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Samenvatting

Kan het humanistisch geestelijk werk op enige wijze van betekenis zijn voor zwerfjongeren met 

zwaardere  problematiek?  Door  middel  van  een  combinatie  van  literatuur-  en  empirisch 

onderzoek is getracht antwoord te vinden op deze vraag.

In  de  literatuurstudie  wordt  de  leefwereld  van  de  jongeren  in  beeld  gebracht  en  de 

karakteristiek  van  de  humanistische  geestelijke  verzorging  beschreven  aan  de  hand  van 

kenmerkende begrippen.

In  het  empirisch  onderzoek  wordt  vervolgens  de  data  gepresenteerd,  afkomstig  uit 

vragenlijsten die zijn afgenomen bij zwerfjongeren met zwaardere problematiek en hun meest 

betrokken hulpverlener. Deze data zijn afkomstig uit de tweede meting van een longitudinaal 

onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd onder leiding van het onderzoeksbureau IVO. Met 

behulp van deze vragenlijsten is getracht de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart te brengen om 

zo te kijken op welke leefgebieden er sprake is van een mismatch in de zorg en wat hier de 

oorzaak van is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er op verschillende leefgebieden sprake is van een 

mismatch,  maar  dat  er  ook  praktische  voorwaarden  te  benoemen  zijn  die  een  mogelijke 

zorgmatch momenteel nog belemmeren. Bovendien speelt de houding van de hulpverlener en de 

jongere  een  rol  speelt  in  het  laten  slagen  van  de  hulp;  hoe  wordt  de  relatie  tussen  beiden 

aangegaan?

Tot slot is er gekeken of datgene wat de humanistische geestelijke verzorging te bieden 

heeft, aansluit bij een behoefte van de jongeren. Hieruit komt naar voren dat het humanistisch 

geestelijk  werk  zowel  op  micro-  als  op  mesoniveau  van  betekenis  kan  zijn  voor  de 

zwerfjongeren met zwaardere problematiek. Op microniveau zou de geestelijk verzorger kunnen 

werken vanuit trouw, aanwezigheid, beschikbaarheid en empowerment. De geestelijk verzorger 

kan  een  stabiele  factor  zijn  in  een  omgeving  die  gekenmerkt  wordt  door  wisselende 

hulpverlenerscontacten.  Op  mesoniveau  zou  de  geestelijk  werker  kunnen  bijdragen  aan 

humanisering van de woonvoorziening en het verbeteren van de relatie tussen hulpverlener en 

jongere. Gezien het feit er weinig bekend is over het mesoniveau van geestelijke verzorging is 

verdere verdieping  hiervan aanbevolen.

De wereld van de zwerfjongeren kan gezien worden als een werkveld waarin alle facetten 

van een goede humanisticus ingezet kunnen worden.
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Inleiding

Zwerfjongeren vormen een groep jongeren die vaak niet opgemerkt wordt: het dak- en thuisloze 

bestaan is niet aan ze af te zien. Ze zien er uit als gewone jongeren en zijn voor buitenstaanders 

niet makkelijk te herkennen. Voor de humanistische geestelijke verzorging is het ook een groep 

die nog ongezien is. Niet eerder zijn de zwerfjongeren in beeld gebracht als mogelijke nieuwe 

cliënten. Humanistisch geestelijk verzorgers zouden er juist voor mensen in nood moeten zijn, 

zoals mensen die hun (t)huis zijn kwijtgeraakt.  Al  jaren speelt  de humanistische geestelijke 

verzorging zich voornamelijk af  binnen de drie grote werkvelden: zorg,  defensie en justitie. 

Hierbij valt te denken aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen, vormingscentrum Beukbergen, de 

landmacht,  de  marine,  penitentiaire  inrichtingen en huizen  van bewaring.  Daarnaast  zijn  er 

enkele vrijgevestigde geestelijk verzorgers die zelfstandig werken. Het is tijd geworden om het 

blikveld van de geestelijke verzorging te verruimen. Het is van belang voor de vernieuwing van 

het beroep om op zoek te gaan naar actuele maatschappelijke vraagstukken en te kijken wat een 

geestelijk verzorger daar kan betekenen. Een mogelijk nieuw werkterrein zou de wereld van de 

zwerfjongeren kunnen zijn. In dit onderzoek wil ik exploreren of dit het geval is. Qua werkveld 

valt dit onder de zorg, maar het is een gebied dat tot nu toe onopgemerkt is gebleven.

Dit  stuk  is  de  verslaglegging  van  een  onderzoek  naar  zwerfjongeren  met  zwaardere 

problematiek  en  de rol  die  de  humanistisch  geestelijk  verzorger  zou  kunnen spelen  in  hun 

leefwereld. Er is gekeken naar de zorgvraag van de jongeren en in hoeverre de hulp die ze 

krijgen hierop aansluit. Er is al vaker soortgelijk onderzoek uitgevoerd onder zwerfjongeren, 

maar  nooit  is  er  specifiek  gekeken  naar  zwerfjongeren  met  zwaardere  problematiek.  Bij 

zwaardere problematiek moet gedacht worden aan psychiatrische problematiek, verslaving of 

een licht verstandelijke beperking. Bij deze problematiek kan ook sprake zijn van comorbiditeit. 

Het vermoeden bestaat dat deze jongeren een vrij grote groep vormen binnen de totale populatie 

van zwerfjongeren en daarom wordt het tijd om naar hun specifieke situatie te kijken.

Dit afstudeeronderzoek maakt onderdeel uit van een longitudinaal onderzoek naar Rotterdamse 

zwerfjongeren met zwaardere problematiek, uitgevoerd door IVO in opdracht van de gemeente 

Rotterdam en de Volksbond. Het doel van het overkoepelende onderzoek is het verkrijgen van 

inzicht  in  de  hiaten  in  de  zorg  voor  zwerfjongeren  met  zwaardere  problematiek  en  het 

ontwikkelen  van  een  passend  aanbod  van  woonzorg  voor  deze  categorie  zwerfjongeren  in 

Nederland. De zwerfjongeren met zwaardere problematiek worden een jaar lang gevolgd en op 

drie momenten geïnterviewd. De data die ik voor mijn onderzoek heb gebruikt zijn afkomstig 

van de tweede meting.
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1 Onderzoeksontwerp

In  dit  hoofdstuk  wordt  de  relevantie  van  het  onderzoek  besproken,  gevolgd  door  de 

probleemstelling.  Daarna  volgt  een  beschrijving  van  gehanteerde  begrippen,  een  korte 

onderzoeksopzet en de leeswijzer.

1.1 Relevantie

Dit  onderzoek  vindt  aansluiting  bij  het  onderzoeksprogramma  van  de  Universiteit  voor 

Humanistiek (UvH). In het onderzoeksprogramma staan zingeving en humanisering centraal, 

twee kernbegrippen binnen de Humanistiek. Zingeving en humanisering veronderstellen elkaar 

wederzijds. Onderzoek op het gebied van zingeving stelt 'de vraag aan de orde onder welke [...] 

sociale condities zingeving als probleem wordt ervaren. [...] Welke perspectieven van een zinvol 

bezig zijn bieden maatschappelijke en politieke instituties en andere organisaties? Hoe verhoudt 

persoonlijke  zingeving  zich  tot  allerlei  machtsrelaties  waarin  iemand  verkeert?  Wat  is  de 

bijdrage (in positieve en negatieve zin) van geestelijke begeleiding aan dit alles? Hoe treedt de 

humanistisch  geestelijk  werker  naar  voren  in  organisaties?  Wat  is  zijn/haar  identiteit  ten 

opzichte van andere beroepsgroepen?' In dit afstudeeronderzoek komen bovenstaande vragen 

(impliciet)  aan  de  orde  en  wordt  er  gezocht  naar  een  antwoord.  Hiermee  probeert  het  een 

bijdrage te leveren aan het onderzoeksprogramma van de UvH.

Bovendien  is  dit  onderzoek  een  zoektocht  naar  een  mogelijk  nieuw werkveld  voor  de 

humanistische geestelijke verzorging (HGV). We hebben in de inleiding al gezien dat het HGV 

zich voornamelijk afspeelt binnen de zorg, defensie en justitie. Het wordt tijd om ook buiten 

deze gevestigde werkvelden op zoek te gaan naar plaatsen waar menselijke nood zichtbaar is. 

Dit onderzoek is een aanzet daartoe.

Daarnaast is dit onderzoek voor hulpverleners binnen de zorg voor zwerfjongeren relevant, 

omdat er een groep in beeld gebracht wordt waar binnen het onderzoek niet eerder specifiek 

aandacht voor was. Bovendien kan dit onderzoek voor de hulpverleners dienen als (verdere) 

kennismaking  met  de  humanistisch  geestelijke  verzorging  en  de bijdrage die  het  HGV kan 

leveren aan de kwaliteit van de zorg.
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1.2 Probleemstelling

De probleemstelling valt uiteen in een doelstelling en een vraagstelling.

Doelstelling

A. Het verkrijgen van inzicht in de hiaten in de zorg voor zwerfjongeren met zwaardere (evt. 

meervoudige) problematiek,  dat  wil  zeggen:  psychiatrische problematiek,  verslaving of licht 

verstandelijke handicap (LVG), in Rotterdam. 

B. Verkennen of de humanistisch geestelijke begeleiding op enige wijze kan inspelen op de 

zorgbehoefte van zwerfjongeren met zwaardere problematiek zoals die naar voren komt uit de 

data van de afgenomen vragenlijsten en de bestudeerde literatuur. Hierbij wordt zowel gekeken 

naar de visie van de jongeren als die van hun meest betrokken hulpverlener. 

Vraagstelling

De vraagstelling is te verdelen in twee hoofdvragen met ieder een aantal deelvragen.

1. Wat zijn de hiaten in de zorg voor zwerfjongeren met zwaardere problematiek?

Jongeren:

• Wat is de kwaliteit van leven van deze jongeren op een aantal leefgebieden?

• Welke zorgbehoefte hebben deze jongeren?

• In hoeverre sluit het huidige zorgaanbod aan bij de zorgbehoefte van deze jongeren?

Hulpverleners:

• Wat is volgens de meest betrokken hulpverleners de problematiek van deze jongeren?

• Wat is de visie van de meest betrokken hulpverleners op de zorg die deze jongeren 

krijgen?

• In hoeverre is,  volgens de hulpverleners,  de zorg die de jongeren ontvangen ook de 

juiste zorg?

2. Kan de humanistisch geestelijke verzorging van betekenis zijn voor zwerfjongeren met 

zwaardere problematiek?

• Wat zijn de kenmerken van de humanistisch geestelijke verzorging?

• Sluit  de  humanistisch  geestelijke  verzorging  mogelijk  aan  bij  een  behoefte  van  de 

zwerfjongeren met zwaardere problematiek?
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1.3 Begrippen

Een aantal begrippen die in de inleiding en de probleemstelling gebruikt worden, vragen om 

verduidelijking.  Begrippen  die  verderop  gebruikt  worden,  krijgen  hier  ook  alvast  een 

introductie.

• Zwerfjongeren:  Dak-  of  thuisloze jongeren tot  23 jaar  met  meervoudige problemen. 

Uitgebreide definitie komt ter sprake in hoofdstuk 2 'Zwerfjongeren in Nederland'.

• Leefgebied:  De  leefgebieden  die  in  dit  onderzoek  zijn  meegenomen  zijn:  de 

woonruimte,  de huishouding,  financiën,  dagbesteding,  sociale contacten met  familie, 

sociale contacten met vrienden, vaste relatie, veiligheid, lichamelijke gezondheid en de 

psychische gezondheid. Met betrekking tot de zorgbehoefte komen hier nog een aantal 

gebieden bij: aflossen schuld, vinden van werk of opleiding, voorkomen van problemen 

rond  crimineel  gedrag,  bescherming  eigen  veiligheid,  gebit,  alcoholgebruik  en 

druggebruik.  De  keuze  voor  deze  leefgebieden  wordt  toegelicht  in  hoofdstuk  5: 

'Methoden'.

• Kwaliteit  van leven: De kwaliteit  van leven wordt in kaart gebracht met behulp van 

bovengenoemde levensgebieden. Telkens wordt er gevraagd hoe tevreden de jongere is 

op dat gebied. Het onderzoeksinstrument dat hiervoor gebruikt is, wordt uitgebreider 

besproken in hoofdstuk 5: 'Methoden'.

• Zorgbehoefte: De zorg die de jongeren willen ontvangen. 

• Zorgaanbod: De zorg die de jongeren ontvangen.

• Problematiek: Het geheel van problemen op een bepaald gebied. De problematiek van 

de jongeren is aan de hand van de HoNOS in kaart gebracht. Dit onderzoeksinstrument 

wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 5 'Methoden'.

• Zwaardere  problematiek:  Psychiatrische  problematiek,  verslaving,  een  licht 

verstandelijke handicap of een combinatie daarvan. In hoofdstuk 2: 'Zwerfjongeren in 

Nederland' wordt deze problematiek verder in kaart gebracht en wordt er een schatting 

gemaakt  van  de  grootte  van  de  groep  zwerfjongeren  die  kampen  met  zwaardere 

problematiek.

