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1!!llllt 
~ Hogeschool van Amsterdam 

Bevordering maatschappelijke participatie van jongeren 
(16-23 jaar): Omgaan met eenzaamheid en het versterken 

van sociale steun 

Wat is het participatie project: 

In het Participatieproject willen we de volgende vraag beantwoorden: 

Hoe kan de ondersteuning van actieve maatschappelijke participatie 
van jongeren met psychische en/of gedragsproblematiek in Amsterdam 

worden verbeterd? 
Het Participatieproject gaat niet alleen gaat óver participatie, maar wordt 
ook in participatie vormgegeven. 

Het Participatieproject is onderverdeeld in drie fasen. We zitten nu aan 
het begin van fase 3 - een mooi moment om te laten zien hoe we deze 
vraag denken te gaan beantwoorden . 

Fase 1: 
De eerste fase stond in het teken van literatuuronderzoek en interviews 
met zowel professionals als jongeren over maatschappelijke participatie. 
Aansluitend is op basis van deze informatie gezamenlijk besloten welke 
onderwerpen in de tweede fase in aanmerking komen voor verdere ver
dieping . 

Fase 2: 
Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam werkten in de tweede 
fase samen met professionals en jongeren van FACT en van Spirit aan in
terventies op een van de drie gekozen onderwerpen, namelijk 'sociale 
steun'. Leidraad in dit ontwikkelproces was de 'lntervention Mapping Ap
proach' (Eldredge, Markham, Ruiter, Kok, Fernandez, & Parcel, 2016). 

Spirit!: 
Een online kennis-arrangement omtrent het 

thema eenzaamheid 

Het arrangement is gericht op professionals , en heeft als doel hun 
kennis op het gebied van eenzaamheid te vergroten . Het bestaat uit een 
online pagina met daarop onder meer een geanimeerde praktijk casus, 
een kennis quiz en verschilende kennisbronnen. Het stelt hen in staat 

om gevoelens van eenzaamheid bij jongeren beter te gaan te (h)erken
nen. Door eenzaamheid vervolgens ook actief aandacht te geven in de 
begeleiding willen professionals dat jongeren zich meer gesteund gaan 

voelen . 

Gekoppeld aan het arrangement zal de Spirit Academie Vakmanschap 
groepsbijeenkomsten organiseren om met het thema aan de slag te 
gaan. Zowel het arrangement als de bijeenkomsten zullen worden 

geëvalueerd. 

Uiteindelijk zijn twee afzonderlijke interventies ontwikkeld. Voor 
FACT een handreiking voor het opzetten van een peer-to-peer sup
portgroep en voor Spirit een online kennis arrangement op het 
gebied van eenzaamheid . Deze worden elders op deze poster nader 
toegelicht. 

Fase 3: 
Op dit moment bevinden we ons in de derde en laatste fase van het 
Participatieproject, de fase waarin de in fase 2 ontwikkelde interven
ties worden geïmplementeerd en geëvalueerd . 

FACT: 
Handreiking voor het opzetten van peer-to-peer 

supportgroepen 

• . -.. •• • . - . -- -• • • . . -. -De handreiking is gericht op professionals en stelt hen in staat om 
de juiste afwegingen te maken bij het ontwikkelen van 

peer-to-peer supportgroepen . In dit soort groepen kunnen jonger
en, liefst met over de tijd afnemende ondersteuning van profes
sionals en ervaringsdeskundigen, oefenen met nieuw gedrag in 
het algemeen en sociale vaardigheden in het bijzonder, en ook 

daadwerkelijk sociale steun ervaren. Zo kunnen ze zelfverzekerd
er deelnemen aan het dagelijks leven. 

Binnenkort wordt bij FACT op basis van de handreiking een 
peer-to-peer support groep ontwikkeld die daarna natuurlijk daad

werkelijk zal gaan starten. Zowel de handreiking als de groeps
bijeenkomsten zullen worden geëvalueerd . 
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