informatie & Advies gericht? [doelgroep]
Het is belangrijk om te benoemen op welke jongeren Informatie & Advies zich richt. Dit maakt
het mogelijk om tijdens evaluaties te toetsen of je de beoogde groep jongeren bereikt. Wanneer
dit niet zo is, moet je jezelf afvragen waarom je de doelgroep niet bereikt en wat je eventueel
kunt doen om de doelgroep wel te bereiken. Het is mogelijk dat de formulering van de
doelgroep niet klopt. Deze kan in overleg met opdrachtgevers en samenwerkingspartners
worden bijgesteld.
De primaire doelgroep van Informatie & Advies zijn jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar. In
sommige situaties wordt de leeftijdsgrens opgerekt tot en met 27 jaar. De bedoeling is dat
Informatie & Advies laagdrempelig is en rechtstreeks toegankelijk is voor alle jongeren met alle
soorten vragen.
Meestal worden er geen voorwaarden gesteld aan de culturele achtergrond, het
opleidingsniveau, of de jeugdcultuur van jongeren. Dit om niet het risico te lopen bepaalde
jongeren uit te sluiten. Informatie & Advies richt zich vaak op jongeren uit de buurt waar het
jongerenwerkcentrum staat. Meer informatie over kenmerken als de culturele achtergrond, het
opleidingsniveau, de financiële achtergrond en de jeugdcultuur van jongeren in de buurt kan
helpen om Informatie & Advies zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leefwereld van de
jongeren die je bereikt.
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Om meer gegevens te verzamelen over kenmerken van jongeren in een
bepaalde buurt kun je:


Via websites van de gemeente of het Centraal Bureau voor de
Statistiek informatie opvragen over de bevolkingssamenstelling in
een bepaalde gemeente of buurt;



Groepen jongeren observeren op straat, school of in winkelcentra;



Informeren bij samenwerkingspartners zoals politie,
jeugdhulpverlening, collega jongerenwerkers en onderwijs.

Hoewel alle jongeren welkom zijn bij Informatie & Advies, gaat speciale aandacht uit naar
jongeren die te maken hebben met een vorm van kwetsbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat
jongeren op één of meerdere leefgebieden problemen hebben waardoor zij een achterstand
moeten overbruggen of een verhoogd risico hebben op uitval. Voorbeelden van kwetsbaarheid
zijn het opgroeien in armoede, het hebben van laagopgeleide ouders, zelf een lage opleiding
volgen, leven in eenzijdig samengestelde sociale netwerken of de aanwezigheid van problemen
thuis (Abdallah, Kooijmans & Sonneveld, 2016). Sommige praktijken van Informatie & Advies
richten zich alleen op meisjes. Ervaring leert dat als er geen expliciete aandacht is voor meisjes,
jongens met hun stemgeluid en gedrag het jongerenwerk domineren en meisjes het onderspit
delven en wegblijven (Metz, 2011).
2.3
Wat wil je met Informatie & Advies bereiken? [doelen]
Het formuleren van doelen geeft inzicht in wat je met de inzet van Informatie & Advies wilt
bereiken. Naderhand kun je vaststellen of je het gewenste resultaat hebt bereikt. Uit onderzoek
naar de doelen en resultaten van Informatie & Advies blijkt dat Informatie & Advies in het
jongerenwerk zes hoofddoelen kent:
Hoofddoelen van Informatie & Advies:
Uit onderzoek naar de doelen en resultaten van Informatie & Advies komt naar voren dat er
aanwijzingen zijn dat Informatie & Advies bijdraagt aan de volgende drie hoofddoelen:
1. Binding aan de samenleving
Informatie & Advies kan bijdragen aan de binding van jongeren aan de samenleving.
Door jongeren te wijzen op mensen die hen kunnen helpen, voorzieningen en instanties,
weten jongeren beter de weg te vinden naar informele en formele hulp die in de
samenleving beschikbaar is. Door jongeren te informeren over deelname aan school,
werk, of vrije tijdsbesteding buitenshuis, weten jongeren beter hoe zij mee kunnen doen
in de samenleving.
2. Verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen leven
Informatie & Advies kan bijdragen aan het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid
van jongeren. Door jongeren inzicht te geven in (de consequenties van) hun eigen
gedrag, leren jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Door
jongeren informatie en advies te geven over het ontwikkelen van een positieve
levenswijze of het aanpakken van hun problemen, leren jongeren hoe zij de
10

verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om hun doelen te behalen of problemen op
te lossen.
3. Vorming
Informatie & Advies kan bijdragen aan de vorming van jongeren Door jongeren te
informeren over wat in de samenleving sociale codes zijn en hoe zij hiermee om kunnen
gaan, ontwikkelen jongeren sociaal inzicht. Door jongeren te ondersteunen bij het
zoeken, analyseren en gebruiken van informatie, ontwikkelen jongeren hun
informatievaardigheden. Door jongeren te wijzen op hun mogelijkheden en de
benodigde informatie en advies te geven om zich te ontwikkelen, leren jongeren stappen
te ondernemen om via een persoonlijke en sociale identiteit uit te groeien tot een
volwaardig persoon.
2.4
Hoe wil je met Informatie & Advies bijdragen aan de opvoeding van jongeren?
[pedagogische opdracht]
Als jongerenwerker richt je je op de leeftijdsgroep 10 tot en met 23 jaar en heb je dus te maken
met een doelgroep die zich bevindt in de overgang van jeugd naar volwassenheid.
Jongerenwerkers hebben, naast ouders of verzorgers en leraren op school, een rol in het
opvoeden van jongeren. De rol van Informatie & Advies in het opvoeden van jongeren wordt
ook wel de pedagogische opdracht genoemd. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze
rol. Dit houdt onder andere in dat je jezelf af moet vragen wat jij jongeren wilt/kunt leren en
welke stijl van begeleiden bij jou past en aansluit bij de behoeften van jongeren.

Aandacht voor de pedagogische opdracht
De pedagogische opdracht van het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren meer
aandacht gekregen. Aanleiding voor die aandacht is het inzicht dat kinderen en
jongeren onvoldoende leren wat wel of niet kan, wat wel of niet belangrijk is en
daardoor op oudere leeftijd vastlopen in de samenleving (Hermanns, 2007). Het tekort
schieten van de opvoeding van kinderen en jongeren is reden om expliciet de
aandacht te vestigen op pedagogische processen. Micha de Winter (2011) pleit voor
het investeren in de publieke opvoeding (pedagogische civil society) omdat daar vanuit
kinderen en jongeren veel behoefte aan is, terwijl daar in de hedendaagse
samenleving weinig aandacht voor is. Het jongerenwerk is eind negentiende eeuw
ontstaan om de leemte in de pedagogische begeleiding van jongeren in het publieke
domein in te vullen (Metz, 2011a). De hedendaagse pedagogische opdracht van het
jongerenwerk bestaat uit een combinatie van emancipatie met disciplinering (Metz,
2013). Het gaat erom dat jongeren zichzelf kunnen ontdekken en leren om zich te
verhouden tot de ander en de samenleving als geheel.

