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Terugblik 

Mini symposium 18- 18+  
Rozet, Arnhem, 7 juli 2022 

 

De jeugd heeft de toekomst, zo wordt vaak gezegd. En dat klinkt dan haast als iets vanzelfsprekends: “heeft 

de toekomst”. Alsof je die al hebt.  

Voor sommige jongeren is het dagelijkse leven een hele struggle. En als ze dan bij ons komen, dan gaat het 

in de eerste periode vooral over veiligheid, rust, vertrouwen. Daarna is er gelukkig wel weer wat ruimte voor 

een blik op de toekomst. 

 

Een zekerheid is dat het werken aan een toekomst een stuk makkelijker gaat als je daar wat hulp bij krijgt. 

Iemand die je naar het sportveld brengt en je aanmoedigt. Iemand die financieel bijdraagt als aanvulling op 

een studiebeurs of zelfs een huis voor je koopt als je in Amsterdam gaat studeren. Of gewoon een plek 

waarvan je weet dat die er altijd is, ook als het een keer misloopt.  

 

Het zijn vaak basale zekerheden die niet voor iedere jongere zijn weggelegd en van invloed zijn op de 

mogelijkheden voor de toekomst. Denk dan aan een woonplek, of het kunnen volgen van een opleiding, een 

inkomen of alleen al mogen blijven in de gemeente waar je dat graag wilt. En dat je je dus geen zorgen 

hoeft te maken op het moment dat je 18 jaar wordt en dat je gewoon door kunt gaan met het werken aan 

je toekomst.  

 

Dat was volgens mij de uitdaging waar we een stap verder in konden zetten met dit mini symposium. Samen 

met de jongeren, zodat we direct wisten of iets echt kan helpen of zinvol is.  

 

Hieronder lees je over dat wat we besproken hebben tijdens het mini symposium. En welke stappen we 

besloten te ondernemen. Samen hebben we oplossingen bedacht, die je alleen kunt verzinnen wanneer je 

samen komt. 

 

Frank van Gorp, manager regio Midden, entrea lindenhout. 

 

7 juli 2022 in vogelvlucht 

 

✓ 7 thema’s en focusvragen: doorgaande hulp, voorbereiding 18+/toekomstplan, wonen, 

overgangsfase jongeren als uitgangspunt, hulpmiddelen, samenwerken, school-werk-inkomen. 

✓ 11 gangmakers: betrokken gespreksleiders. 

✓ Ruim 90 bezoekers: jongeren, welzijnswerkers, ouders, wijkcoaches, hulpverleners, 

beleidsmedewerkers gemeenten en zorginstellingen, woningcoöperaties, wooninitiatieven. 

✓ Energie, inspiratie, betrokkenheid, eigen verhalen en oplossingen, commitment. 

✓ Muur van successen 

 

Organisatie: entrea lindenhout ism gemeente Renkum, gemeente Arnhem 

Voorbereidingsgroep: Gemeente Arnhem: Karen Fierkens (karen.fierkens@arnhem.nl); gemeente Renkum: 

Sanneke van der Meijde (s.vander.meijde@renkum.nl); entrea lindenhout: Arno Veeneman, Esther 

Willemsen (e.willemsen@entrealindenhout.nl), Frank van Gorp (f.vangorp@entrealindenhout.nl) ; 

Wijkteams Arnhem: Erica Jonkers (erica.jonkers@wijkteamsarnhem.nl); Inkoop Sociaal Domein Centraal 
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Gelderland: Willy van Wessel (Willy.vanWessel@inkoopsdcg.nl); JongerenNetwerk: Levi 

van Dijk, Stef ter Hedde; Procesbegeleiding: Hellen Houterman (hellenhouterman@gmail.com) 

 

 

Bevindingen en acties per thema 

 

Doorgaande hulp  
(Esther Willemsen (e.willemsen@entrealindenhout.nl) en jongere – entrea lindenhout) 
Werk samen, zoek elkaar op. Realiseer je dat je afhankelijk bent van de gemeente, de wijkcoach, de 

hulpverlener. Lukt het niet gelijk? Het is en blijft mensenwerk in een systeemwereld. Zoek verder! 

Doorgaande hulp na je 18e? Het kan! 

 

1e stap: Contact leggen met mensen. Daar zijn we bij het mini symposium mee gestart. Uit de zaal meldden 

mensen zich aan om mee te denken en werken. 

 

Toekomstplan  
(Frank van Gorp (f.vangorp@entrealindenhout.nl) – entrea lindenhout) 
Toekomstplan? Maak er een groeidocument van, een levend document. 