• Visie: Als het gaat om de visie van de meest betrokken hulpverlener op de zorg die de 

jongeren krijgen, dan wordt er op verschillende leefgebieden gevraagd of de betreffende 

jongere hulp op dat gebied krijgt. Het gaat om de beschouwing van de hulpverlener. Op 

eenzelfde manier wordt dit gevraagd aan de jongeren.

• Zorgmatch: Er is sprake van een zorgmatch als de zorgvraag en het zorgaanbod goed op 

elkaar aansluiten. Als dit niet het geval is, dan staat de match onder spanning en is er 

sprake van een (gedeeltelijke) mismatch.
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• Opvang: Het woord opvang wordt hier gebruikt voor alle soorten woonvoorzieningen of 

instellingen  waar  de  jongeren  nog  niet  zelfstandig  wonen.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld 

voorzieningen die zich specifiek richten op jongeren met psychiatrische problemen, is 

er  opvang  voor  vrouwen  en  is  er  opvang  voor  jongeren  die  licht  verstandelijk 

gehandicapt zijn. De zorgzwaarte in de verschillende voorzieningen varieert, net als de 

gebieden waarop de zorg zich toespitst. 

• T0 en T1: Verwijst naar het afnamemoment van de vragenlijst. T0 betreft de nulmeting, 

de eerste meting die gedaan is in het onderzoek. Deze vond plaatst in de periode van 

oktober 2009 tot begin februari 2010. T1 betreft de tweede meting van het onderzoek en 

vond plaats in de periode van eind april tot begin juli 2010.

1.4 Ontwerp

Om antwoord te vinden op de probleemstelling, is er gebruik gemaakt van zowel empirisch 

onderzoek als van een literatuurstudie. Ik heb een literatuurstudie gedaan naar de leefwereld van 

zwerfjongeren, de betekenis van zingeving en de karakteristiek van humanistische geestelijke 

verzorging. Het empirisch onderzoek is onder te verdelen in een kwantitatief en een kwalitatief 

deel.  In  het  kwantitatieve  deel  heb  ik  door  middel  van  een  vragenlijst  de  zorgvraag  en 

zorgaanbod in kaart gebracht. Op deze manier kan per leefgebied nagegaan worden hoe het er 

met de jongere voorstaat en in welke mate het zorgaanbod aansluit bij de zorgvraag. De hiaten 

in de zorg zullen dan ook in kaart gebracht worden door te kijken naar de match tussen vraag en 

aanbod. In het kwalitatieve deel is door senior onderzoeker Cas Barendregt van het IVO en 

auteur van deze scriptie [M.S.] gekeken naar de zorgmatch en de mogelijke oorzaken van een 

(mis)match.  Verdere  uitwerking  van  de  empirische  onderzoeksmethoden is  te  vinden  na  de 

literatuurstudie, in hoofdstuk 5 ‘Methoden van onderzoek’.

1.5 Leeswijzer

In  het  tweede hoofdstuk begint  het  gedeelte  literatuuronderzoek,  dat  van start  gaat  over  de 

leefwereld van de zwerfjongeren. In hoofdstuk drie komt zingeving als deskundigheidsterrein 

van de geestelijke verzorging aan bod en hoofdstuk vier sluit het literatuuronderzoek af met het 

positioneren  van  de  humanistische  geestelijke  verzorging  aan  de  hand  van  karakteristieke 

begrippen. Hierna volgt de verslaglegging van het empirisch onderzoek. Allereerst komen de 

methoden aan bod in hoofdstuk vijf, vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. Tot slot de 

conclusie  en  discussie  waar  antwoord  wordt  gegeven  op  de  vraagstelling  en  de 

onderzoeksmethode kritisch wordt besproken.
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2 Zwerfjongeren in Nederland

In dit hoofdstuk zal ik een beeld schetsen van de huidige problematiek binnen de zorg voor 

zwerfjongeren. Veel van de huidige literatuur is gebaseerd op de algemene groep zwerfjongeren, 

aangezien er nog weinig bekend is over de zwerfjongeren met zwaardere problematiek. Er zal in 

dit hoofdstuk dan ook geen inzicht gegeven worden in de specifieke problemen en zorgvraag 

van  de  dak-  en  thuisloze  jongeren  met  zwaardere  problematiek.  Dat  komt  aan  bod bij  het 

empirisch onderzoek.

In  dit  hoofdstuk  zal  er  algemene  informatie  gegeven  worden over  de  doelgroep  en  de 

situatie  in  Rotterdam.  Vervolgens  zal  er  dieper  ingegaan  worden  op  zaken  die  voor  de 

geestelijke verzorging interessant zijn, zoals sociale contacten, de relatie van de jongeren met de 

hulpverlening en zingevingsaspecten.

Voor het grootste gedeelte is gebruik gemaakt van onderzoeksliteratuur die zich specifiek 

richt op dak – en thuisloze jongeren. Een uitzondering hierop vormt het onderzoek van Van 

Doorn (2002). Zij heeft omvangrijk en uitvoerig onderzoek gedaan naar dak- en thuislozen in 

Utrecht,  waar  ze  gedurende  acht  jaar  tachtig  (ex)-daklozen  heeft  gevolgd.  Gezien  de 

veelomvattendheid  van  dit  onderzoek  en  het  feit  dat  er  geen  vergelijkbaar  onderzoek  is 

uitgevoerd onder jongeren, zal ik, waar van toepassing, haar werk gebruiken. 

2.1 Definitie, omvang en profiel

De laatste concrete schatting van het aantal dak- en thuisloze jongeren is afkomstig uit 2007, 

waar de algemene rekenkamer het totaal aantal zwerfjongeren in Nederland schatte op 6.000. 

Hierin werden jongeren tot 25 jaar meegenomen. In ditzelfde rapport is te lezen dat de gemeente 

Rotterdam aangaf dat ze het aantal zwerfjongeren in de gemeente schatte op 1650, wat fors 

meer is dan het in 2004 geschatte aantal van 300-700 jongeren. In het meest recente rapport van 

de Algemene Rekenkamer (2009) wordt geen schatting gegeven van het aantal zwerfjongeren in 

Nederland. Op dat moment was er nog geen overeenstemming bereikt over de definitie van 

zwerfjongeren  en  maakten  onderzoekers  op  lokaal  niveau  vaak  gebruik  van  verschillende 

definities, waardoor het niet mogelijk was om deze gegevens te veralgemeniseren. Halverwege 

2010 heeft het ministerie van VWS de nieuwe definitie voor zwerfjongeren vastgesteld. Deze 

definitie luidt als volgt: 'Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar 

met  meervoudige problemen'  (Rouvoet,  2010). Feitelijk dakloze jongeren zijn minimaal één 

nacht  per maand aangewezen op buitenslapen,  een overnachting in  een passantenverblijf  of 

slapen bij bekenden zonder vooruitzicht op een stabiele slaapplek. Residentieel daklozen zijn 

jongeren  die  ingeschreven  staan  bij  instellingen  van  de  maatschappelijke  opvang.  Hiervan 

worden verschillende soorten opvang uitgesloten,  zoals het  begeleid wonen of een foyer  de 
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jeunesse, ook als deze wel zijn ondergebracht bij een instelling voor maatschappelijke opvang.

Onder de zwerfjongeren zijn de jongens in de meerderheid. Veel onderzoeken schatten het 

percentage jongens op 60 tot  75% (Korf et  al.,  1999,  Beijersbergen,  Jansen & Wolf,  2008, 

Planije et al.,  2003). Over het percentage jongeren met een allochtone achtergrond tonen de 

onderzoeken een uiteenlopend beeld; het percentage allochtonen varieert van 35% (Planije et 

al., 2003) tot 53% (Maaskant, 2005).

Een  eenduidige  oorzaak  van  het  thuisloos  raken  van  de  jongeren  is  er  niet  te  geven, 

aangezien  de  problematiek  vaak  complex  is  en  de  jongeren  een  heterogene  groep  vormen 

zonder eenduidige kenmerken (Korf et al., 1999, p. 28). Maatschappelijke, sociaal-culturele en 

psychosociale  factoren  spelen  een  rol;  maar  ook  de  conflictueuze  gezinnen  waarin  ze  zijn 

opgegroeid en de persoonlijke kenmerken van de jongeren zijn van invloed op het thuisloos 

worden (Ibidem, p. 29). Vaak vormt de problematische gezinssituatie de aanleiding om te gaan 

zwerven, maar het is onbekend of dit een bewuste keus is of een impulsieve daad.

2.2 Zwaardere problematiek

Onder  zwaardere  problematiek  valt  psychiatrische  problematiek,  verslavingsproblematiek, 

LVG-problematiek  of  een  combinatie  hiervan.  Het  vermoeden  bestaat  dat  er  onder  de 

zwerfjongeren een vrij grote groep is die kampen met deze problematiek.

Uit onderzoek van Maaskant onder zwerfjongeren in Rotterdam, komt naar voren dat een 

kwart van alle zwerfjongeren problemen heeft (gehad) met de geestelijke gezondheid waarvoor 

door een psychiater een diagnose is gesteld (2005, p. 46). De diagnoses betroffen het vaakst 

ADHD, gevolgd door (manische) depressiviteit. Noom en de Winter vonden in hun onderzoek 

dat bijna 40% van de jongeren last heeft van somberheid, bedroefdheid of teleurstelling en bijna 

50% is regelmatig boos of agressief (2001a). Het is lastig om echt een goede schatting te geven 

van het percentage jongeren wat daadwerkelijk kampt met psychische problematiek aangezien 

er vaak geen uitgebreide tests zijn uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor de verslavingsproblematiek.

Een kwart van de zwerfjongeren zou een licht verstandelijke beperking hebben (Planije et 

al., 2003). Dit percentage is in eerder onderzoek lager geschat op 15-20% (Korf et al., 1999, p. 

39), maar ook hoger op 37% (Van der Ploeg et al., 1991, p. 52).

Dossieronderzoek naar zwerfjongeren in Rotterdam heeft uitgewezen dat de helft van de 

jongeren  regelmatig  soft  drugs  gebruikt  en  driekwart  van  deze  groep  doet  dit  dagelijks 

(Maaskant, 2005, p. 46). Dit is nog niet direct een verslaving te noemen, maar het is wel een 

zorgwekkend signaal. Daarnaast komt alcoholgebruik veel voor, maar het gebruik hiervan lijkt 

onder controle te zijn (Ibidem). Uit ander onderzoek, uitgevoerd op landelijk niveau, blijkt dat 

6% van de jongeren zichzelf aan alcohol verslaafd vindt, waarbij moet worden meegenomen dat 

er  sprake kan  zijn  van  ontkenning van het  probleem.  Het  percentage jongeren  dat  zichzelf 

verslaafd vindt aan drugs ligt beduidend hoger op 33%. Van deze groep jongeren is de helft 

18



verslaafd aan softdrugs en de andere helft aan harddrugs, zoals cocaïne en crack. Nog een 6% 

van de jongeren geeft aan verslaafd te zijn aan gokken (Korf et al., 1999, p. 72-75).

Er is ook comorbiditeit zichtbaar: psychiatrische problematiek komt vaak samen met een 

drugsverslaving voor (Korf et al., 1999, p. 38).

2.3 Situatie Rotterdam

In Rotterdam is er officieel sprake van sluitende ketenzorg, dat wil zeggen dat er preventie, 

signalering,  opvangvoorzieningen,  hulpverlening  of  begeleiding,  vervolgtrajecten  en  nazorg 

voor  zwerfjongeren  aanwezig  zijn  (Algemene  Rekenkamer,  2009).  Hierbij  moet  vermeld 

worden dat  er  alleen is  gekeken of  deze vorm van zorg aanwezig was;  niet  of  het  ook  in 

voldoende mate beschikbaar is en aansluit bij de zorgbehoefte van de jongeren. In het rapport 

van Hekelaar (2008) over de situatie in Rotterdam, wordt duidelijk dat er op dit gebied nog veel 

verbeterd kan worden. Zo staan er nog veel jongeren op de wachtlijst1 en kan de begeleiding 

naar een zelfstandig leven beter. Van alle beëindigde zorgtrajecten in 2007 was maar de helft 

succesvol en in het segment van de zware zorg was dit percentage nog lager. Eén derde van de 

jongeren die uitstromen, wordt binnen een half jaar weer bij een opvang aangemeld. Bovendien 

verlopen doorverwijzingen ook vaak nog niet  soepel;  de  helft  van de aangemelde jongeren 

wordt niet opgenomen in de betreffende opvangvoorziening (Hekelaar, 2008, p. 11)

2.4 Sociale contacten

Vrienden

Uit onderzoek van Korf et al. (1999, p. 98) blijkt dat zwerfjongeren over het algemeen veel 

minder sociaal geïsoleerd zijn dan volwassen dak- en thuislozen. Jongeren hebben meer contact 

met  hun ouders  en andere  familieleden en ook vaker  contact  met  niet-dakloze vrienden en 

vriendinnen.  Contacten  met  niet-daklozen  zijn  waardevol  omdat  ze  het  gevoel  van  sociale 

verbondenheid met de gevestigde orde versterken en de horizon verbreden, door de diversiteit 

van de contacten (Van Doorn, 2002, p. 206).

Dak- en thuislozen zijn vaak op elkaar aangewezen en brengen veel tijd door in elkaars 

nabijheid in de opvangvoorziening. Hierdoor kan een gevoel van lotsverbondenheid ontstaan, 

maar echte vriendschap komt er meestal niet uit voort. Vaak worden contacten getekend door 

onderling  wantrouwen;  als  het  er  op  aankomt,  is  iedereen  toch  op  zichzelf  aangewezen. 