De pedagogische opdracht bestaat uit het pedagogisch concept en de pedagogische relatie .
Pedagogisch concept
Het pedagogisch concept gaat over de visie van Informatie & Advies op de opvoeding van
jongeren. Het verschilt namelijk tussen organisaties welk idee zij hebben over hoe jongeren met
elkaar zouden moeten omgaan en op welke gebieden jongeren zich zouden kunnen
ontwikkelen. Indien de organisatie nog niet beschikt over een pedagogisch concept dan kun je
deze samen met je teamleider en collega-jongerenwerkers formuleren.
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Onderzoek wijst uit dat het pedagogisch concept van Informatie & Advies vier belangrijke
uitgangspunten heeft:
1) Jongeren hebben de regie. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren zoveel mogelijk
eigenaar zijn van wat er gebeurt binnen Informatie & Advies. Je kunt jongeren stimuleren
en helpen om zelf de regie te nemen door hen zelf initiatieven te laten nemen en hen te
begeleiden bij het zelfstandig uitvoeren van taken. Hiermee geef je jongeren de
gelegenheid te leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven.
2) Positieve benadering. Dit betekent dat je jongeren erkent, waardeert en respecteert
zoals zij zijn. Het is belangrijk dat je jongeren positief aanspreekt en samen met de
jongeren kijkt naar wat goed gaat en wat de mogelijkheden zijn, in plaats van naar wat
fout gaat en wat er niet mogelijk is. Met een positieve benadering maak je jongeren
bewust van hun capaciteiten en geef je jongeren vertrouwen en kracht voor de toekomst.
3) Motiveren. Dit impliceert dat je op zoek gaat naar de eigen motivatie van jongeren om
te werken aan hun eigen ontwikkeling (Giesecke, 1990). Praktisch heeft het motiveren
zowel betrekking op de interactie tussen de jongere en jou, als op het zodanig inrichten
van het advies dat het jongeren motiveert. Het motiveren van jongeren binnen Informatie
& Advies is belangrijk omdat deelname vrijwillig is.
4) Dialogiserend opvoeden. Dit betekent dat je als jongerenwerker jongeren bewust maakt
van wie zij zijn in relatie tot de ander en de samenleving als geheel. Dit is nodig omdat
jongeren zich niet altijd bewust zijn van hun handelen en wat daarvan de gevolgen zijn
voor henzelf en hun omgeving. Door een open gelijkwaardig gesprek met jongeren aan te
gaan over hun leven en hun functioneren, kun je jongeren de gelegenheid bieden om zich
bewust te worden van kun kwaliteiten, de impact van hun gedrag op de omgeving en hun
ambities voor de toekomst.
Pedagogische relatie
Jongerenwerkers hebben een pedagogische relatie met jongeren. Dit betekent dat je als
jongerenwerker bewust bezig bent met het begeleiden van het volwassenen worden van
jongeren. De pedagogische relatie tussen jongerenwerkers en jongeren heeft twee kenmerken:
(1) hiërarchische maar gelijkwaardige relatie en (2) informele omgangsvormen.
Hiërarchische maar gelijkwaardige relatie
Als jongerenwerker heb je een andere verantwoordelijkheid en rol dan jongeren. Je structureert
het contact met jongeren door de afweging te maken op welke manier jongeren het beste
benaderd kunnen worden om zijn ontwikkelingsdoelen te realiseren. Binnen Informatie & Advies
heb je als jongerenwerker een relatie met jongeren die in de kern hiërarchisch is, juist daarom is
een gelijkwaardige behandeling van jongeren noodzakelijk. Het is belangrijk dat je jongeren niet
belerend behandelt maar je inleeft in hun situatie, naar hen luistert en met hen meedenkt.
Hierdoor krijgen jongeren de kans zelf hun ontwikkeling mee vorm te geven. Belangrijke
waarden die je als jongerenwerker in gedachten dient te houden zijn openheid, eerlijkheid en
oprechtheid. Het combineren van een gelijkwaardige behandeling van jongeren met het boven
jongeren staan is niet eenvoudig. Per jongere, per situatie en jongerenwerker verschilt het hoe
je invulling geeft aan deze relatie. Dit betekent dat je zelf als jongerenwerker steeds opnieuw
een inschatting maakt.
‘Het moet ook aan jongeren duidelijk gemaakt worden, dat je als jongerenwerker er voor
ze bent, maar dat je niet hun vriend bent, maar je hebt ook verplichtingen die je na moet
komen. Dat is vaak lastig als jongerenwerker, want je ziet vaak dat de jongeren de balans
daarin niet kunnen vinden. Maar het helpt als je al meteen aan het begin duidelijk maakt
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waar je voor staat, wat je verplichtingen zijn en dat je dit allemaal voor de jongeren zelf
doet.’ (Jongerenwerker)
Informele omgangsvormen
In de omgang met jongeren ben je als jongerenwerker bij voorkeur informeel. Dit betekent dat
het contact tussen jou en jongeren losjes en niet door strakke regels gekaderd is. De reden
hiervoor is dat dit Informatie & Advies laagdrempelig maakt en dat het aansluit bij de leefwereld
van jongeren. De jongeren komen vrijwillig naar het jongerenwerk op zoek naar Informatie &
Advies en als ze het niet bevalt, blijven ze weg. Als je gebruik maakt van informele
omgangsvormen stellen jongeren zich makkelijker open voor verschillende vragen, adviezen en
het aanleren van informatievaardigheden (Vandenberk, 2006 in Van Hecke & Beelen, 2016).
‘Ik ben weleens in voor een grapje. Vaak is het voor de jongens heel moeilijk om naar een
hulpverleningsinstantie te komen. Je hebt jongeren die zich schamen, dus vaak probeer ik
hen op hun gemak te stellen.’ (Jongerenwerker)
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Opdrachten bij deel 2
Opdracht 1: Inhoudelijk kader
Voor jongerenwerkers:
In hoeverre ben jij op de hoogte van het inhoudelijk kader voor Informatie & Advies binnen de
organisatie waar jij werkt of stage loopt?
Raadpleeg hiervoor beleidsnota’s, werkplannen of handboeken van de organisatie. Verzamel
de bestaande informatie. Probeer onderstaande vragen te beantwoorden:


Wat is de aanleiding om Informatie & Advies uit te voeren?



Op wie richt Informatie & Advies zich?



Wat zijn de doelen van Informatie & Advies?



Wat is de pedagogische opdracht van Informatie & Advies?

Probeer de eventuele ontbrekende informatie aan te vullen door hiernaar te vragen bij jouw
teamleider of collega jongerenwerkers.
Voor studenten:
Kun jij achterhalen wat het inhoudelijk kader voor Informatie & Advies is bij een
(jongerenwerk)organisatie?
Verricht deskresearch om informatie over de organisatie en het inhoudelijk kader te verzamelen.
Maak daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld de website en beleidsstukken
van de organisatie). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte vragen hierboven te
beantwoorden.

Opdracht 2: Registeren
Voor jongerenwerkers:
Ga binnen de organisatie waar je werkt of stage loopt na welke gegevens er van Informatie &
Advies worden geregistreerd.


Biedt deze informatie volgens jou voldoende inzicht om de resultaten van Informatie &
Advies in beeld te brengen?



Welke informatie ontbreekt en hoe zou je deze informatie kunnen verzamelen?

Voor studenten:
Kun jij achterhalen welke gegevens er van Informatie & Advies worden geregistreerd bij een
(jongerenwerk)organisatie?
Verricht deskresearch om informatie over de resultaten van Informatie & Advies te verzamelen.
Maak daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld de website en een
jaarverslag van de organisatie). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte vragen
hierboven te beantwoorden.
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DEEL 3

ORGANISATIE

Voordat je daadwerkelijk Informatie & Advies gaat aanbieden is het belangrijk om een aantal
zaken vooraf te organiseren. In het geval van Informatie & Advies vraagt dit om een
toegankelijke uitstraling, het geven van kwalitatief goede informatie, het beschikken over de
juiste middelen, en het aangaan en onderhouden van relaties met relevante
samenwerkingspartners.
Methodiek Informatie & Advies
Deel 3. Organisatie
- Toegankelijkheid
- Kwaliteit van informatie
- Middelen
- Samenwerking
3.1
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid is een kracht van het jongerenwerk. Veel institutionele voorzieningen, zoals
het onderwijs en jeugdzorg, zijn in vergelijking met het jongerenwerk door onder andere hun
bejegening en procedures minder in staat jongeren te bereiken. Belangrijk voor Informatie &
Advies is dat het laagdrempelige karakter wordt behouden. Het is belangrijk dat jongeren zich
uitgenodigd en welkom voelen bij het jongerenwerk. Als jongerenwerkpraktijk en
jongerenwerker kun je op meerdere manieren aan toegankelijkheid werken door:
a) In de wijk zichtbaar gevestigd zijn met je kantoor of inpandig gevestigd te zijn bij
instanties waar jongeren komen.
b) Naast een eigen vaste locatie jongeren ook te bezoeken op locaties waar jongeren
samenkomen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of op locaties waar jongeren
hun vrije tijd besteden (zoals speeltuintjes, buurtcentra en bankjes in de buurt van
winkels of cafés).
c) Op de locatie te zorgen voor een aantrekkelijke, uitnodigende, inspirerende en sfeervolle
uitstraling. Je kunt gebruik maken van kleine kantoortjes in het jongerencentrum waar
jongeren in alle privacy hun persoonlijke verhalen en/of problemen kwijt kunnen. Ook
kun je bijvoorbeeld jongeren een reden geven om binnen te lopen door een pot snoep
op tafel te zetten.
3.2
Kwaliteit van informatie
Bij het geven van informatie en advies binnen het jongerenwerk is het van belang dat de
informatie die je geeft objectief en betrouwbaar is (zie ook Deel 1 kenmerk b Objectiviteit en
betrouwbaarheid informatie), het advies bruikbaar is en dat je geen fout perspectief biedt (zie
ook aandachtspunten van Stap 3 Perspectief bieden, deel 4). Om ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van Informatie & Advies gewaarborgd is, moet je in de eerste plaats op de hoogte zijn
van de laatste ontwikkelingen in je werkveld. Dit kun je doen door gebruik te maken van een
interne (juridische) helpdesk en door vakliteratuur en internet te raadplegen. Wanneer je denkt
onvoldoende deskundigheid te hebben om de vraag van een jongere te beantwoorden, kun je
collega’s en andere instanties benaderen voor een ‘fact-check’ of specialistische hulp. Hiervoor
is kennis van de sociale kaart en het samenwerken met partnerorganisaties (zie paragraaf 3.4)
van belang.
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Tip inschakelen hulp
Een sociale kaart kan je helpen om jongeren in contact te brengen met de juiste hulp.
Een sociale kaart is een overzicht van relevante instellingen, vrijwilligersorganisaties
en buurtinitiatieven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrije tijd in een
bepaalde regio. Een sociale kaart van Amsterdam en de stadsdelen vind je
bijvoorbeeld online: www.socialekaart.amsterdam.nl of www.socialekaartnederland.nl.
Omdat er veel veranderingen zijn is het van belang om de sociale kaart te blijven
vernieuwen en aan te passen.

