Meld je aan voor de ‘aanpak toekomstgericht
werken’ met jongvolwassenen
Ben je in je regio bezig de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren? En denk je na hoe je
deze jongeren doorlopend ook na hun 18e levensjaar kunt ondersteunen? Meld je regio dan
aan voor de ‘aanpak toekomstgericht werken’.
Voorbeeld van jongvolwassene
Toekomstgericht werken vraagt om samen met
een jongere te onderzoeken: ‘wie ben ik, wat
kan ik en wat wil ik?’. Zo schets je een
toekomstbeeld waarbij je samen kijkt naar de
keuzes en stappen die nodig zijn.
Toekomstgericht werken betekent ook: werken
aan een stevige basis, zodat er rust en ruimte
komt om met de toekomst bezig te zijn.
Het NJi en OZJ bundelen de krachten en
zetten landelijke kennis, ervaringen en netwerk
in voor de doorontwikkeling van de ‘aanpak
toekomstgericht werken’. We willen een aantal
regio’s in Nederland helpen om jongeren in
een kwetsbare positie een stabiele basis te
geven op weg naar volwassenheid.

De 19-jarige Devano woont al vanaf zijn 14e niet
meer thuis en is opgegroeid in de Jeugdzorg. Hij
vertrouwt maar weinig mensen en heeft niemand
waar hij op terug kan vallen. Op zijn 16e kwam
Devano terecht in een gezin waar meer kinderen
zoals hij woonden. Er waren nog veel zaken niet op
orde, maar toen hij 18 werd, stond de toekomst op
de stoep.
Het verhaal van Devano staat niet op zichzelf. Hij
vertegenwoordigt een veel grotere groep jongeren.
Kwetsbare jongeren die de aansluiting op de
samenleving dreigen te missen. Deze jongeren
hebben hulp nodig een zelfstandig bestaan op te
bouwen en hun dromen na te jagen. Het stelt zowel
hun eigen netwerk als professionals, voor de
uitdaging hen hierin zo goed mogelijk te
ondersteunen en gemeenten om de juiste
randvoorwaarden te scheppen.

Wat bieden we regio’s?
Een bijdrage aan regionale leerprocessen van 3 a 4 regio’s die de principes van toekomstgericht
werken omarmen en hun werkwijze willen verduurzamen. NJi en OZJ ondersteunen deze regio’s tot
eind 2021.
Concreet kun je denken aan antwoorden op de volgende regionale vraagstukken:
• Inzicht in ‘wat werkt’ met betrekking tot relatiegericht werken met jongeren, verschillende
methodes rondom netwerkversterking van jongvolwassenen én werken aan de Big 5: dit
betekent dat er een stabiele basis is voor jongeren op het gebied van support, wonen, school
& werk, inkomen en welzijn.
• Inhoudelijk ondersteunen bij interprofessionele uitwisseling in regionale communities of
practice, zowel op het gebied van vakmanschap als bij de randvoorwaarden en organisatie.
• Inbreng van het jongerenperspectief op hoe de kwaliteit van de ondersteuning wordt ervaren
(NJi, OZJ, Movisie, landelijke organisaties van ervaringsdeskundigen).
• Leren van complexe casuïstiek (OZJ).
• Resultaatgericht werken aan de kwaliteitscyclus van hulp en ondersteuning aan
jongvolwassenen, samen met partners en jongeren (via Kwaliteitskompas NJi).

•
•

Advies bij regionale dataverzameling en monitoring en toegang tot landelijk beschikbare data
16-27 (NJi).
Advies bij afwegingen en keuzes inkoop integrale en doorlopende ondersteuning voor
jongvolwassenen (OZJ).

We maken bij de start afspraken op maat met iedere regio over de concrete inzet van NJi en OZJ.

Ben je een professional en werk je met jongeren in een kwetsbare positie?
Dan helpen wij je bij:
•
•
•

Je kennis, en vakmanschap in toekomstgericht werken verder te ontwikkelen en de
samenwerking te verstevigen met collega-professionals in de regio.
Het perspectief van jongeren zelf in te zetten bij de kwaliteitsverbetering van de
ondersteuning.
Aan te sluiten bij bestaande en nieuwe kennis vanuit wetenschap, ervaringsdeskundigheid en
professionals en deze landelijk met elkaar te verrijken.

Ben je een beleidsmedewerker, inkoper of strateeg gericht op het vergroten
van kansen voor jongeren?
Dan helpen wij je bij:
•

•

•

Het benoemen van de gezamenlijke opgave en samen met partners de gedeelde visie en
ambitie formuleren. Dit ondersteunen we met landelijke en regionale data-analyses van de Big
5 en tools zoals het kwaliteitskompas van NJi.
Je denk- en handelingskracht te vergroten door in kleine leercirkels binnen de regio met
coalitiepartners samen te werken aan het verder ontwikkelen van een integraal
ondersteuningsaanbod.
Aan te sluiten bij bestaande en nieuwe kennisontwikkeling vanuit de leergang ‘contracteren
vanuit de bedoeling’ voor 18-/18+.

Selectiecriteria
OZJ en NJi zetten graag kosteloos hun kennis en capaciteit in 3 a 4 regio’s in om bij te dragen aan
een kansrijke aanpak in de regio en daarmee het landelijk leren te versterken.
Belangrijke criteria voor een kansrijke aanpak zijn:
•
•

•

De regio richt zich op de doelgroep van kwetsbare jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar, die
jeugdhulp ondersteuning ontvangen.
De regionale ambitie is concreet gemaakt op de twee sporen van toekomstgericht werken: het
versterken van het vakmanschap van professionals én het ontwikkelen van een meer
integraal en doorlopend ondersteuningsaanbod en de daarvoor benodigde randvoorwaarden.
Bestuurlijk commitment in de regio voor het regionale plan van aanpak.

•
•
•

Bereidheid om vanaf het begin jongvolwassenen uit de regio bij de aanpak te betrekken en
samen met de jongeren te reflecteren op de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod.
Inzet van een projectleider en communicatieadviseurs die het eigen regionale leerproces
organiseren en begeleiden.
Bereidheid te investeren en onderdeel te zijn van een regionaal en landelijk lerend netwerk.

Inschrijvings- en selectieprocedure
Tot 28 september kunnen regio’s zich inschrijven, 23 oktober worden de 3 a 4 geselecteerde regio’s
bekendgemaakt. We maken onze selectie op basis van verkennende gesprekken en de ingestuurde
regionale plannen van aanpak.
Meld je aan voor ondersteuning in je regio voor de ‘aanpak toekomstgericht werken’ via info@1627.nl. Stuur je regionale plan van aanpak naar ons toe met een toelichting op de concrete opgaven
waar je samen met NJi en OZJ aan wilt werken. Wij nemen dan contact met je op voor nadere
afspraken.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak en de bouwstenen van toekomstgericht werken, bekijk dan de
pagina over toekomstgericht werken. Daar vind je een infographic en nadere toelichting op de aanpak
en kennisbouwstenen.
Bij vragen kun je ook contact opnemen met:
Brechje Kuipers (OZJ): e-mail: b.kuipers@spirit.nl | mobiel: 06 -50 67 28 64
Freya Mostert (NJi): e-mail: F.Mostert@nji.nl | mobiel: 06-25660712