Onderlinge contacten zijn vaak gebaseerd op het gezamenlijk ondernemen van activiteiten. Van 

Doorn  beschrijft  als  belangrijke  functies  in  het  onderling  contact:  praktische  en  morele 

ondersteuning, veiligheid, gezelligheid en gezamenlijke tijdspassering (2002, p. 180). Er zijn 

1  Op 1 janauri 2008 stonden er 182 jongeren op de wachtlijst. Zonder inzet van extra opvangplekken 
was de verwachting dat er eind 2010 318 jongeren op de wachtlijst zullen staan.
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ook groepen daklozen die minder makkelijk contact leggen met anderen, zoals recent dakloos 

geraakte  mensen  en  zwaar  psychiatrische  mensen.  Recent  daklozen  willen  zich  niet 

identificeren  met  daklozen  omdat  zij  een  negatieve  referentiegroep  vormen.  Daklozen  met 

psychiatrische symptomen trekken zich zelf vaak terug omdat contacten moeizaam verlopen 

door hun ziektebeeld, maar worden tegelijkertijd ook buitengesloten door anderen. Deze groep 

loopt ook het meeste risico om in een sociaal isolement te raken.

Van Doorn beschrijft  een aantal subculturen. De subcultuur van de zwerfjongeren speelt 

zich voornamelijk af in de coffeeshop. Hier maken de jongeren deel uit van een sociale kring, 

waaraan ze hun sociale identiteit en zelfrespect ontlenen (2002, p. 188). Om bij de groep te 

horen, is het noodzakelijk om aan de groepsnorm te voldoen, dat wil zeggen dat de jongeren 

moeten blijven blowen en geld besteden aan softdrugs, die vervolgens met de groep gebruikt 

wordt. Onderdeel uitmaken van een subcultuur heeft ook een negatieve kant: het is moeilijk om 

er weer uit te komen. Mensen in de sociale groep oefenen druk uit op anderen om er deel van uit 

te blijven maken. Dit impliceert dat daklozen die dit gedragspatroon proberen te doorbreken, 

niet kunnen rekenen op hulp of steun van de groep. Sociale druk kan er ook voor zorgen dat de 

jongeren beginnen met drugsgebruik of meer gaan gebruiken dan voorheen.

Referentiekader

Dak- en thuislozen hebben ook een referentiekader met  morele waarden die ze gezamenlijk 

onderschrijven. Van Doorn noemt dit vanuit haar pedagogische achtergrond gedragscodes, maar 

gezien de morele lading ervan zou ik liever willen spreken van referentiekaders, in de traditie 

van  de  filosoof  Taylor  (2007),  die  zorgen  voor  houvast,  oriëntatie  en  identiteit.  Het 

referentiekader van dak- en thuislozen omvat een aantal kenmerken, waaronder het  onderling 

delen van beschikbare bronnen, zoals geld en sigaretten. Verder rust er een taboe op het spreken  

over het verleden vóór de dakloosheid en proberen ze elkaar zoveel mogelijk met rust te laten, 

waardoor  er  toch  een  gevoel  van  privacy  gecreëerd  wordt.  Eerlijk  spel  spelen maakt  ook 

onderdeel  uit  van  het  referentiekader.  Hiermee  wordt  bedoeld  dat  bij  conflicten  er  een 

tegenstander van gelijke sterkte gekozen hoort te worden, maar ook dat het bestelen van een 

andere dak- of thuisloze onfatsoenlijk is.  Tot slot horen ze onderling  geen kwetsbaarheid of  

emoties te tonen. Op die manier pogen ze een schijn van onaantastbaarheid hoog te houden. Het 

is belangrijk om je weerbaar op te stellen en hoewel het delen van zaken wel 'hoort', wordt een 

te vrijgevige of aardige houding als een teken van zwakte gezien (Van Doorn, 2002, 198-202). 

Dit referentiekader wordt vooral gedeeld door traditionele daklozen en wordt volgens hen bijna 

niet overgenomen door nieuwkomers. Dit zorgt ervoor dat er, in de ogen van de traditionele 

daklozen, moreel verval optreedt. Het is dan ook de vraag in hoeverre dit referentiekader past 

bij de zwerfjongeren. 
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2.5 Jongeren en hulpverlening

Organisatie en visie

Zwerfjongeren  bevinden zich  op  het  grensvlak  van  jeugdzorg  en  maatschappelijke  opvang. 

Vanaf hun achttiende kunnen ze officieel niet meer bij de jeugdzorg terecht, maar ze zijn vaak 

ook nog te jong voor de maatschappelijke opvang (Algemene Rekenkamer, 2008). Momenteel 

wordt  eraan gewerkt  om het  mogelijk te maken een indicatie voor jeugdzorg te krijgen die 

doorloopt tot hun 23e (Landelijk beleidskader jeugdzorg, 2008). Als dit mogelijk is gemaakt, 

zijn nog lang niet  alle  problemen opgelost,  want  over  de  jeugdzorg zijn veel  jongeren niet 

tevreden.

Er zijn een aantal objectieve punten van verbetering rondom de huidige hulpverlening aan 

te wijzen. Uit het rapport van de algemene rekenkamer (2008) blijkt dat er weinig aandacht is 

voor vraagsturing en dat er bij de indicatiestelling veel nadruk ligt op behandelen en weinig op 

begeleiding en opgroeien. Bovendien bestaan er nog steeds wachtlijsten en is er een gebrek aan 

goede  informatie.  Zorginstellingen  hanteren  exclusie-criteria waardoor  veel  jongeren  geen 

beschikking hebben over de hulp die ze nodig hebben. Vaak gaat het dan om een meervoudige 

problematiek, zoals ernstige psychische problemen of verslaving. Wat we hier dus zien, is dat 

juist de jongeren die de meeste zorg nodig hebben, worden buitengesloten.

Hulpverleners geven ook aan dat deze jongeren, met zwaardere problematiek  moeilijk te 

bereiken zijn en moeilijk te binden. Daar komt nog bij dat de jongeren vaak niet gemotiveerd 

zijn om hulp te ontvangen. Volgens de hulpverleners missen ze de motivatie om zelf aan hun 

problemen te werken (Hekelaar, 2008, p.59). Bovendien verschillen hulpverleners en jongeren 

met elkaar van mening als het gaat om de zorgbehoeften. Waar de hulpverlening prioriteit geeft 

aan de sociale netwerken van de jongeren en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, hechten de 

jongeren meer belang aan tijdelijke opvang en het regelen van vaste woonruimte (Korf et al., 

1999, p. 44).

Kwaliteit van de relatie

Wil de hulpverlening succesvol zijn, dan is het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van 

de relatie tussen hulpverlener en jongere. Uit onderzoek van Planije et al. (2003) blijkt dat er 

een grote behoefte onder de jongeren is aan persoonlijke aandacht. Een hulpverlener moet er 

voor de jongere zijn, moet te vertrouwen zijn en respect hebben voor de jongere met wie hij 

werkt.  ‘Wat  er  aan  hulp  wordt  geboden  lijkt  bijna  ondergeschikt  aan  hoe  die  hulp  wordt 

verleend en vanuit welke intentie dat gebeurt. Zonder echte betrokkenheid lijkt de hulpverlening 

tot mislukking gedoemd.’ (Planije et al., 2003, p. 41). Het belang van een vertrouwensband en 

het gevoel van betrokkenheid komt ook in het onderzoek van Hekelaar (2008, p. 18) naar voren. 

In het rapport van De Winter en Noom (2001b) is te lezen dat het geven van vertrouwen van de 
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hulpverlener aan de jongeren vaak bemoeilijkt wordt door de vele ervaringen die ze hebben 

opgedaan met  jongeren die geen zin hebben,  niet  gemotiveerd zijn,  om mee te werken.  De 

jongeren zelf staan ook vaak sceptisch tegenover de hulpverlening door de negatieve ervaringen 

die ze hebben opgedaan met volwassenen. Om een vertrouwensband op te bouwen is het goed 

als er ook ruimte is om contact met elkaar te hebben buiten de pure hulpverlening om.

Jongeren  hebben  vaak  het  idee  dat  er  niet  goed  naar  ze  geluisterd  wordt,  er  weinig 

persoonlijke betrokkenheid is en ze van het kastje naar de muur worden gestuurd (Ibidem, p. 

297). Vervolgens grijpen ze deze leemtes in de zorg aan om confrontaties met zichzelf en de 

hulpverleners te vermijden. Om dit probleem op te lossen, zijn er integrale zorgprogramma’s 

ontwikkeld. Dit houdt in dat er geprobeerd wordt een sluitend netwerk van voorzieningen te 

bieden aan de jongeren. De Winter en Noom zien hierin een merkwaardige paradox: de integrale 

hulpverlening beoogt de bevordering van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, maar 

neemt het beoordelingsvermogen van de jongeren niet mee in de vormgeving van dit proces (De 

Winter en Noom, 2001b). De jongeren willen een persoonlijke benadering, waarbij er gekeken 

wordt naar wie zij zijn en ze niet als nummertje behandeld worden. Het is belangrijk dat er een 

vast persoon is bij wie de jongere terecht kan, die tijd en aandacht voor de jongere heeft, ook als 

er niet direct problemen zijn of anderszins directe aanleiding voor contact. De jongeren willen 

ruimte  ervaren  om  zelf  verantwoordelijkheid  te  nemen,  maar  vinden  het  ook  fijn  als  de 

hulpverlener nog wel een oogje in het zeil houdt en ondersteuning biedt. Tegelijkertijd is het 

belangrijk dat de jongeren aangesproken worden wanneer dat echt nodig is, maar dit heeft alleen 

zin  als  het  gedaan  wordt  door  iemand  waar  ze  vertrouwen  in  hebben.  Ze  willen  hulp  die 

gebaseerd is op een gezamenlijke inspanning. Zowel de jongeren als de hulpverleners pleiten 

voor meer inspraak van de kant  van de jongeren (De Winter en Noom, 2001b).  Bijkomstig 

voordeel  hiervan  is  dat  het  meteen  een  manier  is  om  jongeren  te  leren  met  hun 

verantwoordelijkheid om te gaan.

De jongeren vragen om een aanpak waarbij er meer en beter contact is tussen de jongeren 

en  de  hulpverleners  om  het  gezamenlijke  doel,  het  beëindigen  van  de  thuisloosheid2,  te 

bereiken. Dit contact wordt in het rapport omschreven als ‘duidelijker naar elkaar uitspreken 

wat je wilt, rekenschap afleggen van je handelingen en open staan voor elkaars visie.’ (2001b, p. 

305) Ik lees hier in terug dat de jongeren graag op een dialogische manier met hun hulpverlener 

willen communiceren. 

Ten slotte geven de jongeren aan dat ze als uniek individu gezien wensen te worden, waarbij 

de hulpverlener hen niet vanuit vooringenomenheid behandelt en hun gedrag niet veroordeelt. 

Er moet gepraat worden over de achterliggende redenen van het gedrag en ook als het mis gaat 

2 Bij jongeren is er meestal geen sprake van dakloosheid, het letterlijk 'op straat slapen', aangezien ze 
vaak logeren bij vrienden, kennissen of familie. Vandaar dat er in deze context alleen gesproken wordt 
van thuisloosheid. In geval van dakloosheid is het beëindigen hiervan natuurlijk ook een gezamenlijk 
doel.
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moet er ruimte zijn voor een volgende kans (Planije et al., 2003). Zodra jongeren het gevoel 

hebben serieus genomen te worden, gehoord te worden en gezien worden als verantwoordelijk 

lid van de gemeenschap, blijkt dat ze zich in allerlei opzichten beter en gezonder ontwikkelen 

dan jongeren die dit missen (De Winter en Noom, 2001a). 

Hoewel een groot deel van de jongeren aangeeft problemen te hebben met hun geestelijke 

gezondheid3, vindt bijna de helft van de jongeren dat deze problematiek niet onder het werk van 

de hulpverleners valt. Jongeren zijn van mening dat ze het zelf wel kunnen oplossen of geven 

aan dat ze er niet met de hulpverlening over willen praten. Een uitspraak van een jongere die 

door De Winter en Noom wordt geciteerd: 'het is makkelijker om daar met een onafhankelijk 

iemand over te praten.' (2001b, p.302).

2.6 Zingeving

Er is nog geen literatuur of onderzoek over zingeving onder zwerfjongeren. Wel is er in 1997 

een scriptie-onderzoek onder dak- en thuislozen verricht door een humanistica, waaruit  naar 

voren kwam dat deze doelgroep een interessant werkterrein voor de geestelijke verzorging zou 

kunnen zijn omdat  dak- en thuislozen bij  uitstek kampen met   existentiële problematiek en 

existentiële  [humanistische,  MS]  hulpverlening  voor  deze  groep  mensen  nog  niet  bestaat 

(Malsy-Mink, 1997, p. 76).4

Barendregt, Van Straaten en Wits hebben onlangs een onderzoek afgerond naar zingeving 

onder voormalig dak- en thuisloze volwassen. Aan de hand van Baumeister (1991) hebben ze de 

bestudeerd  op welke  manier  de  ex-daklozen  zin  geven aan hun leven.  Hiervoor  is  naar  de 

levensinvulling gekeken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat  veel van de voormalig dak- 

en  thuislozen  hun  leven  aan  het  hervormen  zijn;  ze  zoeken  naar  mogelijkheden  om  hun 

zingevingsbehoeften steeds meer te kunnen bevredigen. Respondenten die minder beperkingen 

hebben op het gebied van psychisch en cognitief functioneren hebben vaker een beeld van de 

toekomst waar ze naar toe werken, waar respondenten met meer beperkingen zich richten op de 

nabije toekomst.  (Barendregt et al., 2009). 