3.3
Middelen
Bij het bieden van Informatie & Advies zijn een aantal middelen van belang. Het belangrijkste
middel is Informatie. De kwaliteit van Informatie kwam in de vorige paragraaf aan bod. Andere
benodigde middelen zijn faciliteiten, budget en tijd.
Faciliteiten
Belangrijke faciliteiten voor het geven van Informatie & Advies zijn computers, toegang tot het
internet, audiovisuele middelen, tafels en stoelen. Daarnaast kun je gebruik maken van
promotiemiddelen om de Informatie & Advies activiteiten meer bekend te maken bij je
doelgroep. Zo kun je posters, folders en sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram,
Snapchat, Twitter, etc.) gebruiken om de jongeren te bereiken, hun deelname aan de
activiteiten te bevorderen en passend Informatie & Advies te verstrekken. Overige benodigde
faciliteiten zijn afhankelijk van het doel, de inhoud en de vorm van Informatie & Advies.
Budget
Met een budget kun je kosten zoals reiskosten, boodschappen, nieuwe (ICT)faciliteiten,
excursies, workshops en gastsprekers financieren. De Informatie & Advies activiteiten kun je op
verschillende manieren financieren. Het is mogelijk om dit vanuit bestaande subsidies voor je
eigen praktijk te doen. Het is ook mogelijk om bedrijven te benaderen die gratis diensten
aanbieden. Daarnaast is het mogelijk om jongeren incidenteel zelf een bijdrage te vragen om
deel te nemen aan activiteiten.
Tijd
Je hebt tijd nodig om Informatie & Advies activiteiten voor te bereiden, te organiseren, uit te
voeren en te evalueren. Het signaleren van de informatie- en adviesbehoeften van jongeren en
het daarop aanpassen van het aanbod van Informatie & Advies kost tijd, evenals het
verzamelen van informatie om over te dragen aan jongeren. De tijd die je nodig hebt hangt af
van het type activiteit, de doelgroep, en of je structureel of incidenteel Informatie & Advies biedt.
3.4
Samenwerking
Samenwerking met netwerkpartners en andere instanties in de omgeving van jongeren is van
belang om over actuele en betrouwbare informatie te beschikken, informatie te kunnen delen,
en jongeren door te verwijzen. Je werkt als jongerenwerker in het kader van Informatie & Advies
samen met zowel formele partners zoals scholen, de politie, woningbouwcorporaties,
zorginstellingen en de gemeente als informele partners zoals buurtbewoners, ouders,
winkeliers, vrijwilligers en peers. Als jongerenwerker ben jij een belangrijke schakel in deze
samenwerking. Je functie is vooral om verbindingen te leggen en bruggen te bouwen tussen de
diverse partijen (zie ook deel 4, principe 4 Werken met de omgeving ).
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Opdrachten bij deel 3
Voor jongerenwerkers:
Opdracht 3: Locatie en faciliteiten
Bekijk eens kritisch de faciliteiten die aanwezig zijn voor Informatie & Advies waar jij werkt.


Welke faciliteiten zijn er aanwezig?



In hoeverre maken de aanwezige faciliteiten het mogelijk om aan de gestelde doelen
van Informatie & Advies te werken?



Welke faciliteiten ontbreken er volgens jou en de jongeren en waarom?



Welke mogelijkheden zie je om deze faciliteiten voor Informatie & Advies beschikbaar te
krijgen? Welke rol kunnen jongeren hierin hebben?

Opdracht 4: Samenwerken
Breng in beeld welke organisaties in je werkomgeving een rol spelen bij Informatie & Advies en
wat hun dienst is voor jongeren. Denk hierbij naast het aanbod op het terrein van
vrijetijdsbesteding en vrijwilligersorganisaties ook aan hulpverlenende instanties.


Met welke organisaties werk je al samen als jongerenwerker binnen Informatie &
Advies?



Waarom werk je met deze organisaties samen?



Met welke organisaties is de samenwerking nog niet aanwezig of optimaal? Waarom is
dat?



Hoe ga je de samenwerkingsrelaties met deze organisaties opbouwen en onderhouden?



Ga na of alle samenwerkingsrelaties in de sociale kaart zijn opgenomen en wie er nog
missen.

Voor studenten:


Onderzoek hoe de organisatie (locatie, faciliteiten, samenwerkingspartners) bij een
(jongerenwerk)organisatie geregeld is. Doe dit door een jongerenwerker te interviewen
en gebruik daarbij onder andere de schuingedrukte vragen hierboven.
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DEEL 4

UITVOERING

Je hebt nu helder voor ogen voor wie en waarom je Informatie & Advies gaat inzetten.
Daarnaast weet je wat er organisatorisch nodig is om Informatie & Advies te bieden. In dit deel
van de methodiekbeschrijving behandelen we de uitvoering van Informatie & Advies; over wat je
precies doet in het contact met jongeren. De uitvoering van Informatie & Advies bestaat uit
methodische stappen en methodische principes.
De methodische stappen en principes beschrijven wat je tijdens de uitvoering van Informatie &
Advies doet in het contact met jongeren. Methodische stappen geven de volgorde van handelen
aan in het contact met jongeren. De methodische principes zijn jouw gereedschap voor het
bereiken van de doelen van Informatie & Advies. Deze principes geven inhoudelijk richting aan
het contact dat je hebt met jongeren (Metz & Sonneveld, 2012; Koops, Metz & Sonneveld,
2013). Er zijn drie methodische stappen en zes methodische principes te onderscheiden. De
totale uitvoering van Informatie & Advies ziet er als volgt uit:
Methodische stappen

Methodische principes

1. Contact leggen
2. Behoefte peilen
3. Perspectief bieden

1. Betekenisrelatie
2. Aansluiten bij
behoefte
3. Leren door doen
4. Werken met de
omgeving
5. Nabijheid
6. Veiligheid

4.1
Methodische stappen
Als jongerenwerker zijn er drie methodische stappen die je volgt in het contact met jongeren om
doelen van Informatie & Advies te realiseren. Deze stappen hebben een vaste volgorde.
Methodische stappen
1. Contact leggen
2. Behoefte peilen
3. Perspectief bieden

Stap 1:
Contact leggen
Je begint met het contact leggen met jongeren. Het belangrijkste doel van contact leggen met
jongeren is om hen te informeren over wie je bent en wat je voor hun kunt betekenen. Je begint
bij het contact voorzichtig met het peilen wat er leeft onder jongeren. Je kiest voor
omgangsvormen die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Om dit te kunnen doen is het
belangrijk dat je je verdiept in wat jongeren bezighoudt, wat zij leuk vinden en waar ze zoal over
praten. Een rustige geïnteresseerde en vooral betrouwbare houding stelt jongeren op hun
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gemak en bevordert een goede eerste indruk. Daarnaast is het van belang om te blijven peilen
of jongeren openstaan voor contact met jou en om op een open en laagdrempelige manier
contact te leggen (zie aandachtspunten contact leggen).

Aandachtspunten bij contact leggen
-

Het is belangrijk om tijdens het contact te blijven peilen of jongeren er voor
openstaan. Wanneer dat niet zo is dan kun je het gesprek beter kort houden,
weggaan en het later nogmaals proberen. Tijdens het eerste contact breek
je als het ware in, in de ruimte van jongeren. Het kan zijn dat het niet goed
uitkomt of dat jongeren argwanend zijn omdat je een onbekende bent.

-

Het is belangrijk dat het eerste gesprek open en laagdrempelig is. Gebruik
het moment voor kennismaking en ga niet te diep in op problemen van
jongeren. Dit kan te confronterend zijn of leiden tot weerstand vanuit
jongeren. Dit staat vervolgcontact tussen jou en de jongeren in de weg. Het
is belangrijk om eerst een betekenisrelatie op te bouwen voordat je
verdiepende gesprekken kunt voeren met de jongeren.