 

1e stap: Binnen mijn organisatie draag ik uit welke inzichten ik allemaal heb meegekregen tijdens het mini 

symposium. Heb ik hulp nodig? Mijn collega’s van entrea lindenhout helpen graag. Ook mensen uit de zaal 

meldden zich vrijwillig aan om mee te denken over het levende document. 

 

Wonen  
(Laura Teunissen (l.teunissen@pactum.org) – W-deal Pactum Rijnside 16+, Yvonne Heg 

(y.heg@overbetuwe.nl) – Opstapregeling Gemeente Overbetuwe) 

Er was veel interesse voor de twee wooninitiatieven W-deal en Opstapregeling. Ook  was er veel 

herkenning onder de deelnemers. De kern van de tafelgesprekken: bundel initiatieven, werk samen in 

informatieverstrekking en verspreid/ verbreed de initiatieven naar andere gemeenten, regio’s en 

aanbieders. 

 

1e stap: We deden een oproep voor wie wil meewerken aan hoe succesvolle projecten uitgebreid kunnen 

worden. Verschillende mensen uit de zaal meldden zich aan. 

 

Overgangsfase jongeren  
(Elli Elskamp (e.elskamp@entrealindenhout.nl) – entrea lindenhout) 
Wat verstaan we onder ‘overgangsfase’? Je wordt toch vanzelf volwassen?! Jazeker, maar je hebt 

voorbeelden nodig: mensen in je omgeving, mensen die je kunt vertrouwen. Zeker als die mensen in je 

familie of omgeving ontbreken, omdat je verhuisd bent of als je als nieuwkomer in Nederland bent 

gekomen. 

Laten we ophouden met de ‘systeemknip’ tussen Jeugd en Wmo. Het gaat om levensloopbegeleiding,  

zonder indicatie. Het gaat om leren zelfredzaam te zijn. Dit zou ook op school onderwerp moeten zijn. 

 

1e stap: Verbinding met scholen leggen. Moneystart (www.moneystart.nl) en Schuldenlab 

(www.schuldenlab.nl) zijn mooie initiatieven in het westen van Nederland die goed op scholen in te zetten 

zijn. Die voorbeelden wil Elli naar Gelderland halen. Door de bijeenkomst heeft Elli direct contact kunnen 

leggen met de gemeente Arnhem om deze programma’s in te zetten op een aantal scholen.  
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Hulpmiddelen  
(Arno Veenema – entrea lindenhout en Noortje Beukeboom – Kwikstart app info@kwikstart.nl ) 
Er zijn tools die jongeren helpen op hun weg naar zelfstandigheid. Het merendeel van de deelnemers was 

niet op de hoogte van de tools: niet alleen jongeren, ook ouders en intermediairs kenden de tools zoals de 

Kwikstart app niet. Laat jongeren er kennis mee maken! 

 

Ideeën die genoemd zijn: verspreid informatie breder en verstrek informatie op scholen. Hiervoor zijn 

overheidsinstanties en scholen nodig. 

 

1e stap: Contact leggen met wijkcoaches en scholen. Mensen uit de zaal boden zich aan om deze connecties 

te leggen. 

 

Samenwerken  
(Erica Jonkers (erica.jonkers@wijkteamsarnhem.nl) – Wijkteams Arnhem en jongere – entrea lindenhout) 

Bij samenwerken gaat het om commitment en vanuit gezamenlijkheid werken aan de oplossing. Fysiek 

contact is cruciaal. Ook afstemmen en informatie delen is essentieel. Hierbij zouden partijen de behoefte 

en de groei van jongeren als uitgangspunt moeten nemen.   

 

1e stap: Tijdens het mini symposium hebben we de situatie van een jongere als uitgangspunt genomen. Zijn 

situatie gaan we samen oplossen. Afspraken met partijen zijn gemaakt.  

 

School – werk – inkomen  
(Daniel Stap (daniel.stap@arnhem.nl) – gemeente Arnhem) 
De inbreng van een jongere maakte het gesprek over dit thema direct praktisch. Wat werkt bijvoorbeeld 

wel tegen schooluitval? Volgens de jongere gaat het erom dat de school de jongere niet loslaat. En dat er 

begeleiding is bij de overgangsfase van de ene naar de andere school.  

 

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nemen vereist lef! Ontschotting tussen domeinen zorg – welzijn 

– onderwijs – werk/inkomen vereist lef. Maatschappelijke rendement is onderbouwing voor ontschotting. 

 

1e stap: Voorbeeld Amsterdam ‘Oudersteunpunten’ meenemen in het gesprek met wethouder Onderwijs. 

En, laten we meer van dit soort ontmoetingen en bijeenkomsten blijven doen. 
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