Bovenstaande  onderzoeksliteratuur  is  het  enige  dat  bekend  is  over  zingeving  en  dak-  en 

thuislozen. Ik heb uit de literatuur over dak- en thuislozen fragmenten geselecteerd die, hoewel 

niet zo benoemd, raken aan de beleving van zingeving. De visie op de toekomst, het zelfbeeld 

en de normen en waarden van dak-  en thuislozen vallen hieronder  en zullen nu besproken 

worden.

Zodra mensen langere tijd dakloos zijn, gaan ze zich steeds meer richten op het 'hier en nu' 

3 Hierbij gaat het zowel om internaliserend (bv. somberheid) als externaliserend (bv. agressie) 
probleemgedrag

4 Binnen dit onderzoek is niet onderzocht of en hoe binnen andere levensbeschouwingen existentiële 
hulp wordt geboden aan dak- en thuislozen. 
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en maken geen plannen meer voor de langere termijn. Het vertrouwen dat zij zelf greep kunnen 

houden op de toekomst neemt af naarmate ze vaker hun plannen niet gerealiseerd krijgen (Van 

Doorn,  2002,  p.  242).  Hun nieuwe houding voorkomt  verdere  teleurstellingen en maakt  de 

dagelijkse  problemen  hanteerbaar.  Het  zorgt  er  tegelijkertijd  voor  dat  het  contact  met  de 

hulpverlening  ook  moeizamer  verloopt,  omdat  afspraken  niet  meer  nagekomen  worden  en 

daklozen  zich  niet  kunnen herkennen  in  een  begeleidingsplan  dat  op  de  verre  toekomst  is 

gericht (Ibidem, p. 246). Tijd wordt vaak ook niet meer als lineair ervaren, maar als cyclisch. 

Naast verandering van beleving van de tijd, verandert ook het zelfbeeld van de daklozen. 

Maatschappelijk  gezien  hebben ze  weinig  status  en  ze  beantwoorden  niet  aan  de  gangbare 

opvattingen  over  hoe  mensen  behoren  te  leven.  Dit  zorgt  voor  een  gevoel  van  falen  en 

schaamte.  Door  medeburgers  worden  ze  op  straat  genegeerd  of  angstig  aangekeken  en  ze 

krijgen vaak te horen niet welkom te zijn. Van Doorn beschrijft echter ook dat er groepen zijn te 

onderscheiden binnen de daklozen die  verschillend behandeld worden (Ibidem,  p.  259).  Zo 

staan  psychiatrische  daklozen  en  verslaafden  onderaan  de  ladder,  maar  is  de  beeldvorming 

rondom straatkrantverkopers positiever.

Daklozen gaan niet alleen anders naar zichzelf kijken, maar ze krijgen ook een ander beeld 

van het maatschappelijk systeem. Vaak verliezen ze het vertrouwen in hulpverleningsinstanties 

en worden wantrouwend en achterdochtig naar anderen toe. 

Daklozen hebben soms de neiging om verhalen te verzinnen om zo het leven dragelijk te 

maken  en  hun  zelfrespect  wat  te  vergroten.  Dit  kan  gezien  worden  als  een  vlucht  uit  de 

werkelijkheid of het ontbreken van realiteitszin, maar kan ook positief benaderd worden; als 

mogelijkheid  om de  moed  er  in  te  houden  en  dromen  en  verlangens  te  kunnen  koesteren 

(Ibidem, p. 278).

In onze samenleving worden wonen en werken als nastrevenswaardige doelen gezien. Daklozen 

proberen op verschillende manieren voor  zichzelf  te  rechtvaardigen waarom ze niet  aan de 

gangbare normen voldoen. Ze benadrukken bijvoorbeeld de vrijheid die ze hebben in het leven 

dat ze nu leiden en zetten dat af tegen de gebondenheid van het leven met een huis en werk. 

Vrijheid wordt daarmee hun hoogste goed en het dakloze bestaan kan gezien worden als een 

keuze  in  plaats  van  een  veroordeling.  Een  andere  manier  om te  rechtvaardigen  dat  er  niet 

voldaan wordt aan de gangbare normen, is het naar beneden bijstellen van de eigen standaarden 

omtrent het leven op de straat en het naar boven bijstellen van de standaarden voor een eigen 

huis en baan (Ibidem, p. 274). Op deze manier kunnen daklozen verklaren waarom ze er niet in 

slagen terug te keren in de dominante samenleving. Tot slot kunnen daklozen een fatalistische 

houding aannemen, waarmee ze de verantwoordelijkheid van hun situatie geheel buiten zichzelf 

plaatsen. Deze groep is vaak ongrijpbaar voor de hulpverleners, aangezien ze niet meer geloven 

dat verandering van perspectief mogelijk is (Ibidem).
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In het nu volgende hoofdstuk wil ik de theorie over zingeving, als belangrijk expertiseveld 

van  de  geestelijke  verzorging,  verder  uitwerken.  Daarna  zal  ik  de  humanistisch  geestelijk 

verzorging zelf in kaart brengen.
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3 Zingeving

De  behoefte  aan  zingeving  is  bij  mensen  diepgeworteld.  Als  het  proces  van  zingeving 

bevredigend verloopt, leidt dit tot de persoonlijke ervaring van zin. Dat wil zeggen dat mensen 

passende antwoorden hebben op voor hen belangrijke levensvragen en dat ze betrokkenheid 

ervaren tot het bestaan. Zingeving is een proces; onverwachte gebeurtenissen of situaties in het 

leven zorgen ervoor dat er steeds opnieuw antwoord gezocht moet worden op levensvragen of 

dat  zich plots  levensvragen opdringen die  daarvoor  niet  van belang waren.  Steeds opnieuw 

moeten mensen zich leren te verhouden tot het bestaan, de wereld en de medemensen (Mooren, 

1999, p.9). Volgens Mooren is het de taak van humanistisch geestelijk verzorgers om cliënten te 

steunen bij het ‘zoeken of handhaven van samenhang in ervaringen’(Ibidem, p. 27). Zingeving 

is dus een aandachtsgebied van de geestelijke verzorging en daarom ligt het voor de hand om 

voor het beschrijven van de kenmerken van geestelijke verzorging, wat dieper op het begrip 

zingeving in te gaan. 

Het concept zingeving is door Baumeister (1991) helder uitgewerkt en bleek ook in ander 

onderzoek een bruikbare theorie om te kijken naar de zingeving van respondenten (Barendregt 

et al., 2009). In dit onderzoek maak ik ook gebruik van zijn theorie, die ik hier zal bespreken. 

We zullen zien dat Baumeister vier behoeften onderscheidt, welke volgens Mooren (1999, p.28) 

een goed kader vormen voor het inhoudelijk aandachtsveld van de geestelijk verzorger. Aan het 

eind van dit hoofdstuk zal aan de hand van meer hedendaagse ideeën enige aanvulling gegeven 

worden bij de theorie.

3.1 Verbinding

Betekenisgeving kan op twee manieren gebruikt worden. Ten eerste om patronen in je omgeving 

te onderscheiden, en ten tweede om jezelf onder controle te houden. (Baumeister, 1991, p. 17). 

Doordat mensen patronen of netwerken kunnen herkennen, kunnen ze hun omgeving sturen en 

organiseren. Dit geldt zowel op fysiek als sociaal gebied. Op deze manier kun je je omgeving 

aanpassen  aan  jezelf,  maar  ook jezelf  aanpassen  aan  je  omgeving.  Zonder  betekenisgeving 

wordt het gedrag bepaald door impulsen en instincten. Doordat mensen betekenis geven, wegen 

ze hun opties en waarden, voordat ze een besluit nemen en in deze overweging nemen ze hun 

doelen en plannen in de toekomst mee. In die zin maakt de betekenisgeving mensen vrij van het 

hier en nu, ze kijken verder dan de huidige situatie. De controle over het zelf gaat niet alleen 

over het handelen, maar heeft ook betrekking op onze gevoelswaarden (Baumeister, 1991, p.19). 

Als mensen geen betekenis zouden geven aan hun gevoelens, zouden ze iets alleen als prettig of 

onprettig ervaren. Door betekenisgeving onderscheiden we veel meer nuance in onze emoties. 

Bovendien roepen betekenissen ook zelf emoties op; denk maar aan een film die je hevig kan 
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raken. Zingeving zorgt er dus voor dat onze belevingswereld veel complexer wordt. We laten 

ons  niet  meer  leiden  door  alleen  onze  zintuiglijke  gewaarwordingen,  maar  ook  door  onze 

emoties. Het is bijvoorbeeld heel vervelend om vroeg je bed uit te moeten en door de kou naar 

je werk te gaan, maar je doet het toch als het je op emotioneel gebied meer oplevert.

Zingeving hangt  vaak ook af  van de context:  andere betekenissen en interpretaties.  Het 

geven van betekenis en zin verbindt dingen met elkaar. Om dit uit te leggen gebruikt Baumeister 

het spinnenweb als metafoor; een web begint als een verbinding tussen twee punten, maar als 

snel ontstaan er andere draden die weer andere punten verbinden en elkaar onderling kruisen. Al 

deze verbindingen vormen een complex patroon. Op een gegeven moment zal het web alles aan 

elkaar verbinden, maar sommige verbindingen staan dichter bij elkaar en zijn sterker dan andere 

(Ibidem, p. 16-17). De draden en knooppunten, die je in het spinnenweb omringen, vormen de 

context waarin je leeft. Als je een betekenis in een andere context plaatst, dan verandert die 

betekenis en vormt dan nieuwe verbindingen in een nieuw netwerk (Ibidem, p.20).

Zingeving gaat dus om ideeën, die verbindend functioneren. De zin van het leven bestaat 

alleen in onze gedachten, de sociale structuren en de instituties die mensen maken. Het gaat in 

dezen dus om de ervaring van zin. Ik wil in deze context een korte uitstap maken naar Mooren, 

wanneer hij schrijft over narrativiteit (1999, p 111). We hebben net gezien dat zin een ervaring 

is. Mensen vertellen over hun ervaringen in de vorm van een verhaal: het narratief zorgt ervoor 

dat de losse ervaringen van mensen tot één geheel worden gevormd, het creëert samenhang. De 

samenhang van het  levensverhaal  is  van belang voor  het  gevoel  van zingeving.  Baumeister 

schrijft  dat er  een gevoel  van samenhang, verbinding, nodig is om zin te ervaren. Verhalen 

vertellen, een alledaagse bezigheid voor mensen, is dus een zingevende bezigheid op zichzelf.

3.2 Niveaus

Mensen geven op verschillende niveaus zin aan hun leven, een hoog en een laag niveau. We 

zullen zien dat tijd hierbij een belangrijke rol speelt (Baumeister, 1991, p.20-22). De meeste 

mensen ervaren zin op de korte termijn; hun leven heeft zin van dag tot dag, ze streven naar 

doelen, die op de korte termijn zijn te realiseren. Dit zorgt ervoor dat mensen in hun directe 

handelen zin ervaren. Deze vorm van zingeving beschouwt Baumeister als een laag niveau. Als 

je deze directe doelen samenvoegt, krijg je geen hoger niveau van zingeving. Zingeving op een 

hoger niveau gaat om betekenisgeving van het gehele leven. Het leven vertoont op dat moment 

overkoepelende samenhang. Mensen die dit ervaren, streven doelen na die over de lange termijn 

gaan.  Op  die  manier  vloeit  het  hogere  zingevingsniveau  naar  het  lagere  niveau;  het  krijgt 

gestalte  in  de  alledaagse  handelingen.  Op hoger  niveau worden er  vragen gesteld  over  het 

'waarom', op lager niveau over het 'hoe'. Vaak overstijgen de grote doelen het individuele leven, 

denk bijvoorbeeld aan religies, culturen, revoluties (Ibidem, p. 21).

Door interpretaties van situaties of handelingen geven mensen betekenis. Interpreteren doen 
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we  zowel  actief  als  passief;  we  geven  ergens  betekenis  aan,  maar  we  herkennen  ook 

betekenissen.  De  zin  van  je  leven,  hangt  af  van  de  interpretatie  daarvan  (Ibidem,  p.24). 

Daarvoor  maken  we  gebruik  van  beide  manieren  van  interpreteren.  Sommige  mensen 

verwachten  een  helder  antwoord  op  de  vraag  naar  de  zin  van  het  leven.  Zij  leven  in  de 

vooronderstelling dat de zin van het leven 'gevonden kan worden'. Aan de andere kant zijn er 

ook mensen die denken dat de zin van het leven constant geconstrueerd moet worden en zien 

zingeving dus als een actief proces, waarin je als individu keuzes moet maken (Ibidem, p. 25). 

Om deze keuzes voor onszelf te verantwoorden maken we gebruik van evaluatie: wat zien we 

als goed en wat als slecht?