Stap 2:
Behoeften peilen
Zodra het contact is gelegd, ga je aan de slag met ontdekken waar de jongere behoefte aan
heeft en wat eventuele vragen, ambities of problemen zijn. Behoeften van jongeren kun je
peilen door jongeren te vragen wat zij graag doen en wat voor hun belangrijk is in hun leven.
Daarnaast kun je inzicht krijgen in interesses en ideeën van jongeren door goed te luisteren, te
observeren en mee te doen met hun activiteiten. Bespreek individuele problemen of behoeftes
van jongeren niet in de groep. Hierdoor kun je enerzijds jongeren binnen de groep voor schut
zetten en hun reputatie in de groep schaden. Anderzijds loop je hiermee ook het risico dat
jongeren het vertrouwen in jou verliezen (Sonneveld, Metz, & Koops, 2013). Manieren om
behoeften van jongeren te peilen zijn: (a) letten op uiterlijke kenmerken van jongeren, (b) alert
zijn op opmerkingen van jongeren tijdens een gesprek.
(a) Letten op uiterlijke kenmerken van jongeren
Uiterlijke kenmerken van jongeren kunnen je iets vertellen over de jongeren zelf. Hoe gaan de
jongeren gekleed? Hoe manifesteren ze zich qua gedrag en houding? Aan de hand van deze
uiterlijke kenmerken kun je vervolgens doorvragen. Ook als je bekend bent met de jongeren en
je wijzigingen in uiterlijke kenmerken opmerkt, dan kan dat een belangrijk signaal zijn dat er een
bepaalde behoefte bestaat.
‘Advies begint altijd met een vraag bij mij, “joh waarom?” Of “goh joh je hebt echt een
mooie broek, vind je hem zo leuk?” Achterliggende vraag is dan natuurlijk waarom heb je
de broek al vijf dagen aan? Dan is het wachten op zijn reactie. Is de reactie heel positief
“ja man ik vind het zo’n gave broek ik kan niet zonder.” Of is die twijfelend “ja man, ja, ja
jaa.” Dan zeg je “hey man wil je even een kopje thee of koffie of een blikje limonade?” en
dan ga je er echt voor zitten en hoop je dat hij daar heel open in is. En dan ga je op zoek
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naar waarom hij die broek vijf dagen per week aan heeft, vindt hij dat leuk, vindt hij dat
niet leuk en hoe komt dat dan? En dan kom je op Informatie & Advies.’ (Jongerenwerker)
(b) Alert zijn op opmerkingen van jongeren tijdens het gesprek
Opmerkingen van jongeren kunnen een indicatie zijn voor bepaalde behoeften, vragen, ambities
of problemen. Jongeren zeggen vaak niet meteen wat er is. Je kunt meer te weten komen door
bij opmerkingen van jongeren die kunnen wijzen op een onderliggende behoefte aan informatie
en advies door te vragen.
‘Twee jaar geleden zei een meisje: (hand op haar buik) ik heb zo’n honger, ik heb zo’n
honger'!” “Heb je geen brood meegenomen?” “Nee, nee!” Achteraf blijkt dat ze wel brood
mee krijgt, maar alles in de bus heeft opgegeten. Ze heeft dus een eetprobleem. Zo kom
je erachter dat er veel meer aan de hand is.’ (Jongerenwerker)
Wanneer je signalen krijgt dat jongeren vragen hebben of met problemen kampen dan reageer
je op die behoeften. Je voert dan een gesprek met jongeren en vraagt daarin door. Het is
belangrijk om voor dit gesprek het juiste moment en de juiste plek te kiezen. De voorkeur heeft
dat je dit gesprek met een jongere individueel voert om de jongere de gelegenheid te bieden om
zich in alle privacy open te stellen. Het verloop van het gesprek is ook afhankelijk van de
persoonlijkheid van de jongeren zelf. Zij bepalen zelf wat zij wel of niet tegen jou willen zeggen.
Soms hebben zij wat tijd nodig om zelf na te denken over hoe zij verder willen en of ze de
kwestie wel met jou willen bespreken.
‘…als ik jou beter wil leren kennen moet ik goed doorvragen en weten hoe ik mijn vragen
moet stellen om achter de juiste informatie te komen en daarover advies te kunnen geven.
Sommige jongeren die praten niet makkelijk over hun leven. Je moet meerdere malen
bepaalde gesprekken voeren, etc.’ (Jongerenwerker)

Aandachtspunten bij behoeften peilen


Neem de tijd. Jongeren kunnen het in het begin moeilijk vinden of zij zijn niet
gewend om over zichzelf te praten. Het kost tijd om het vertrouwen van jongeren
te winnen zodat zij zich veilig genoeg en uitgenodigd voelen om met jou over hun
behoeften, wensen of problemen te praten. Belangrijk is dat je jongeren zelf het
tempo laat bepalen.



Kies de juiste gesprekstechniek. Er wordt van jou als jongerenwerker verwacht dat
je in staat bent om tijdens het peilen van de behoeften een aantal
gesprekstechnieken toe te passen die jongeren uitnodigen om behoeften of
problemen te uiten. Een aantal voorbeelden van deze technieken zijn: doorvragen,
open vragen stellen en goed luisteren. Begrip tonen is daarbij van belang. Het
helpt vertrouwen te winnen en jongeren voelen zich meer begrepen waardoor ze
sneller meer zullen delen.
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Stap 3:
Perspectief bieden
Nadat je weet waar de behoeften van jongeren liggen, kun je perspectief bieden. Perspectief
bieden houdt in dat je jongeren de nodige ondersteuning en begeleiding biedt zodat jongeren
zelf aan de slag kunnen met hun wensen, behoeften en problemen. Dit doe je door het geven
van informatie en advies (zie aandachtspunten bij informeren en/of adviseren). Je kunt
informatie en advies geven in een individueel gesprek of door middel van het organiseren van
een groepsactiviteit. Soms is het nodig om jongeren door te leiden naar andere vormen van
ondersteuning of hulpverlening.

Aandachtspunten bij informeren en/of adviseren:
Objectieve en betrouwbare Informatie & Advies geven. Het geven van subjectieve of
onbetrouwbare Informatie & Advies kan ernstige gevolgen hebben voor de jongeren zelf.
Voordat je informatie of advies geeft zorg je dat je over de juiste informatie beschikt (zie ook
paragraaf 3.2. Kwaliteit van informatie). Je geeft jongeren informatie en advies dat gebaseerd
is op kennis, feiten of ervaringen.
Bruikbare Informatie & Advies geven.
Jongeren moeten de verkregen informatie of het advies kunnen begrijpen en in staat zijn om
op basis hiervan vervolgstappen te nemen. Bij het geven van informatie of advies houd je dus
rekening met de mogelijkheden en vaardigheden van de jongeren. Een belangrijke
voorwaarde om te komen tot een bruikbaar antwoord, is het betrekken van de jongeren
bij het uitvoerend handelen (opzoeken, lezen, interpreteren).
Geen fout perspectief bieden.
Als je geen antwoord weet op de vraag van een jongere of je bent er niet helemaal zeker van,
dan is het cruciaal dat je geen fout perspectief aan de jongeren biedt, maar eerlijk bent naar
jongeren over de informatie die je wel en niet tot jouw beschikking hebt. Op die manier
voorkom je dat bij jongeren het gevoel ontstaat dat zij geen eerlijk of onderbouwd advies
krijgen. Als de vraag om specialisatie vraagt, verwijs je door.

Individuele gesprekken
Je kunt jongeren in een individueel informatie- en advies gesprek perspectief bieden. Vaak zijn
vragen, onderwerpen en problemen waarmee jongeren zitten gevoelig, waardoor een
individueel gesprek in een afzonderlijk kantoor het beste past. Tijdens dit gesprek toets je of de
jongere inderdaad de behoeften heeft die jij hebt gesignaleerd. Samen met de jongere bespreek
je wat hij of zij daarvoor nodig heeft. Je bedenkt vervolgens samen met de jongere manieren
om de behoeften te realiseren. Je legt uit wat jij of andere organisaties voor de jongere kunnen
betekenen en wat de jongere zelf kan doen. Je maakt concrete afspraken over het vervolg.
Groepswerk
Wanneer je vragen of problemen binnen een groep als geheel signaleert, kun je ervoor kiezen
om een groepsactiviteit in te zetten. De vorm en de inhoud van de activiteit moet aansluiten bij
de behoeften van de groep. De activiteit moet aantrekkelijk en interessant zijn voor jongeren.
Op sommige thema’s kan een taboe rusten. Jongeren praten bijvoorbeeld soms liever niet over
thema’s als schulden, sexting of loverboys. Je kiest de juiste vorm, inhoud en invalshoek voor
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de groepsactiviteit. Voorbeelden van groepsactiviteiten zijn een themabijeenkomst, een
voorlichtingsbijeenkomst, een sportactiviteit of een theaterproductie
‘Vanuit veldwerk kunnen we incidenteel een activiteit organiseren, dat kan een
voorlichting zijn, het kan een voetbalavond zijn en middels die momenten waar je gewoon
grote groepen bereikt proberen we op individueel niveau Informatie & Advies over te
brengen. Vaak zijn dat bepaalde thema’s die heel erg spelen binnen zo’n groep en daar
probeer je dan op in te spelen.’ (Jongerenwerker)
Interactieve groepsactiviteiten die jongeren zelf organiseren en uitvoeren voor andere jongeren
kunnen ervoor zorgen dat de informatie beter overkomt en beklijft en dat thema’s waarop een
taboe rust bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Amsterdamse jongeren hebben bijvoorbeeld
hun seksuele ervaringen in een toneelstuk voor andere jongeren vervat. Dit verlevendigde de
seksuele voorlichting en opende de dialoog tussen jongeren over seksualiteit en seksueel
overschrijdend gedrag.
Doorleiden
Doorleiden is ook een vorm van perspectief bieden. Je komt als jongerenwerker dagelijks in
contact met jongeren die diverse vragen en problemen kunnen hebben. Je kunt niet altijd zelf
alle vragen of problemen van jongeren oplossen. Voor sommige vragen is specialistische hulp
nodig. Ook kan het voorkomen dat je zelf het gevoel hebt niet de juiste kennis in huis te hebben
om effectief te kunnen helpen. In deze gevallen kun je het beste jongeren doorverwijzen
(jongeren vertellen waar ze terecht kunnen) of doorleiden (ervoor zorgen dat jongeren geholpen
worden door andere organisatie).
‘Als een jongere mij vraagt, “ik heb schulden” of “ik zoek een woning”, dan verwijs ik door
naar collega's die alles weten van schuldhulpverlening of ondersteuning bij huisvesting.’
(Jongerenwerker)
jongeren doorleiden vraagt meer aandacht. Jongeren hebben vaak vertrouwen in jou gekregen
en willen niet altijd naar een andere organisatie worden doorgeleid. Ook zijn organisaties niet
altijd afgestemd op de leefwereld, ritme en omgangsvormen van jongeren (Koops, e.a., 2013).
Om jongeren toch goed door te leiden kun je aan de jongeren vragen of een behoefte nog
steeds aanwezig is en of zij hiermee aan de slag willen gaan. Daarna ondersteun je jongeren bij
het zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Je draagt deze mogelijkheden niet zelf aan, maar
sluit aan bij wat de jongere wilt. Vervolgens verzamel je zo veel mogelijk informatie over de
organisatie waar de jongere naar doorverwezen wordt en bespreek je met de jongere wat hij of
zij van deze mogelijkheden vindt. Je informeert de betreffende organisatie over de behoeften en
vragen van jongeren. Het kan ook helpen om de eerste keer met de jongere mee te gaan naar
de organisatie. Dat heet in de literatuur ‘warme doorverwijzing’ (Metz & Sonneveld, 2012).
‘Je moet goed samenwerken met je netwerkpartners, zodat je op de hoogte bent van de
ontwikkelingen, maar ook als je een jongeren doorverwijst blijven monitoren hoe het daar
gaat. Ook aan de jongeren vragen: “hoe vind je het? Hoe was het daar?” Ik vind hun
mening heel belangrijk. Hoe gaan ze daar mee om? Hebben ze een prettig gevoel?
Voelen ze zich thuis? Ik neem dat mee. Als er dingen mis gaan of een jongere zit niet op
zijn plek, ga ik daar ook over in gesprek met de jongere zelf en dan vraag ik of ze het
goed vinden als ik dit met de netwerkpartners ga bespreken.’ (Jongerenwerker)
Een serieus probleem bij doorleiden is het bestaan van wachtlijsten (Koops, e.a., 2013). Tips
om wachtlijsten enigszins te omzeilen: doorleiden naar het algemeen maatschappelijk werk
voor laagdrempelige ondersteuning, actief inschakelen van netwerken, en zorgadviesteams op
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scholen inschakelen om jeugdzorg in actie te laten komen (Veenbaas, e.a., 2011; Verhagen,
2008).
4.2
Methodische principes
Naast de drie methodische stappen die je volgt in het contact met jongeren zijn er een zestal
methodische principes te onderscheiden. Deze principes kun je zien als jouw gereedschap
tijdens het geven van Informatie & Advies. Het kan voorkomen dat je tijdens het geven van
Informatie & Advies niet alle zes de principes inzet. Je maakt gebruik van een principe wanneer
je zelf denkt dat dit nodig is.
Methodische stappen