Als individu geef je niet in je eentje betekenis aan dingen. Je bevindt je altijd in een sociaal-

cultureel  systeem,  dat  jou  richtlijnen  meegeeft  via  de  taal,  kennis,  handelingen  en 

waardeoordelen. Een dergelijk systeem of ideologie geeft bepaalde waarden en gedragsregels 

mee en zorgt ervoor dat mensen naar het algemene gaan kijken. Zo kan het functioneren als 

hulpmiddel voor mensen om de stap te maken tussen de twee niveaus van zingeving: van het 

specifieke individu naar een overkoepelende context. Het biedt een kader waarbinnen mensen 

zin kunnen geven aan gebeurtenissen en een context  waarbinnen het  leven zin kan krijgen 

(Ibidem, p. 28). Dit kader is vergelijkbaar met het referentiekader van Taylor (2007) dat in het 

vorige hoofdstuk kort is besproken.

3.3 Behoeften

Baumeister heeft onderzoek gedaan naar de zingeving van mensen en een van de hoofdpunten 

in zijn boek is de beschrijving van vier behoeften die mensen hebben als het gaat om zingeving: 

de behoefte aan een doel, de behoefte aan een waardenstelsel of rechtvaardiging, de behoefte 

aan grip op het leven en ten slotte de behoefte aan eigenwaarde (Baumeister, 1991, p. 29-57). 

Het abstracte begrip zingeving krijgt hierdoor concreet inhoud. Als mensen hun leven als zinvol 

willen ervaren, moeten deze behoeften bevredigd worden. Zodra iemand het gevoel heeft dat 

een van die behoeften niet voldoende bevredigd wordt, kan een gevoel van zinloosheid optreden 

en zal  iemand proberen het  leven op zo'n manier te herstructureren dat alle behoeften weer 

bevredigd worden.  De  bronnen van zin,  de  invulling  die  mensen  geven aan  die  behoeften, 

kunnen per persoon verschillen.

De behoefte aan een doel kan worden uitgelegd als de behoefte om het huidig handelen te zien 

in het  licht  van een toekomstig doel  (Ibidem, p.  32).  Deze toekomstige doelen hoeven niet 

behaald te worden, zolang er maar naar gestreefd kan worden. Het gaat dus om het gericht zijn 

op het doel. Deze behoefte omhelst ten minste drie stappen. Ten eerste moet het doel ingebeeld 

worden  en  geconceptualiseerd  zijn.  Daarnaast  worden  de  huidige  gedragsmogelijkheden 

geanalyseerd  en  geëvalueerd  in  de  mate  waarin  ze  bijdragen  om het  toekomstige  doel  te 
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bereiken.  Ten slotte moet  de persoon ook keuzes maken om dat  doel  te  bereiken.  Op deze 

manier worden huidige situaties en gedrag verbonden aan de toekomst. Wat er nu is, ontleent 

betekenis aan wat nog moet komen. Idealiter handelen mensen naar een aantal korte termijn 

doelen, die samen naar een groter doel leiden (Ibidem, p. 35). In de praktijk gaat het vaak anders 

en is er geen groter, overkoepelend doel of zien mensen niet in dat er tussenstappen nodig zijn 

om bij het grotere doel uit te komen, waardoor ze teleurgesteld worden, als het grote doel niet 

snel bereikt wordt.

De behoefte aan een waardenstelsel, of rechtvaardiging gaat er van uit dat menselijk gedrag 

gemotiveerd wordt  door  het  idee dat  bepaald gedrag goed of slecht  is.  Mensen moeten het 

gevoel hebben dat hun gedrag te verantwoorden is, te rechtvaardigen. Deze behoefte gaat om de 

waarden en normen waar mensen naar leven. Waarden en normen zorgen voor een bepaalde 

voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid van de sociale omgeving en helpen mensen om hun 

gevoelens te reguleren.  Waardenstelsels  ontstaan binnen het overkoepelende systeem van de 

cultuur  waarin  mensen  leven.  Vroeger  sloot  men  zich  eerder  aan  bij  een  collectief 

waardenstelsel, zoals een levensbeschouwing. Tegenwoordig kunnen steeds minder mensen zich 

herkennen  in  de  collectieve  waardenstelsels,  waardoor  er  gezocht  moet  worden  naar  een 

individueel waardenstelsel van een persoon (Ibidem, p. 41).

De behoefte om grip op het leven te hebben, heeft vooral betrekking op het idee of de illusie 

dat iemand controle over zijn leven heeft en er invloed op kan uitoefenen. Een persoon moet het 

gevoel hebben dat hij of zij bekwaam en sterk is. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 

primaire controle en secundaire controle. Primaire controle is het veranderen van de omgeving, 

opdat deze beter bij die persoon aansluit. Secundaire controle is de ervaring van controle die 

voortvloeit uit het begrijpen van iets, zelfs al kun je er niets aan veranderen. Bij deze laatste 

manier  van  controle  past  de  persoon  zichzelf  aan  de  buitenwereld  aan,  waar  bij  primaire 

controle juist het omgekeerde het geval is. 

De behoefte aan eigenwaarde gaat om de behoefte van mensen om positief beoordeeld te 

worden, zowel door zichzelf als door anderen. Mensen zoeken naar een norm om zichzelf en 

anderen te overtuigen dat ze daaraan voldoen. Het draait zowel om zelfrespect als het respect 

krijgen van anderen. Evaluaties van het zelf zijn nauw verbonden met de vorige behoefte: het 

waardenstelsel van iemand (Ibidem, p.44). Het gevoel van eigenwaarde is vaak verbonden aan 

de sociale status van iemand. Daarnaast wordt het gevoel van eigenwaarde gevormd doordat 

iemand zichzelf kan vergelijken met anderen die zich in een overeenkomstige situatie bevinden, 

zoals leeftijdgenoten of collega's.

Het gevoel van zingeving van een persoon is stabieler als de vervulling van de verschillende 

behoeften gebaseerd is  op meerdere  aspecten in  het  leven.  Als bijvoorbeeld het  gevoel  van 

eigenwaarde afhankelijk is van één bron, maakt dat een persoon kwetsbaarder bij het verlies van 

die bron, dan als er verschillende bronnen aan ten grondslag liggen.
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3.4 Hedendaagse visie

Baumeister geeft zelf al aan dat de indeling in vier verschillende behoeften arbitrair is en dat er 

aanvullingen mogelijk zijn. Verschillende auteurs hebben hier een aanzet toe gegeven. Zo is bij 

Alma en Smaling (2010) te lezen dat  Mooren stelt  dat  er een vijfde behoefte moet  worden 

toegevoegd: de behoefte om de wereld en omgeving te begrijpen en verklaren (Ibidem, p.19). Ik 

zou willen stellen dat deze behoefte al impliciet aanwezig is in de behoefte om grip te hebben 

op het leven: zolang de wereld niet begrepen wordt, kun je er ook geen grip op hebben. Zelf 

hebben Alma en Smaling ook een definitie over zingeving opgesteld. In deze definitie worden 

een  aantal  termen  neergezet  die  ik  in  aansluiting  met  de  behoeften  van  Baumeister  zal 

bespreken.

De definitie die Alma en Smaling hanteren, luidt als volgt: '[zingeving is] een persoonlijke 

relatie  tot  de  wereld  waarin  het  eigen  leven  geplaatst  wordt  in  een  breder  kader  van 

samenhangende  betekenissen,  waarbij  doelgerichtheid,  waardevolheid,  verbondenheid  en 

transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van 

gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.' (2010, p. 23).

Doelgerichtheid is een begrip dat zowel door Alma en Smaling als door Baumeister wordt 

genoemd als een belangrijk aspect in de ervaring van zin. Waardevolheid sluit volgens Alma en 

Smaling aan bij de behoefte aan eigenwaarde volgens Baumeister. Ik ben van mening dat het 

ook  samenvalt  met  de  behoefte  aan  een  waardenstelsel  en  rechtvaardiging,  aangezien  ze 

schrijven  dat  waardevolheid  zowel  verwijst  naar  de  waarde  van  iets  in  de  wereld  en  ons 

handelen, als naar eigenwaarde en zelfwaardering. Dit laatste past overduidelijk bij de behoefte 

aan eigenwaarde, het eerste bij de behoefte aan rechtvaardiging, waarden en normen. Het gevoel 

competent te zijn sluit aan bij wat Baumeister onder de behoefte aan greep op het leven verstaat.

Een tweetal  termen,  samenhang en  erkenning,  worden door  Alma en  Smaling  zelf  niet 

gekoppeld  worden  aan  de  theorie  van  Baumeister,  maar  ik  ben  van  mening  dat  dit  wel 

gerechtvaardigd  is.  Samenhang  wordt  door  Baumeister  wellicht  niet  als  behoefte  genoemd, 

maar hij beschrijft in zijn algemene theorie over zingeving wel de noodzaak van het ervaren van 

verbinding  en  samenhang.  De  term  erkenning  wordt  door  Alma  en  Smaling  niet  aan  een 

behoefte van Baumeister gelinkt,  maar de omschrijving die zij  geven, past uitstekend bij  de 

behoefte aan eigenwaarde van Baumeister. Bij erkenning gaat het namelijk om de bevestiging 

van de waarde van een persoon, zowel door zichzelf als door een ander. Alma en Smaling halen 

wat  Baumeister  verstaat  onder  eigenwaarde  uiteen  in  twee  losse  kenmerken:  erkenning  en 

waardevolheid. 

Tot slot zijn er nog een aantal begrippen die niet terug te vinden zijn in de theorie van 

Baumeister:  verbondenheid,  transcendentie,  motiverende  werking  en  welbevinden. 

Verbondenheid heeft volgens Alma en Smaling betrekking op zelfbevestiging, overgave, maar 

ook op sociale verbondenheid: de ander zien als ander zonder complexiteit te reduceren en ook 
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zelf gezien worden als ander. Door de ander op deze manier te zien, ervaar je een gevoel van 

transcendentie, een term die Alma en Smaling ook als kenmerkend benoemen voor zingeving. 

Transcendentie gaat over het overstijgen van het bekende en aandacht hebben voor het nieuwe, 

onbekende.

De motiverende werking waar Alma en Smaling over spreken, is het gevolg van de andere 

aspecten van zingeving, zoals ervaring van doelgerichtheid en waardevolheid.  Het  is dus in 

zichzelf  geen  voorwaarde  voor  de  beleving  van  zingeving.  Ditzelfde  geldt  voor  het 

welbevinden. Het gevoel van welbevinden kan beleefd worden, als de aspecten van zingeving 

vervuld worden. Welbevinden is zelf geen aspect waar naar gestreefd moet worden.

Als we dit terugkoppelen naar Baumeister, dan zien we dat de behoeften die hij formuleert 

door  Alma  en  Smaling  alleen  worden  aangevuld  door  het  begrip  verbondenheid  en 

transcendentie. Deze twee begrippen zouden ook gemakkelijk in de vorm van behoeften kunnen 

worden gegoten.

Bovenstaande theorie over zingeving is onderdeel van het literatuuronderzoek, maar heeft ook 

concreet vorm gekregen binnen het empirisch onderzoek. Meer daarover is te vinden in het 

hoofdstuk 'Methoden van onderzoek', waar zal worden beschreven hoe de theorie is verwerkt tot 

vragen in de vragenlijst.

Nu zal verder worden gegaan in een nieuw hoofdstuk met de beschrijving van de kenmerken 

van humanistisch geestelijke verzorging.
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4 Humanistisch geestelijk verzorging

4.1 Inleiding

Om er achter te komen of de zwerfjongeren en hun leefwereld een doelgroep en werkterrein 

kunnen zijn waar de geestelijke verzorging iets te bieden heeft, is het belangrijk om eerst de 

karakteristiek van humanistische geestelijke verzorging in kaart te brengen. Hierin laten zich 

twee  zaken  onderscheiden:  het  humanistische aspect  en het  geestelijk  werk.5 Hoewel  er  op 

bepaalde punten  zeker  sprake  is  van overlap,  zullen deze  aspecten  in  dit  hoofdstuk  zoveel 

mogelijk apart behandeld worden. De kenmerken zijn geformuleerd als losse begrippen om zo 

op eenvoudige wijze een overzicht te kunnen maken. Onderling zullen begrippen in meer of 

mindere mate ook samenhang en overlap vertonen, dit  is onvermijdelijk wil er een volledig 

beeld geschetst kunnen worden.

In dit stuk wordt uitgegaan van de definiëring van humanistisch geestelijke verzorging als 

het  ondersteunen van  de  belangen van  de  cliënt  met  het  oog  op  zijn  of  haar  persoonlijke 

mogelijkheden. Voor deze definitie heb ik mij vooral laten beïnvloeden door Hoogeveen (1991). 

Deze algemene omschrijving zal  een richtlijn  zijn  om de kenmerken aan op te hangen;  de 

kenmerken zullen in (in)directe zin op hun eigen wijze iets bijdragen aan het realiseren van dit 

uitgangspunt.

4.2 Humanistisch

De invloed van de humanistische levensvisie op het geestelijke werk, zal omschreven worden 

met  behulp van de postulaten van Van Praag,  waarin ‘de  humanistische geesteshouding tot 

uitdrukking komt’(Van Praag, 1978, p. 85). Het werk van Van Praag is bruikbaar omdat hij één 

van  de  grondleggers  is  van  het  Humanistisch  Verbond  in  Nederland.  Van  Praag  wilde  het 

humanisme  als  levensovertuiging  tegenover  het  nihilisme  zetten.  Het  nihilisme  zag  hij  als 

vervlakking van het geestelijk leven. De ontkerkelijking nam toe in Nederland en van Praag 

wilde een modern buitenkerkelijk alternatief bieden; een levensovertuiging die kan dienen als 

grondslag van bezinning en bezieling voor mensen. (Van Praag, 1953, p.5) Kenmerkend voor 

het  humanisme  is  de  overtuiging  dat  de  mens  niet  gezien  wordt  als  het  product  van  de 

omstandigheden of de omgeving waarin hij verkeert, maar als iemand die vorm kan geven aan 

zijn eigen bestaan (Ibidem, p.33).

Volgens van Praag is de boodschap van het humanisme 'het geloof in de mogelijkheid van 

een menswaardig leven, d.i.  een bestaan, dat de mens waardig is.'  (Ibidem, p. 30) Voor een 

humanist is de zin van het bestaan het zo volledig mogelijk tot ontplooiing brengen van zijn 

5 In deze tekst wordt vaak gebruik gemaakt van de term 'geestelijke verzorging',  maar 'geestelijk werk' 
en 'geestelijke begeleiding' kunnen als synoniemen gelezen worden.
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menselijkheid, waarbij het besef van de eigen verantwoordelijkheid een grote rol speelt (1953, 

p.31) Humanistische geestelijke verzorging baseert zich op het zelfbeschikkingsrecht van de 

cliënt, die zelf voor zijn leven verantwoordelijk is. 'Het is de taak van de raadsman om, zich 

werkelijk openstellend voor het mysterie “mens”, te trachten in grote schroom de menselijkheid 

die zich daarin openbaart te verstaan, en dienend behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan.' 

(Ibidem,  p.  17)  Hierbij  staat  niet  de  eigen  persoon  centraal,  maar  de  gehele 

bestaanswerkelijkheid. De mens verwerkelijkt zichzelf juist door betrokkenheid op het niet-zelf 

(Ibidem, p. 32).

De postulaten van Van Praag zetten zowel een mensvisie als een wereldvisie neer. De visie 

op  de  mens  wordt  omschreven  aan  de  hand  van  de  volgende  begrippen:  natuurlijkheid, 

verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en redelijkheid. De begrippen waarmee bij de visie op de 

wereld  vertolkt  zijn:  ervaarbaar,  bestaand,  volledig,  toevallig  en  dynamisch.  Bovenstaande 

begrippen worden hieronder verder uitgewerkt.

Mensvisie

Mensen zijn natuurlijke wezens met natuurlijke vermogens. Deze natuurlijkheid houdt in dat er 

geen God of andere werkelijkheid is dan die werkelijkheid die ervaren wordt. Mensen zijn in de 

wereld geworpen, maar hebben het vermogen om de natuur, de omgeving, te manipuleren. De 

cultuur, door de mens gevormd, is ook onderdeel van de menselijke natuur, omdat alles wat 

menselijk is, ook natuurlijk is (Van Praag, 1978, p.89). Verbondenheid ligt heel dicht tegen deze 

natuurlijkheid aan, aangezien alle mensen met elkaar verbonden zijn door hun gesitueerdheid in 

de wereld. Mensen zijn op elkaar aangewezen om te groeien en zichzelf te ontplooien. Om een 

'zelf'  te  worden,  heb je een ander  nodig (Ibidem,  p.90).  Mensen worden pas  mens,  krijgen 

betekenis,  in het samen zijn. Een mens kan niet als individu gezien worden zonder naar de 

samenleving te  kijken waarin hij  leeft.  Hoewel  verbondenheid wellicht  een idealistische en 

positieve  ondertoon  heeft,  heeft  het  ook  een  betrekking  op  de  negatieve  kanten,  zoals 

onderdrukking.  Mensen  zijn  op  elkaar  aangewezen.  Het  besef  van  verbondenheid  kan  wel 

uitgroeien tot een gevoel van saamhorigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Met het begrip gelijkheid, bedoelt Van Praag dat er ondanks alle verschillen tussen mensen, een 

overeenkomstige biologische en geestelijke structuur te ontwaren valt. Zonder een fundamentele 

verwantschap zouden de verschillen tussen mensen niet  benoembaar zijn.  In essentie,  in de 

basis, doen de verschillen er niet toe. Het gaat niet om uniformiteit of egalitarisme, maar om de 

gelijkwaardigheid van mensen, van waaruit individuele eigenschappen tot ontplooiing kunnen 

komen.  Deze ontplooiing heeft  ook raakvlakken met het  begrip  vrijheid.  Het  bestaan en de 

wereld waarin je leeft vormgeven door beslissingen en keuzes te maken, is de vrijheid waar Van 

Praag naar verwijst. De mens heeft de vrijheid om zijn leven invulling en richting te geven. 

Hiermee  hangt  ook  de  redelijkheid samen,  een  begrip  dat  begrijpelijker  wordt  door  het  te 
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vervangen door de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen over het eigen handelen. Het 

gaat om het verwoorden van beweegredenen en raakt hiermee dus ook aan de waarden waarnaar 

mensen leven (Van Praag, 1978, p.95)

Tot zover de visie op de mens volgens Van Praag. Een levensbeschouwing heeft ook een beeld 

van de wereld, welke nu besproken zal worden.

Wereldvisie

Humanisten  zijn  het  er  over  eens  dat  de  wereld  altijd  geïnterpreteerd  wordt  door  mensen. 

Daarmee is de wereld ervaarbaar. Met behulp van onze zintuigen kunnen we de wereld beleven 

en beschouwen. Beleven staat voor het onbewuste ervaren waardoor iemand op kan gaan in het 

ervaren en zich erin kan verliezen. Beschouwen is het analytische vermogen, waarmee iemand 

juist afstand neemt van zijn omgeving en intersubjectieve kennis kan genereren (Ibidem, p.96). 

Deze twee ervaringswijzen, hebben betrekking op het  bestaan.  Mens en wereld hangen met 

elkaar samen, waarbij geen van beiden belangrijker is dan de ander. Dat houdt in dat er geen 

hogere machten zijn waar de mens totaal buiten staat, maar ook dat de wereld niet ondergeschikt 

is aan het menselijk bewustzijn (Ibidem, p.98). Bovendien is de wereld volledig. De wereld is 

wat  zij  is  en  daar  zullen  mensen  mee  moeten  leven.  Onze  interpretatie  van  de  wereld  zal 

misschien veranderen als ons paradigma veranderd, maar de wereld blijft de wereld an sich, hij 

is  niet  onvolmaakt  of  betrekkelijk.  Een ander  postulaat  van Van Praag,  stelt  dat  de  wereld 

toevallig is, geen doel heeft. De wereld zelf heeft geen zin of betekenis (Ibidem, p.100). Mensen 

geven betekenis aan de wereld door hun interpretaties. Tot slot is de wereld dynamisch. Allerlei 

krachten zorgen ervoor dat er voortdurend beweging is.  Mensen proberen deze dynamiek te 

verklaren door te zoeken naar natuurwetten, die samenhang in ervaringen vormen. Natuurwetten 

verklaren alleen hóe dingen functioneren, niet waaróm. 

Met bovenstaand mens- en wereldvisie gaan de humanistisch geestelijk werkers het gesprek met 

hun cliënt aan. De verschillende begrippen zien we terugkomen in de uitspraak van Hoogeveen 

dat het humanistisch geestelijk werk uitgaat ‘van de vooronderstelling dat de cliënt zelf zijn 

doel en weg bepaalt, zelf zijn antwoord op of een houding tegenover de vragen kan vinden die 

het leven hem stelt. De GVer wil hem daarbij tot steun zijn, als medemens in een gelijkwaardige 

relatie van mens tot mens.’ (Hoogeveen, 1993, p. 282)

Het  humanisme  vormt  als  levensbeschouwing  het  primaire  referentiekader  van  de 

humanistisch  geestelijk  verzorger  (Mooren,  1989).  Hier  is  ook  de  ambtelijke  zending  aan 

verbonden. Als humanistisch geestelijk verzorger ben je een representant van het humanisme. 

De ambtelijke binding ligt al jaren onder vuur en in dat opzicht is het wellicht omstreden om als 

kenmerk  van  de  geestelijke  verzorging  te  noemen,  wat  niet  wegneemt  dat  de 

levensbeschouwing  het  primaire  referentiekader  van  de  GV is.  Aan  de  levensbeschouwing 
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wordt de professionele identiteit van de geestelijk verzorger ontleend; het bepaalt  de manier 

waarop vragen en verhalen van de cliënt worden benaderd (Mooren, 1989, p. 29). Het zoeken 

naar zin en samenhang gebeurt dus vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond. Volgens Van 

Praag is het de taak van de GVer om het humanisme tot 'zijn eenvoudigste vorm te herleiden', 

zodat niet alleen op het vlak van de beschouwing, maar vooral ook in de belevingssfeer het 

humanisme voelbaar gemaakt wordt 'als het klimaat waarin de mens leven en werken kan' (Van 

Praag,  1953,  p.30).  Het  gaat  dus  voornamelijk  om  de  alledaagse  context  waarin  de 

levensbeschouwing invulling krijgt.

Jongeren

Aangezien zwerfjongeren de doelgroep vormen van dit verkennend onderzoek, is het ook van 

belang om te kijken wat Van Praag over jongeren heeft geschreven. We lezen dan het volgende: 

‘In de opvoeding moet de pupil gezien worden als een wezen met een eigen persoonlijkheid, dat 

naar mate van zijn ontplooiing reeds eigen verantwoordelijkheid dragen kan en mag, ook voor 

zijn  dwalingen’  (Ibidem,  p.  34).  Van  Praag  stelt  dus  dat  het  dragen  van  de  eigen 

verantwoordelijkheid niet alleen bij de volwassen mens hoort, maar dat dit al tot ontwikkeling 

komt in de jongere jaren. 

4.3 Geestelijke verzorging

Kenmerken van geestelijke verzorging laten zich niet makkelijk destilleren. Iedere auteur heeft 

zijn eigen invalshoek en legt eigen accenten. Vaak zit er overlap in de genoemde begrippen, 

maar  verschillen de meningen over het  zwaartepunt.  Ook de bewoordingen die  men ervoor 

gebruikt zijn divers: competenties, kenmerken, essenties, methodiek, eigenheid. Het kostte de 

nodige moeite om al deze begrippen aan één te smeden, zonder al te veel overlap te verkrijgen. 

Daarnaast  kwam ook  de  vraag  naar  boven of  er  een  verschil  is  tussen  de  kenmerken  van 

geestelijke verzorging en de geestelijk verzorger: geef ik een schets van de inhoud van het vak 

of gaat het om de competenties van de geestelijk verzorger als persoon? Deze vraag heeft geen 

antwoord gekregen.

Onderstaande  schets  van  het  geestelijk  werk  is  dus  gebaseerd  op  verschillende 

invalshoeken, waarbij de volgende drie auteurs een grote rol spelen. Mooren baseert zich op een 

sociaal-psychologische benadering, Jorna op een spirituele benadering, Hoogeveen baseert zich 

op praktijkervaringen als geestelijk verzorger. Alle drie zijn ze als docent verbonden (geweest) 

aan  de  Universiteit  voor  Humanistiek,  of  de  voorloper  daarvan,  het  Humanistisch 

Opleidingsinstituut. De beschrijving van het geestelijk werk zal waarschijnlijk, ondanks dat ik 

het humanistische aspect zoveel mogelijk heb proberen los te koppelen, gekleurd worden door 

deze achtergrond.  Daarnaast  heb ik zelf  natuurlijk ook een gekleurde visie,  na jarenlang de 

opleiding Humanistiek te hebben gevolgd.
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In dit stuk over geestelijke verzorging maak ik onderscheid tussen het micro- en mesoniveau. 

Gezien het feit dat dit niet de meest gebruikelijke keuze is, zal ik deze hieronder verantwoorden.

Als het gaat om de praktijk van het werk, wordt het uitgangspunt - het ondersteunen van de 

cliënt - gewoonlijk vooral in het directe contact met de cliënten gezien. Het zwaartepunt van het 

werk als geestelijk verzorger wordt vaak in deze contacten gelegd; de interpersoonlijke relaties 

(Van Houten en Kunneman, 1993, p.323). Hoogeveen (1991) maakt onderscheid tussen micro- 

en mesoniveau in  de  geestelijke  begeleiding.  Het  microniveau  is  het,  hierboven genoemde, 

directe contact met de cliënten. Het mesoniveau is het werken op beleidsmatig niveau en heeft 

betrekking  op de  omgeving waarin  de cliënt  zich  bevindt.  Op dit  niveau kan  de  geestelijk 

verzorger  ook  zorgen  voor  ondersteuning  van  de  cliënt,  zij  het  op  een  andere  manier. 

Hoogeveen  is  niet  de  enige  die  opmerkt  dat  de  omgeving   van  de  cliënt  ook  onder  het 

aandachtsgebied van de  geestelijk  verzorger  valt.  Zo  stellen van  Houten  en  Kunneman dat 

‘kunnen  bijdragen  aan  het  verbeteren  van  de  institutionele  voorwaarden  waaronder  de 

betrokkenen aan het woord kunnen komen’ (1993, p. 331) een dimensie van het geestelijk werk 

is, en Burger noemt ook het integreren in de instelling als onderdeel van het werk (1993, p. 