Methodische principes
1. Betekenisrelatie
2. Aansluiten bij behoefte
3. Leren door doen
4. Werken met de omgeving
5. Nabijheid

6. Veiligheid

Principe 1: Betekenisrelatie
Een betekenisrelatie houdt in dat het contact dat je hebt met jongeren dermate open, diepgaand
en van belang is, dat het verschil kan maken in het leven van jongeren (Idema, Krooneman &
Rigter, 2010; Montfort, Opvoedhulp & Schrikkergroep, 2010). De aanwezigheid van een
betekenisrelatie betekent dat een jongere de jongerenwerker als serieuze gesprekspartner
beschouwt bij onderwerpen die van belang zijn voor zijn ontwikkeling (Koops, Metz &
Sonneveld, 2013; Metz & Sonneveld, 2012). Dit stelt jou in staat om erachter te komen welke
onderwerpen voor jongeren van belang zijn en om hier informatie en advies over te geven. Om
als serieuze gesprekspartner beschouwd te worden is het van belang dat je toegankelijk bent
voor jongeren, dat je jongeren aandacht geeft, en dat je jongeren vertrouwen geeft.
a) Toegankelijkheid
Een van de belangrijke kenmerken van Informatie & Advies bleek in deel 1 Toegankelijkheid te
zijn. Alle jongeren moeten terecht kunnen bij Informatie & Advies. Alle jongeren moeten zich
dus uitgenodigd en welkom voelen om met jou in gesprek te gaan over om het even welke
behoeften en vragen. Het helpt daarbij als je goed bereikbaar bent of jongeren doorverwijst naar
anderen die wel bereikbaar zijn.
‘Ik ben wel altijd bereikbaar voor de jongeren. Ze kunnen mij altijd bellen of een appje
sturen. En als dat niet het geval is, dan zorg ik er altijd voor dat het wel organisatorisch
goed geregeld wordt. Ik verwijs jongeren dan altijd door naar iemand die ze kan helpen
op momenten dat ik niet bereikbaar ben. (Jongerenwerker)
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b) Aandacht
Om erachter te komen welke onderwerpen, vragen en behoeften bij jongeren spelen, is het van
belang dat je werkelijk contact maakt met jongeren, dat je jongeren serieus neemt, oprechte
interesse in hen toont en de tijd voor hen neemt. Door jongeren deze aandacht te geven voelen
ze zich gezien en weten ze dat ze ertoe doen.
‘Empathie tonen voor de jongeren en ook vooral jongeren het gevoel geven dat er echt
naar ze wordt geluisterd.’ (Jongerenwerker)
b) Vertrouwen
Om informatie en advies van jou aan te nemen moeten jongeren vertrouwen hebben in jou.
Jongeren willen zeker weten dat jij handelt in hun belang en vanuit hun wensen, behoeftes
of problemen. Ze willen de garantie dat jij hen niet zal benadelen
‘Ja ja echt, het is allemaal op basis van vertrouwen en ook oprecht geïnteresseerd zijn
en niet al met een vooroordeel naar hen toe gaan met dat zij fout zitten, maar dat je
gewoon met ze gaat levelen, dat je gewoon naast hen gaat staan en vraagt van: hey
hoe zit het… eigenlijk gewoon een gelijkwaardige partner en dan merk je wel vaak dat er
wat meer uit komt. (Jongerenwerker)

Principe 2: Aansluiten bij behoeften
Aansluiten bij behoeften gaat erom informatie en advies zodanig in te richten dat het afgestemd
is op de vragen, belevingswereld, en eigenschappen van jongeren. Ten eerste probeer je de
informatie en het advies af te stemmen op de vragen van jongeren. Je geeft antwoord op de
vraag die je hebt gepeild met de stap behoefte peilen (zie stap 2 methodische stappen). Dit is
vaak de vraag die jongeren niet zelf stellen, maar die je ontdekt met doorvragen. Bij stap 2
behoeften peilen werd al ingegaan op hoe je kunt ontdekken welke vragen er onder jongeren
leven. Ten tweede probeer je aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Dit kun je
bijvoorbeeld doen door je taalgebruik op jongeren af te stemmen. Dat betekent dat je misschien
in de straattaal iets aan jongeren moet uitleggen omdat ze het op die manier beter begrijpen en
het advies meer serieus nemen. Tot slot stem je de begeleiding af op het niveau, de manier van
leren en het tempo van jongeren. Wanneer het proces voor een jongere te snel gaat of
onvoldoende te volgen is bestaat het risico dat de informatie of het advies niet aankomt bij de
jongere. Ook is het mogelijk dat jongeren afhaken. Tips op dit te voorkomen zijn: het indien
nodig herhalen van belangrijke dingen, het bondig uitleggen van dingen in een begrijpelijke taal
en het nemen van voldoende tijd voor uitleg en het geven van Informatie & Advies.
‘Je moet jongeren als het ware kunnen peilen. Hoe ik nu met jou praat, zo kan ik niet met
elke jongere praten, want bij jou som ik heel veel dingen op, want ik weet dat jij dit
begrijpt. Maar bij sommige jongeren moet je kort en bondig zijn. En niet in beeldspraak
spreken. En weer een ander aspect. Je moet je kunnen verdiepen in de jongeren. En ook
aanpassen aan de spraak en het taalgebruik van de jongeren. Zodat zij jou begrijpen. Het
maakt helemaal niet uit of het straat taal is of iets dergelijks als dat hen helpt is dat
belangrijk om te doen.’ (Jongerenwerker)

Principe 3: Leren door doen
De kern van het principe Leren door doen is dat je jongeren de gelegenheid biedt om
informatievaardigheden te leren door zelf aan de slag te gaan met het zoeken en begrijpen van
de informatie. Dit betekent dat je concrete situaties creëert waar de jongeren ervaring kunnen
24