275). Jacobs (2002) pleit  voor aandacht voor het mesoniveau van het geestelijk werk, maar 

noemt  zelf  alleen  empowerment  in  deze  context.  Hoogeveen  is  de  enige  auteur  is  die  het 

mesoniveau inhoudelijk verder heeft uitgewerkt. Maar wat maakt het mesoniveau van belang 

om hier te bespreken?

Het  mesoniveau  is  interessant  om erbij  te  betrekken  als  cliënten  zich  in  een  instituut 

bevinden dat invloed op hen uitoefent. In het geval van de zwerfjongeren is dit het geval zodra 

ze  in  het  circuit  van  de  hulpverlening  terecht  komen.  Op  dat  moment  wordt  er  vanuit 

verschillende kanten invloed op de jongeren uitgeoefend. In de opvang worden de dagelijkse 

activiteiten onder het toeziend oog van de hulpverleners uitgevoerd en moeten de jongeren zich 

vormen naar een systeem dat van bovenaf wordt opgelegd en gebonden is aan regels. Het is 

overtrokken om de opvang te vergelijken met een totale institutie, maar er zijn duidelijke wel 

bepaalde kenmerken van een totale institutie aanwezig (Goffman, 1975, p. 14-15). Dit heeft zijn 

neerslag op de jongeren; de zeggenschap over het eigen leven wordt sterk verminderd en dit 

heeft ook invloed op het zelfbeeld van de jongeren en de ervaring van controle over het eigen 

leven. Hulpverleners oefenen macht uit op de jongeren en hebben daarbij niet altijd oog voor de 

persoon zelf. De jongere bevindt zich in een afhankelijke situatie, wat het bemoeilijkt om voor 

zichzelf op te komen. Een veel gehoord probleem binnen de hulpverlening is het tekort aan tijd 

en  dat  maakt  ook  dat  er  niet  altijd  de  nodige  aandacht  gegeven  wordt  aan  de  jongeren. 

Aangezien de aandacht maar beperkt beschikbaar is, wordt er gefocust op de problemen van de 

jongeren en gewerkt  aan oplossingen voor die problemen.  Dit  alles kan ertoe leiden dat  de 

jongere geobjectiveerd wordt, niet meer als individu gezien wordt. Het belemmert de jongeren 

in  hun  ontplooiing  en  een  geestelijk  werker  mag  hier  niet  aan  voorbij  gaan.  Gezien  de 
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waarschijnlijkheid en ernst van bovenstaande, lijkt het me zinvol om het mesoniveau van het 

geestelijk  werk  te  bespreken.  In  dit  stuk  zullen  de  begrippen  humanisering,  empowerment, 

medemenselijkheid,  betrokkenheid,  verantwoordelijkheid,  moed,  twijfel,  aanwezigheid  en 

gewetensfunctie centraal staan.

Voordat ik daar aan toe kom, zal eerst de geestelijk verzorger als normatief professional 

neergezet worden. Daarna wordt het microniveau behandeld, aangezien dat het niveau is waarop 

vooralsnog de nadruk ligt in de geestelijke verzorging. Het microniveau wordt omschreven aan 

de hand van de volgende begrippen: relatie, beschikbaarheid, gelijkwaardigheid, kwetsbaarheid, 

dialoog, twijfel, zelfreflectie, authenticiteit, verbondenheid, empathie, erkenning, humor, geen 

hulpverlener,  gehele  mens,  eenheid,  aandachtigheid,  antwoorden,  verstaan,  empowerment, 

zingeving, kleine verhalen, zien. Deze kenmerkende begrippen zijn in bijlage 2 terug te lezen.

Normatief professioneel

Een geestelijk verzorger is een normatief professional. Een beroepsgroep die als professie wordt 

gezien, bezit een deskundigheid die exclusief toebehoort aan die beroepsgroep en deze wordt 

maatschappelijk erkend. Daarnaast is er een specifieke opleiding die zorgt voor de theoretische 

kennis die noodzakelijk is om de professie uit te oefenen. Een professional is gebonden aan een 

beroepscode en een beroepsorganisatie (Mooren, 1989, p.72). Bij normatieve professionaliteit 

draait het om morele overwegingen; wat is goed handelen in deze situatie? Om een antwoord op 

deze  vraag  te  kunnen geven moet  de  professional  dus  in  staat  zijn  om zijn  moraal  en  de 

achterliggende waarden te kunnen benoemen en te toetsen. Naast het eigen waardensysteem 

staat  natuurlijk  ook het  professionele  waardensysteem:  hoe moet  je  je  gedragen volgens  de 

professie die je uitoefent? Soms kunnen deze verschillende waardesystemen met elkaar botsen. 

Naast  ethische  overwegingen  moet  de  normatief  professional  bovendien  goed  kunnen 

reflecteren. Wat ook naar voren komt in de vraag 'wat is goed handelen in deze situatie?', is de 

contextgebondenheid. Elke nieuwe situatie vraagt weer om een nieuwe doordenking van het 

antwoord op de vraag. Er is geen eenduidig antwoord te geven dat altijd geldig is (Jacobs et al., 

2008). Het belang van reflectie van de geestelijk verzorger zal later uitgebreider aan bod komen.

De normatieve, waardengeladen, kant is bepalend voor de houding waaruit de geestelijk 

verzorger zijn werk doet;  geestelijke verzorging richt zich op de kwaliteit  van leven van de 

individuele mens. De afzonderlijke waarden die een rol spelen in het werk van de GVer zijn dan 

ook opgevat als kenmerkend voor het werk en krijgen invulling in de praktijk. Zoals al eerder 

gezegd,  kan de kern van geestelijke verzorging worden gezien als  het  ondersteunen van de 

cliënt, opdat deze zelf tot ontplooiing kan komen.
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Microniveau

Geestelijke begeleiding is gericht op het belang van het individu, waarbij het op microniveau 

gaat  om  persoonlijke  ervaringen  en  verhalen.  Om  deze  tot  zijn  recht  te  laten  komen,  is 

geestelijke begeleiding afhankelijk van de kwaliteit van de  relatie tussen cliënt en begeleider. 

Dit wordt ook wel de ontmoeting (Jorna, 2008, p. 298) genoemd of het contact (Ibidem, p. 278), 

maar al deze woorden hebben dezelfde kern gemeenschappelijk. Aan deze relatie is altijd te 

werken en dit werk is normatief. Juist in geestelijke begeleiding spelen waardensystemen een 

grote rol, juist geestelijke begeleiding is een praktijkvoorbeeld van normatieve professionaliteit. 

De grondhouding van de GVer moet normatief zijn omdat er over ervaringen van het bestaan 

gesproken wordt. Het belang van de relatie van de GVer en de cliënt wordt door verschillende 

auteurs benadrukt.  De relatie is  de vorm waarin het  geestelijk werk gestalte krijgt,  maar  is 

tegelijkertijd een waarde op zichzelf. Het maken van contact, het leggen van de relatie is een 

voorwaarde voor het geestelijk werk (Ibidem, p.278). Zonder relatie is GV niet mogelijk. Deze 

relatie krijgt inhoud door de waarden gelijkwaardigheid, openheid, eerlijkheid en authenticiteit, 

verbondenheid en wederkerigheid (Hoogeveen, 1991, p.114-115), maar komt bovenal tot stand 

vanuit liefde (Jorna, 2008, p.287). Toch blijft het duidelijk een werkrelatie en geen vriendschap 

omdat het contact tijdelijk is, de werker geen persoonlijk belang heeft bij de relatie, de GVer 

altijd bewust bezig is met het inzicht dat de cliënt over zichzelf en zijn situatie verwerft en de 

beschikbaarheid van de GVer.  Beschikbaarheid wil zeggen dat het de taak van de GVer is om 

beschikbaar te zijn en dat het niet gaat om een gunst die verleend wordt aan een ander. Als GVer 

moet  je altijd openstaan voor de cliënt (Ibidem, p.299). Een geestelijk verzorger moet  goed 

toegankelijk zijn.  Hoewel er wel naar gestreefd dient  te worden, zal  de relatie nooit  geheel 

gelijkwaardig zijn.  De  GVer  bepaalt  uiteindelijk  of  en  met  welke  regelmaat  een  contact 

voortgezet wordt en hoe lang de gesprekken duren. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de 

cliënt, maar de eindregie is altijd in de handen van de GVer (Hoogeveen, 1991, p. 98). Ondanks 

deze beperkingen, wordt het contact wel vanuit het idee van gelijkwaardigheid aan gegaan en is 

de GVer niet een deskundige die 'boven' de cliënt staat. Een GVer en de cliënt gaan samen een 

zoektocht aan en stellen zich beiden kwetsbaar op. Deze  kwetsbaarheid  is kenmerkend voor 

geestelijke verzorging en is ook nodig om daadwerkelijk ruimte te maken voor de ander en zijn 

werkelijkheid: voorbij de ik-gebondenheid stappen en een wereld instappen die nog onbekend 

is. Vanuit die positie kan een dialoog worden gevoerd. In de dialoog is ook ruimte voor twijfel, 

omdat er geen vaststaande waarheden zijn. Twijfel is ook een manier om je eigen waarden te 

bevragen en na te denken over je levensverhaal. Verschillende kanten van het verhaal mogen 

verkend worden,  zonder dat er één waarheid is.  Twijfelen zet  aan tot  bewuste zingeving en 

reflectie. Er wordt door de geestelijk verzorger zowel op het verhaal van de ander, als op het 

eigen handelen gereflecteerd. Zelfreflectie speelt hier dus een prominente rol. Het zorgt ervoor 
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dat  het  handelen in het contact met  de cliënt zuiver blijft  en is een methode voor zelfzorg. 

Reflecteren is dus een belangrijk instrument voor de geestelijk verzorger dat de eigen kwaliteit 

scherp houdt. Daarnaast wordt er door middel van reflectie kennis over het zelf verkregen. Als 

GVer moet je jezelf kennen en ruimte bieden aan zelfwording. Authenticiteit is noodzakelijk om 

daadwerkelijk contact te maken met de cliënt. Authenticiteit duidt voor Hoogeveen de oprechte 

en zuivere houding aan waarmee de GVer de relatie aangaat (1991, p. 69). Jorna schaart dit 

onder wat hij ‘de personale competentie’ noemt (Jorna, 2008, p. 249). Doordat de GVer zichzelf 

kent, is het mogelijk om ook afstand te nemen van dit zelf en zo ruimte te maken voor de ander.

Hoewel het contact afgebroken kan worden, wordt de relatie gekenmerkt door  trouw. De 

geestelijk verzorger blijft bij de ander, ook als een situatie uitzichtloos (b)lijkt. Naast concrete 

trouw,  is  verbondenheid cruciaal.  Verbondenheid  vanuit  een  empathisch  meevoelen  met  de 

cliënt. Het gaat hier niet om een rationeel begrijpen en grip krijgen op het verhaal van de ander, 

maar om dieperliggende empathie. Vanuit het gevoel van verbondenheid kan er daadwerkelijk 

dialoog, samenspraak, plaatsvinden. Hierbij wordt er op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan 

het  verhaal van de ander en worden de ervaringen van de cliënt  erkend. Deze  erkenning is 

noodzakelijk om de cliënt serieus te nemen.

Hoewel  het in de literatuur weinig aandacht krijgt, kan een goede relatie ook niet zonder 

humor. Humor zorgt ervoor dat zware gesprekken lucht krijgen, dat er even afstand kan worden 

genomen. Het kan het ondraaglijke even draaglijk maken. Bovendien zorgt humor voor een 

verbetering van de relatie tussen geestelijk verzorger en cliënt, in de zin dat het de band tussen 

mensen kan versterken.

Kenmerkend voor geestelijke verzorging is, dat het niet tot doel heeft om verbetering of 

genezing te brengen. De geestelijk verzorger is niet gericht op het 'normaal' functioneren van de 

cliënt. Als iemand tevreden is over het leven dat hij leidt, ook al wijkt dit af van de gangbare 

standaard, dan streeft een GVer niet naar verandering of aanpassing. Een geestelijk verzorger 

kan wel hulp verlenen aan iemand, maar is  geen hulpverlener is de gebruikelijke zin van het 

begrip. Er wordt in de geestelijke verzorging niet gewerkt met een diagnose en behandelplan. Er 

wordt niet naar een bepaald doel of resultaat toegewerkt, het doel is het contact zelf. Dit heeft 

ook verband met het gegeven dat een geestelijk verzorger aandacht heeft voor  héél de mens. 