opdoen met het ontwikkelen van belangrijke informatievaardigheden zoals het zelf opzoeken
van informatie, het controleren van de betrouwbaarheid van bronnen, en het analyseren en
beoordelen van informatie.
‘Ik weet ook dat we niet moeten gaan zeggen van “dit moet je niet doen, want dat is slecht
voor je.” Dus daarom zoek ik altijd hoe ik jongeren zo kan prikkelen dat zij zelf gaan
nadenken, dat zij zelf misschien ook even informatie opzoeken en zich afvragen waar zij
informatie kunnen vinden, daar kan ik ook in sturen.’ (Jongerenwerker)
Om jongeren te ondersteunen bij het aanleren van informatievaardigheden, nodig je jongeren
uit om zelf informatie te gaan zoeken. Hierbij geef je instructies of tips hoe ze dat moeten doen.
Als jongeren vastlopen, ga je samen met jongeren informatie zoeken. Tijdens of na afloop nodig
je jongeren uit om na te denken over wat ze gevonden hebben aan informatie.
Principe 4: Werken met de omgeving
Werken met de omgeving betekent dat je een brugfunctie vervult tussen jongeren en hun
omgeving om zo bij te dragen aan de maatschappelijke binding van jongeren. De omgeving van
jongeren kan zowel een beschermende factor als een risicofactor voor de ontwikkeling van
jongeren zijn (Loeber, Slot & Stouthamer-Loeber, 2006). Dit betekent dat de omgeving van de
jongere kan steunen en helpen, maar ook dat deze kan belemmeren en tegenwerken. Daarom
werk je samen met informele partners die deel uitmaken van de omgeving van jongeren en met
formele partners waarmee je informatie kunt delen en waarnaar je jongeren kunt verwijzen.
Informele samenwerking
In de directe leefomgeving van jongeren zijn ook veel mogelijkheden aanwezig waar je de
informele samenwerkingspartners kunt opzoeken. Informele samenwerkingspartners zijn
familie, ouders, peers, vrijwilligers, winkeliers, buurtbewoners, sport- en cultuur verenigingen
etc. Hieronder werken we samenwerking met ouders en met peers apart uit.
Ouders
Contact leggen met ouders kan een manier zijn waarop je werkt met de omgeving van de
jongeren. Cruciale voorwaarde om ouders (of eventueel andere familieleden, al naargelang de
familierelaties) te betrekken bij individuele problemen van jongeren is dat zij zelf ermee
instemmen dat je contact legt met de ouders om te voorkomen dat het vertrouwen tussen jou en
de jongere wordt geschaad. Ouderbetrokkenheid biedt inzicht in de thuissituatie van de jongere
en kunnen ouders betrokken worden bij het oplossen van problemen van de jongeren
(Barquioua, e.a., 2010; Veenbaas, e.a., 2011).
‘Jongerenwerkers werken steeds meer met ouders, dus als de vertrouwensband met de
jongere goed is en de jongere geeft aan van dat mijn ouders het wel mogen weten.
Bijvoorbeeld ze wil huiswerkbegeleiding, dan kunnen we daar samen over praten en
ernaar toe werken en contact opnemen met de moeder of vader en hen informeren dat zij
moeite heeft met rekenen. 9 van de 10 keer weet de moeder dat wel, maar wat doen jullie
daar aan.’ (Jongerenwerker)
Peers
Peers betrekken bij Informatie & Advies kan eraan bijdragen dat jongeren een voorbeeld voor
elkaar zijn als het gaat om zelfontwikkeling en het participeren in de maatschappij. Veel vragen
van jongeren betreffen kwesties waar alle jongeren mee te maken hebben en bijna altijd is het
zo dat er in de groep andere jongeren zijn die zoiets al hebben meegemaakt. De benodigde
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kennis is dan al in de groep beschikbaar (Metz & Sonneveld, 2013). Je kunt een aantal taken
aan jongeren geven die bijvoorbeeld al langer aanwezig zijn in het jongerenwerkcentrum, die
ouder zijn of die over beter ontwikkelde vaardigheden, een bepaald talent of een groter
verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Die jongeren kunnen dan fungeren als voorbeeld en
informatiebron voor andere jongeren. Belangrijk is wel dat deze jongeren met een
voorbeeld/informatiebron functie worden geaccepteerd door andere jongeren en gezag hebben
verdiend om deze rol bij die jongeren te vervullen.
Formele samenwerking
Je werkt samen met instanties binnen de formele sociale infrastructuur. Formele sociale
infrastructuur verwijst naar organisaties in de sociale sector en overheid. Voorbeelden hiervan
zijn: jeugd- en hulpverlening, gemeentelijke diensten, justitiële organisaties, onderwijs,
bedrijven, gezondheids- en zorgdiensten, woningcorporaties, politie, etc. Met deze organisaties
deel je informatie over jongeren, stem je af welke vorm van hulpverlening en aanpak het beste
past bij een jongere, vind je oplossingen voor problemen van jongeren, vind je jongeren die
Informatie & Advies nodig hebben, en zorg je dat jongeren de juiste hulp ontvangen (Koops et
al., 2014).
Het is hier van belang om ervoor te zorgen dat je goed zicht hebt op de sociale kaart. Dit houdt
in dat je zicht hebt op welke instellingen, organisaties, instanties en initiatieven er zijn voor
jongeren op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, en vrije tijd, en dat je weet wat ze
te bieden hebben en hoe ze werken.
‘Ik denk dat het belangrijk is dat je, je bewust bent van je eigen omgeving, van de sociale
kaart en van je netwerk. Wat hebben jouw werkpartners je te bieden, zodat je weet wat er
is en waar je ze in kan adviseren. Je moet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de
gemeente, maar ook van andere instanties die jongeren wat te bieden hebben. Met de
ene organisatie heb je een betere klik en vind je dat ze beter omgaan met de jongeren
dan een andere organisatie. Je probeert ze dan toch eerder te sturen naar een
organisatie waar je meer vertrouwen in hebt.’ (Jongerenwerker)
Principe 5: Nabijheid
Met principe nabijheid verwijzen we naar het bewust gebruiken van persoonlijke
overeenkomsten tussen de jongere en jou om zo extra mogelijkheden te bieden voor
ontwikkeling en leren (Metz & Sonneveld, 2013). De overeenkomsten kunnen verschillende
dingen zijn, bijvoorbeeld: zelfde sekse, jong zijn, dezelfde etnische achtergrond hebben, zelfde
merk sneakers of het hebben van soortgelijke ervaringen. Voorwaarde is wel dat de
overeenkomst voor de jongere zo van betekenis is dat het het delen van deze overeenkomsten
zorgt voor een gevoel van herkenning van de jongere naar jou en een gevoel iets met je te
kunnen en willen delen (Newton, 2004). Dit gevoel van nabijheid wordt ook wel als ‘een klik met
iemand’ omschreven.
Door nabijheid neemt de jongere jouw informatie en advies meer serieus. Dit kan zijn omdat je
een rolmodel voor ze bent of omdat ze jouw informatie en advies meer vertrouwen.
‘waarom ik haar die nabijheid geef, is omdat ik wil dat zij er wat van leert. De reden dat ik
zou vertellen dat ik het ook heb meegemaakt is zodat zij vertrouwen in mij krijgt en denkt
zij heeft het ook meegemaakt. Zij snapt mij.’ (Jongerenwerker)
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Aandachtspunten:
Het is van belang dat je jouw eigen emoties bij een gedeelde ervaring niet de
overhand laat krijgen. Als de emoties overheersen loop je het risico om niet
objectief naar het probleem of de behoeften van de jongeren te kijken en dus
ook niet effectief de jongeren te helpen.
Aandachtspunt is ook dat jongeren soms hetzelfde type ervaring kunnen
hebben als jij en dat ze een aantal overeenkomsten met jou delen, maar de
situatie niet op dezelfde manier hoeven te ervaren als jij. jongerenwerker.

Principe 6: Veiligheid
Het laatste principe van Informatie & Advies heeft betrekking op veiligheid. Dit principe gaat
over het waarborgen van de persoonlijke vrijheden van jongeren. Als jongerenwerker werk je
vanuit de leefwereld van jongeren en bouw je aan een betekenisrelatie. Dit betekent dat je veel
weet over het persoonlijk leven van jongeren, en ook over informatie beschikt die
privacygevoelig is.
Bij samenwerking met derden (zoals politie, hulpverlening en onderwijs) kan het zijn dat het
nodig is om persoonlijke informatie over jongeren te delen. De informatie met derden wordt
meestal gedeeld als de veiligheid van een jongere of anderen in gevaar komt. Je kunt hierbij
voor een dilemma komen te staan. Je wilt dat jongeren zich naar jou toe zo open mogelijk
opstellen, en werkt aan de vertrouwensband met jongeren (zie het principe betekenisrelatie).
Wanneer jongeren weten dat jij contact hebt met mensen en organisaties in hun omgeving, kan
dit voor jongeren een reden zijn om in het contact met jou terughoudend te zijn met het delen
van (vertrouwelijke) informatie.
Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie is belangrijk voor het onderhouden en in
stand houden van de betekenisrelatie tussen jou en jongeren. De ervaring leert dat het
vertrouwen van jongeren in jou broos is en makkelijk geschaad kan worden. Wanneer je
vertrouwelijke informatie doorspeelt aan anderen zonder hiervan de jongere op de hoogte te
stellen, kan dit fataal zijn voor de betekenisrelatie (Metz & Sonneveld, 2012). Daarom is het van
belang dat je het altijd eerst met de jongere afstemt voordat je informatie gaat delen. Idealiter
zou zijn om jongere erbij aanwezig te laten zijn, dan weet degene precies wat je doet.
Er zijn situaties waarin je als jongerenwerker in het uiterste geval zonder overleg met de jongere
vertrouwelijke informatie deelt of ingrijpt. Dit heeft betrekking op situaties waarin de wet, het
publieke belang of de persoonlijke veiligheid en/of gezondheid in gevaar zijn. Bijvoorbeeld bij
crimineel gedrag, verspreiding van HIV of TBC, of slachtofferschap van (seksuele) mishandeling
(Milburn, e.a., 2000). Het is verstandig om deze stappen niet op eigen houtje te ondernemen
maar deze altijd vooraf te bespreken in jouw team en met jouw teamleider. Het is mogelijk dat
jouw organisatie hier al afspraken over heeft gemaakt. Het is belangrijk dat je weet welke
wetgeving en welke afspraken er rond het delen van informatie zijn. De meeste instellingen met
wie je zult samenwerken hebben hier onderling afspraken over gemaakt. Daarnaast staan er in
de cao’s en in gedragscodes afspraken over het delen van informatie met derden.
‘Als een jongen ons iets in vertrouwen vertelt, en hij zegt het is echt vertrouwelijk, maar jij
vindt dat het gemeld moet worden, dan hebben we een aantal dilemma's. Dat hoort bij
ons werk. De eerste inzet van ons is om de jongere ervan te overtuigen dat het gedeeld
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moet worden. Dat zijn probleem groter is dan hij of zij zelf denkt en dat de enige oplossing
van haar of zijn probleem is om het te delen met andere mensen. Hoe pijnlijk het ook is,
daar steken wij heel veel energie in, om jongeren daarvan te overtuigen. Als dat niet lukt,
dan zal ik het bij iemand moeten melden en de relatie met de jongere op het spel zetten,
maar dan ben je natuurlijk al veel verder.’ (Jongerenwerker)
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Opdrachten bij deel 4
Voor jongerenwerkers:
Opdracht 5: Behoeftes peilen
Er werden drie manieren beschreven waarop je als jongerenwerker de behoeften van jongeren
kunt peilen: (a) letten op uiterlijke kenmerken van jongeren, (b) alert zijn op opmerkingen van
jongeren tijdens een gesprek en (c) verder in gesprek gaan met jongeren en doorvragen.



Welke van de drie beschreven manieren pas jij toe om op zoek te gaan naar welke
informatie en advies jongeren nodig hebben? Hoe pas jij deze manier(en) toe?
Hoe zorg jij voor aansluiting van Informatie & Advies bij de vragen en de behoeften van
jongeren?

Opdracht 6: Perspectief bieden
Er werden twee aandachtspunten beschreven bij het geven van Informatie & Advies: (a) het
geven van correcte, betrouwbare en bruikbare informatie en (b) geen fout perspectief bieden.




Hoe zorg jij ervoor dat je jongeren advies geeft dat gebaseerd is op kennis of
ervaringen?
Hoe zorg jij ervoor dat je jongeren geen gekleurd advies geeft?
Wat doe jij als je bepaalde informatie waar jongeren om vragen niet tot je beschikking
hebt?

Opdracht 7: Betekenisrelatie
‘Ja ja echt, het is allemaal op basis van vertrouwen en ook oprecht geïnteresseerd zijn
en niet al met een vooroordeel naar hen toe gaan met dat zij fout zitten, maar dat je
gewoon met ze gaat levelen, dat je gewoon naast hen gaat staan en vraagt van: hey
hoe zit het… eigenlijk gewoon een gelijkwaardige partner en dan merk je wel vaak dat er
wat meer uit komt. (Jongerenwerker)


Wat zet jij in om een betekenisrelatie op te bouwen met jongeren?

Voor studenten:


Onderzoek hoe een jongerenwerker bij een (jongerenwerk)organisatie behoeftes van
jongeren peilt, jongeren perspectief biedt, en een betekenisrelatie met jongeren
opbouwt. Doe dit door een jongerenwerker te interviewen en gebruik daarbij onder
andere de schuingedrukte vragen hierboven.

Opdracht 8: Veiligheid
Voor jongerenwerkers:
In het kader van Informatie & Advies werk je als jongerenwerker samen met derden (zoals
politie, hulpverlening en onderwijs) en wordt vertrouwelijke informatie gedeeld. In hoeverre ben
je op de hoogte van de wetgeving en de afspraken omtrent het delen van vertrouwelijke
informatie met derden?


Welke wetgeving is er omtrent het delen van vertrouwelijke informatie met derden?
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Welke afspraken staan er in de CAO over het delen van vertrouwelijke informatie met
derden?
Zijn er afspraken gemaakt binnen jouw praktijk over het delen van vertrouwelijke
informatie met derden? Zo ja, welke?

Voor studenten:
Kun jij achterhalen wat de wetgeving en afspraken zijn bij een (jongerenwerk)organisatie
omtrent het delen van vertrouwelijke informatie met derden?
Verricht deskresearch om informatie over de wetgeving en afspraken te verzamelen. Maak
daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld het wetboek (online) of documenten
van de organisatie). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte vragen hierboven te
beantwoorden.
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DEEL 5

AANSTURING

Dit deel van de methodiekbeschrijving is vooral bedoeld voor leidinggevenden van uitvoerende
jongerenwerkers. Er wordt ingegaan op de samenstelling van teams, de aansturing van teams
en jongerenwerkers, deskundigheidsbevordering en het contact met samenwerkende
organisaties.
Methodiek Informatie & Advies
Deel 5. Aansturing
- Vereisten en samenstelling team
- Aansturing teams en jongerenwerkers
- Deskundigheidsbevordering

5.1
Vereisten en samenstelling team
Het is van belang een team samen te stellen dat divers is qua sekse, culturele achtergrond en
leeftijd. Diversiteit in het team draagt een breed palet aan kennis en ervaring met zich mee
waaruit geput kan worden bij het geven van Informatie & Advies aan jongeren in het
jongerenwerk. Ook is de kans groter dat jongeren met verschillende demografische kenmerken
en achtergronden zich kunnen identificeren met één van de jongerenwerkers (Kelderman, 2002;
Otten & Jongerenteam Iriszorg Nijmegen, 2007). Naast jongerenwerkers kan het team bestaan
uit stagiaires, vrijwilligers, peers en teamleiders. Ook kunnen vakspecialisten worden
ingeroepen. Bij vakspecialisten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld schuldhulpverleners of
voedingsdeskundigen die een voorlichtingsbijeenkomst geven over schuldpreventie of voeding.
Bovendien kan worden gestreefd naar een team met een goede mix van medewerkers met
praktijkervaring in het begeleiden van jongeren en/of een opleiding op minimaal HBO niveau.
Dit kan ervoor zorgen dat het team bestaat uit medewerkers die streetwise en praktijkgericht
zijn, aan kunnen sluiten bij verschillende jongeren, en hun methodisch handelen kunnen
onderbouwen.
5.2
Aansturing teams en jongerenwerkers
Er zijn drie aandachtspunten bij aansturing van teams en jongerenwerkers bij Informatie &
Advies.
Het eerste aandachtspunt is het borgen van de objectiviteit van Informatie & Advies. Hierbij zijn
twee zaken belangrijk: (1) bewustwording van jongerenwerker over hun achtergrond en
referentiekader, en (2) afspraken en beleid over diversiteit en culturen en opvattingen.
(1) Bewustwording van jongerenwerkers over hoe hun achtergrond en referentiekader hun
denken en handelen tijdens het geven van informatie en advies beïnvloedt. Dit kan
bespreekbaar gemaakt worden in individuele gesprekken met jongerenwerkers en
teamoverleggen. Een grotere bewustwording bij jongerenwerkers over hoe hun achtergrond en
referentiekader hun denken en handelen beïnvloedt is belangrijk voor het geven van ‘objectief’
informatie en advies (zie ook deel 4 aandachtspunten bij informeren en/of adviseren Stap 3
Perspectief bieden).
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(2) Om de objectiviteit van Informatie & Advies te waarborgen is het ook van belang om
duidelijke afspraken en beleid te maken over hoe er omgegaan wordt met diversiteit van
mensen en culturen en opvattingen, bijvoorbeeld bij collega’s en bij jongeren.
Het tweede aandachtspunt is dat de kwaliteit van Informatie & Advies gewaarborgd moet
worden. Bij het waarborgen van de kwaliteit gaat het om het inzichtelijk maken van de betekenis
van Informatie & Advies voor jongeren. Dit kan jongerenwerkers helpen om te achterhalen wat
de informatie- en adviesbehoeften zijn van de jongeren, hoe processen zich kunnen
ontwikkelen en wat mogelijke kansen zijn voor het jongerenwerkaanbod (Veenbaas e.a., 2011;
Faché, 2016).
Het derde aandachtspunt is het afleggen van verantwoording aan opdrachtgevers over de
resultaten van Informatie & Advies. Bij het verantwoorden en inzichtelijk maken van de
resultaten van informatie & Advies naar opdrachtgevers gaat het om wat Informatie & Advies in
de jongerenwerkpraktijk heeft opgeleverd in relatie tot de vooraf gestelde doelen. Dit kan
inzichtelijk worden gemaakt door met registratiesystemen te werken. Het werken met
registratiesystemen sluit aan bij de toenemende aandacht voor een zorgvuldige uitvoering van
methodieken, en voor de borging en het onderhoud ervan (Stals e.a., 2009; Reith, Prins,
Goorden & Stals, 2011). Voorbeelden van dergelijke systemen die jongerenwerkers bijna
dagelijks gebruiken, zijn de Jongerenwijzer, Regas en Profit. Aangezien Informatie & Advies als
methodische activiteit een integraal onderdeel vormt van het jongerenwerk, worden deze
monitoringssystemen niet gebruikt om de specifieke resultaten van Informatie & Advies te
meten maar van het jongerenwerk als geheel.
5.3
Deskundigheidsbevordering
Het inzetten van deskundigheidsbevordering is nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van
Informatie & Advies in het jongerenwerk gewaarborgd blijft en jongerenwerkers zich
professioneel kunnen ontwikkelen (Faché, 2016). Het geven van betrouwbare Informatie &
Advies aan jongeren is een grote verantwoordelijkheid voor jongerenwerkers en kan in de
praktijk soms ingewikkeld zijn. Om die reden is deskundigheidsbevordering noodzakelijk.
Deskundigheidsbevordering kan verschillende vormen aannemen. Een vorm die vaak gebruikt
wordt in de praktijk is intervisie. Jongerenwerkers kunnen met elkaar dilemma’s bespreken bij
het geven van informatie en advies, feedback aan elkaar te geven, en reflecteren op hun
handelen tijdens het geven van informatie en advies. Daarnaast kan de deskundigheid van
jongerenwerkers worden vergroot door hen deel te laten nemen aan eendaagse of meerdaagse
trainingen en studiedagen en congressen op landelijk en internationaal niveau met betrekking
tot informatie en advies.
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SAMENVATTING METHODIEK INFORMATIE & ADVIES
Methodiek Informatie & Advies
Deel 1. Positie
Achtergrond en type professionaliteit
Deel 2.Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?)
Aanleiding
Doelgroep
Doelen
Pedagogische opdracht
Vragen die naar
10 tot en met 23
Binding aan de
Pedagogisch concept:
voren komen in
jaar
samenleving
a) jongeren de regie
individuele
b) positieve
Alle jongeren in de
Verantwoordelijkheid
gesprekken
benadering
omgeving
leren dragen voor
c) motiveren
het eigen leven
Vragen die naar
Speciale aandacht
d) dialogiserend
voren komen in de
voor kwetsbare
Vorming
opvoeden
groep
jongeren
Pedagogische relatie
Jongeren die met
a) hiërarchische maar
vragen komen
gelijkwaardige relatie
Jongeren die
b) informele
doorverwezen willen
omgangsvormen.
worden
Deel 3. Organisatie
- Toegankelijkheid
- Kwaliteit van informatie
- Middelen
- Samenwerking
Deel 4. Uitvoering (inclusief het handelen van de jongerenwerker)

Informatie &
Advies

Methodische stappen
Methodische principes
4. Contact leggen
5. Behoefte peilen
6. Perspectief bieden

Deel 5. Aansturing
- Vereisten en samenstelling team
- Management
- Deskundigheidsbevordering
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7. Betekenisrelatie
8. Aansluiten bij
behoefte
9. Leren door doen
10. Werken met de
omgeving
11. Nabijheid
12. Veiligheid

LIJST MET LASTIGE BEGRIPPEN
Disciplinering: jongeren orde en (strenge) handhaving van regels leren.
Doelgroep formulering: een algemene beschrijving van de groep jongeren die je met de
werkwijze wilt bereiken. In de doelgroep formulering kun je onder andere gegevens opnemen
over: geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, sociale omgeving en eventuele bijzondere
kenmerken.
Doorleiden: jongeren in contact brengen met instanties of organisatie die (mogelijk) aansluiten
bij hun behoeften of problemen.
Emancipatie: het streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid voor alle groepen in de
bevolking (www.encyclo.nl).
Grootstedelijk jongerenwerk: professioneel jongerenwerk dat uitgevoerd wordt in grote
steden in Nederland. In vergelijking met het jongerenwerk op het platteland wordt er binnen
grootstedelijke gebieden gewerkt met grotere diversiteit aan doelgroepen en werkwijzen.
Intrinsieke motivatie: de motivatie die een jongere uit zichzelf heeft om in actie te komen of
stappen te ondernemen. Wanneer een jongere intrinsiek gemotiveerd is, wil hij/zij handelingen
doen omdat hij/zij dat zelf wil en niet omdat iemand anders dit opdraagt (als iemand van
buitenaf wordt gemotiveerd spreek je van extrinsieke motivatie) (www.encyclo.nl).
Kwetsbare jongeren: jongeren met complexe problemen op diverse levensterreinen. Het is
juist de opeenstapeling van problemen wat deze groep kwetsbaar maakt. Bijvoorbeeld jongeren
met problemen op het gebied van onderwijs, de thuisomgeving, werk, wonen of financiële
huishouding.
Methodiekbeschrijving: praktische leidraad van een bepaalde werkwijze. Het doel, de
doelgroep en de aanpak zijn dusdanig uitgewerkt dat je er meteen mee aan de slag kan.
Methodische principes: het gereedschap van de jongerenwerker dat hij/zij nodig heeft om de
doelen van de werkwijze te kunnen bereiken en te kunnen werken met de doelgroep. De
methodische principes geven inhoudelijk richting aan het contact dat de jongerenwerker heeft
met jongeren.
Methodische stappen: De methodische stappen verwijzen naar een vaste chronologische
volgorde in het handelen van een jongerenwerker die altijd wordt doorlopen.
Pedagogische civil society: een burgermaatschappij waarin meerdere volwassenen (niet
alleen ouders) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen
Pedagogisch concept: de visie van de organisatie op de wijze waarop zij bijdraagt aan de
opvoeding van jongeren.
Pedagogische opdracht: betreft de rol van het jongerenwerk in het opvoeden van jongeren.
Pedagogische relatie: de opvoedrelatie van de jongerenwerker met de jongere.
Peers: jongeren die eigenschappen met elkaar delen (leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur,
subcultuur of woonplaats en taalgebruik), ervaringen met elkaar delen (middelengebruik,
levensstijl en scholing) en/of lid zijn van dezelfde groep (McDonald et al., 2003).
Professionaliteit: het deskundig, op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep
door de beroepskracht.
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Registreren: het vastleggen van informatie en gegevens om inzicht te kunnen krijgen in de
resultaten van de werkwijze.
Sociaal-agogische werkwijze: werkwijze die wordt ingezet door een agogische professional
met de bedoeling dat mensen zich op de een of andere manier ontwikkelen (Brinkman, 2009).
Sociale infrastructuur: het geheel van formele en informele organisaties, diensten,
voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maakt dat mensen in redelijkheid in sociale
verbanden (buurten, groepen, netwerken, huishoudens) kunnen leven en kunnen participeren in
de samenleving (Engbersen & Sprinkhuizen,1998).
Formele sociale infrastructuur: instanties op het terrein van onderwijs, hulpverlening (zorg)
en maatschappelijke dienstverlening.
Informele sociale infrastructuur: sociale verbanden op persoonlijke basis. Voorbeelden
hiervan zijn bewonersorganisaties, ondernemers en sportverenigingen.
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BIJLAGEN
1. HOE IS DE METHODIEK TOT STAND GEKOMEN?
De methodiek Informatie & Advies is een product van het Lectoraat Youth Spot en maakt onderdeel uit
van het meerjarige onderzoeksproject Portfolio jongerenwerk. De inzet van het onderzoeksproject
Portfolio jongerenwerk is het inzichtelijk en overdraagbaar maken van de werkzame bestanddelen en de
resultaten van het jongerenwerk. De ontwikkeling naar evidence based werken in de sociale sector
versterkt de behoefte aan inzicht in de werkzame bestanddelen en resultaten van het jongerenwerk in het
algemeen (Metz, 2012). De aanleiding voor het project vormt de noodzaak voor de professionalisering
van het jongerenwerk (Fabri, 2009). Binnen dit project werken verschillende jongerenwerkaanbieders
samen met studenten van diverse sociaal-agogische opleidingen, docenten en onderzoekers.
Met het Portfolio jongerenwerk onderzoekt Youth Spot jaarlijks één specifieke werkwijze aan de hand van
een vaste systematiek. In dit onderzoek staan de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers
centraal die worden verbonden met doelen en resultaten. Door een vaste systematiek te hanteren is het
mogelijk om op basis van losse beschrijvingen van de verschillende aanbieders, één
methodiekbeschrijving te maken. Door dit project de komende jaren te herhalen voor diverse activiteiten
of werkwijzen van het jongerenwerk, zal er een body of knowledge ontstaan die omvangrijk genoeg is om
het samen te voegen in een handboek jongerenwerk.
Informatie & Advies is beschreven als werkwijze binnen het grootstedelijk jongerenwerk, gepositioneerd
in de literatuur en op resultaten onderzocht. Het onderzoek is gebaseerd op praktijkbeschrijvingen van
zes praktijken van Informatie & Advies binnen het Amsterdamse jongerenwerk die gezamenlijk een
goede afspiegeling vormen van Informatie & Advies binnen het grootstedelijk, professionele jongerenwerk
in een multiculturele stad. De uitkomsten zijn gebaseerd op een combinatie van documentanalyse,
observaties, diepte-interviews, registratiegegevens, vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek.
Wie hebben er meegewerkt?
1) Vijf beleidsmedewerkers en 23 jongerenwerkers van de organisaties Dock, Streetcornerwork,
IJdockzz, JoU Jongerenwerk Utrecht en Elance Academy.
2) Studenten van de minor ‘Jongerenwerk in de grote stad’ van de Hogeschool van Amsterdam
2015-2016: Sara Aakouk, Samreen Nawad, Gulistan Karakus, Referinio Plet, Sharella Blijleven,
Daniëlle Tulaseket, Fazil Gokmen, Stephan Vossen, Mariam Afkir, Yousra Azzouni, Ilham
Ahdach, Jelle van Beek, Daniel Sleven, Lisa van Assenbergh, Margriet de Knock, Iris Schreuder,
Lotte Jans, Chelsey van Wijland, Anass Afadass, Cheryl Simson, Jessemijne Berg en Sayonara
Blank.
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Informatie & Advies als sociale interventie

Informatie & Advies kan beschouwd worden als een sociale interventie omdat zij ingrijpt in
zowel het leven van individuele jongeren als in de omgeving van die jongeren en als doel heeft
om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren.
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