Waar hulpverleners vaak alleen aandacht hebben voor de ‘kwaal’ waar de cliënt aan leidt en 

hem op deze manier fragmenteert, is het werkgebied van de GVer ruimer. Alles wat een cliënt 

inbrengt is van belang en mag er zijn. Ervaringen worden als  eenheid gezien en worden met 

elkaar in verband gebracht (Jorna, 2008, p.271). Er is aandacht voor de werkelijkheid, ook als 

deze niet past binnen gebruikelijke interpretatiekaders.  Aandachtigheid maakt dus ook deel uit 

van de grondhouding van de geestelijk verzorger. Het is een kenmerk van geestelijke verzorging 

dat  het  verhaal  van  de  cliënt  met  onverdeelde  aandacht  wordt  beluisterd,  gevolgd  en 

beantwoord. Antwoorden aan de cliënt is de kern van de communicatieve competentie van Jorna 
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(Ibidem, p.286). De GVer heeft niet de beschikking over een extern instrument dat ingezet kan 

worden in het contact met de cliënt, de GVer zèlf is het instrument (Ibidem, p. 303). In overgave 

stelt hij zich beschikbaar aan de cliënt; hij moet zich naar de cliënt toewenden, reflecteren over 

het verhaal van de ander, empathisch meevoelen en daarbij zijn intuïtie inzetten (Jorna, 2008, p. 

274-300). Op deze manier probeert hij  de ander echt te zien, en niet te maken tot beeld of 

projectie.  Er  is  dus  aandacht  voor  de  complexiteit  van  het  leven.  Vanuit  authenticiteit  en 

aandachtigheid, kan de cliënt vervolgens  verstaan of  begrepen worden. Het gaat hier om wat 

Jorna de hermeneutische competentie noemt: het lezen van de cliënt (Ibidem, p.264) Het gaat er 

hier om het verhaal van de cliënt zo goed mogelijk te interpreteren, waardoor de werkelijke 

ervaring onthuld wordt.

Een  andere  kant  van  het  geestelijk  werk  is  de  empowerment van  de  cliënt.  Dit  is  het 

stimuleren  van  de  cliënt  om zeggenschap  en  verantwoordelijkheid  over  het  eigen  leven  te 

nemen (Jacobs, 2002, p. 56).  Het is de kant van het werk waar de geestelijk verzorger niet 

afwachtend en terughoudend aanwezig is, maar juist de cliënt probeert te kracht te geven om het 

leven (weer) in eigen hand te nemen en sturing te geven.

Zoals we hebben gezien is het aandachtsgebied van de geestelijk verzorger de mens als individu 

en werkt de GVer vaak op microniveau; in direct contact met de cliënt. Daarbij krijgt zowel het 

kleine als het  grote verhaal  aandacht.  Dit  analytisch onderscheid wordt  gemaakt  door Sools 

(2010).  Gesprekken over  existentiële  kwesties  en trage vragen zijn  voorbeelden van ‘grote’ 

verhalen. Vaak wordt gedacht dat het hier om te doen is bij geestelijke verzorging, maar er is 

nog een tweede kant; de kleine verhalen. Kleine verhalen kenmerken zich niet door eenheid en 

coherentie,  maar  juist  door  openheid,  pluriformiteit  en  onzekerheid.  Hier  mag  fragmentatie 

bestaan (Sools, 2010, p.74-82). Het alledaagse leven is doorspekt van kleine verhalen. Mooren 

haalt vluchtige ontmoetingen en alledaagse contacten wel kort aan als onderdeel van geestelijke 

verzorging  (1999,  p.  109),  maar  benoemt  niet  dat  zingeving  verweven  is  in  juist  dit  soort 

contacten. Kleine verhalen hebben op het eerste gezicht weinig van doen met zingeving, maar 

zijn daar bij nader inzien wel van doordrongen. Kleine verhalen hebben geen betrekking op de 

overkoepelende zinssamenhang en kunnen in alle vluchtigheid al voorbij zijn voordat ze zijn 

begonnen.  Het  kan  het  groeten  en  de  glimlach  zijn  naar  de  eenzame  vrouw  die  elke 

dinsdagochtend  in  het  park  zit.  Het  belang  van  zulke  contacten  en  de  zingevende  functie 

daarvan zal verder uitgewerkt worden door Kreuk in haar afstudeeronderzoek. Als we kijken 

naar zwerfjongeren, zal de geestelijke verzorging zich misschien op dit vlak moeten afspelen. 

Het gaat er dan om, dat de zwerfjongeren gezien worden, dat er aandacht voor ze is en ze erkend 

worden.
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Mesoniveau

Een GVer die in het belang van de cliënt handelt, heeft naast het microniveau, ook oog voor het 

mesoniveau.  Waar  in  het  individuele  contact  vaak  de  nadruk  ligt  op  zingeving  in  al  zijn 

verschijningsvormen, ligt de nadruk bij het mesoniveau op humanisering. Hoe kan de omgeving 

menselijker,  leefbaarder  gemaakt  worden?  Hoogeveen  verstaat  onder  humanisering  ‘de 

beweging die een mens stimuleert en in staat stelt zijn mogelijkheden te ontplooien en zich te 

ontwikkelen als een creatief, eigenstandig en zelfbestemmend individu’ (Hoogeveen, 1991, p. 

131). Werken op mesoniveau wordt ook weer gekenmerkt door verschillende waarden.

Net  als  in  het  microniveau,  speelt  ook op  het  mesoniveau  empowerment een grote  rol. 

Jacobs  ziet  empowerment  op  maatschappelijk  of  organisatie-niveau  als  het  streven  naar 

menswaardigheid binnen instituties  (2002,  p.  56).  Niet  alleen de cliënten zitten vast  in  het 

bestaande systeem, ook de hulpverleners zelf. Een geestelijk verzorger moet daar ook oog voor 

hebben en heeft als taak de hulpverleners te stimuleren om te werken vanuit medemenselijkheid 

en  betrokkenheid.  Deze  waarden  staan  dicht  bij  mensen  en  vaak  willen  mensen  daar  ook 

invulling  aan  geven.  Het  is  geen  kwestie  van  onwil,  maar  vaak  worden  hulpverleners  zo 

opgeslokt  door  het  systeem,  dat  het  moeilijk  is  om  daar  doorheen  te  kijken.  Geestelijk 

verzorgers kunnen daar bij  helpen,  door mensen aan te spreken en tot algemeen menselijke 

vermogens en verantwoordelijkheden uit te dagen (Hoogeveen, 1993, p. 287). Daarvoor is het 

zinvol  om aansluiting  te  zoeken  bij  de  hulpverleners  die  hier  al  mee  bezig  zijn  en  vanuit 

betrokkenheid hun werk doen; samen sta je sterker. Om tegen het systeem in te gaan, tegen de 

vanzelfsprekende omgangsvormen, is  moed nodig. Voor de GVer is het namelijk ook moeilijk 

om zich niet aan te passen aan het systeem van de instelling. Er wordt constant druk uitgeoefend 

om te conformeren en hier moet de GVer sterk tegenover staan. Steeds moet de humanisering 

voor ogen worden gehouden, als richtlijn.

De focus moet op de belangen van de cliënt gericht blijven. De jongere moet ondersteund 

worden en gestimuleerd om voor zichzelf op te komen. Als dit laatste niet mogelijk is, dan is het 

aan de GVer om zijn belangen te behartigen.  Het  ontbreken van hiërarchisch gezag van de 

geestelijk verzorger kan een extra drempel vormen; er is geen formele macht om op terug te 

vallen. Een geestelijk verzorger moet het hebben van gezag dat hij heeft opgebouwd door de 

positieve  contacten  die  hij  heeft  opgebouwd,  zowel  met  cliënten  als  met  werkers  in  de 

instelling.  Als  geestelijk  verzorger  is  het  daarom ook van belang om vanuit  betrokkenheid, 

eerlijkheid en openheid met de hulpverleners te werken. De geestelijk verzorger weet het niet 

beter dan de hulpverleners, maar is ook zoekende. Hier mag dus ook ruimte zijn voor twijfel.

Aanwezig zijn bij  vergaderingen  en  overleggen  toont  die  betrokkenheid,  zorgt  voor 

zichtbaarheid  en  biedt  een  kans  om de  belangen  van  de  cliënten  te  behartigen.  Geestelijk 

verzorgers  kunnen  vanzelfsprekendheden  doorbreken  en  mensen  laten  inzien  dat  hun 
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professioneel handelen een keuze betreft. Ze kunnen de andere werkers in de instelling bewust 

maken van hun normativiteit en zo het werken als een normatief professional bevorderen. De 

geestelijk  verzorger  vervult  zo  een  soort  'gewetensfunctie'  binnen  de  instelling  en  is  een 

katalysator van processen binnen de instelling die de belangen van de cliënt ondersteunen.

Het werk op mesoniveau is nog niet verder uitgewerkt, maar ik ben van mening dat dit wel 

aanbeveling geniet, aangezien dit wellicht het niveau is waar geestelijke begeleiding nog veel te 

winnen heeft.

Dit hoofdstuk zet de humanistisch geestelijk verzorging neer in een aantal kenmerken. In het 

kort kan gezegd worden dat een GVer een normatief professional is wiens werkterrein ligt op 

het  begeleiden  van  mensen  op  zowel  individueel  als  beleidsmatig  niveau,  optredend  als 

deskundige op het gebied van zingeving en humanisering. De belangen van de cliënt als uniek 

individu  staan  centraal  en  het  werk  wordt  gedaan  vanuit  verbondenheid,  openheid, 

aandachtigheid, empathie en authenticiteit.

Hierbij moet in gedachten gehouden worden dat het een professie is met rafelrandjes; natuurlijk 

zijn er wel kaders aan te geven, maar de invulling die mensen geven aan het beroep is vaak heel 

persoonlijk en wat voor de ene geestelijk verzorger wel onder GV valt, vindt een ander niet 

binnen zijn takenpakket passen.

In dit  hoofdstuk is  de  humanistisch geestelijke  verzorging beschreven aan de hand van 

kenmerkende begrippen, los van manier waarop dat in de praktijk vorm zou kunnen krijgen. 

Traditioneel  gezien  wordt  bij  het  microniveau  snel  gedacht  aan  het  individuele  gesprek, 

groepswerk of een bezinningsbijeenkomst. Het werk op mesoniveau heeft nog geen duidelijk 

uitgekristalliseerde werkvormen, maar gedacht kan worden aan trainingen voor de medewerkers 

en  de  aanwezigheid  bij  vergaderingen.  Voor  het  werken  met  zwerfjongeren  zou  de 

presentiebenadering en kwartiermaken wellicht interessante methodieken zijn. Beiden gaan uit 

van de belangen van de cliënt en vertonen overeenkomsten met de geestelijke verzorging. De 

presentiebenadering van Baart  is  ontwikkeld om weer in contact  te  komen met  mensen die 

sociaal  buitengesloten  worden  en  moeilijk  te  bereiken  zijn  voor  hulpverleners.  Het  is 

voortgekomen  uit  de  praktijk  van  het  buurtpastoraat.  Kwartiermaken  is  een  concept  dat 

ontwikkeld  is  door  Kal  (2001)  vanuit  het  werken  met  mensen  met  een  psychiatrische 

achtergrond. ‘Burgers en maatschappelijke organisaties spannen zich in om van betekenis te zijn 

voor niet-standaardmensen.’ De kwartiermaker zet zich in om de belangen te behartigen van de 

doelgroep.

43



44



5 Methoden van onderzoek

Naast het literatuuronderzoek is er ook empirisch onderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk zullen 

de methoden daarvan besproken worden.

5.1 Werkwijze

In het empirisch onderzoek zijn jongeren van 18 tot 23 jaar benaderd die vanwege problemen de 

thuissituatie (gedwongen) verlaten hebben of dreigen te moeten verlaten en nog niet in staat zijn 

zich  te  handhaven  in  de  samenleving.  Ze  hebben  tijdelijk  onderdak,  begeleiding,  zorg, 

informatie  en  advies  nodig.  Daarnaast  is  er  regiobinding  voor  Rotterdam,  aangezien  dit 

onderzoek zich toespits op Rotterdamse zwerfjongeren, en zijn ze aangemeld bij het Centraal 

Onthaal Jongeren (COJ)6. Alleen jongeren waarvan het vermoeden bestaat dat ze kampen met 

zwaardere  problematiek  zijn  benaderd.  Hieronder  wordt  een  (vermoeden  van)  psychische 

problematiek,  (vermoeden  van)  verslaving  aan  middelen,  en/of  een  (vermoeden  van)  licht 

verstandelijke handicap verstaan.

Daarnaast is er ook per jongere zijn of haar meest betrokken hulpverlener geïnterviewd.

5.2 Onderzoekspopulatie en benadering

De zwerfjongeren die benaderd zijn,  zijn  allemaal  in 2009 ingestroomd in het  Rotterdamse 

Centraal Onthaal Jongeren of in 2009 ingestroomd in Pension Maaszicht. De formulieren van de 

Traject Toewijzingscommissie Jongeren (TTCJ) zijn bekeken om de jongeren te identificeren 

die kampen met zwaardere problematiek. Hierbij is geselecteerd op psychische problematiek, 

verslavingsproblematiek en/of een licht  verstandelijke beperking.  Vervolgens is  de instelling 

benaderd om te checken of zij de mening deelden dat deze jongeren voldeden aan de criteria 

van  het  onderzoek.  Pension  Maaszicht  en  de  foyer  Henegouwerlaan  zijn  gevraagd  welke 

jongeren  in  2009  zijn  ingestroomd  en  voldeden  aan  de  gestelde  criteria.  Dit  zijn  beiden 

opvanghuizen die zich speciaal richten op jongeren met een zwaardere zorgproblematiek.

De deelnemers zijn benaderd via de gegevens die ze hebben achtergelaten na de eerste 

meting. Dit betrof vaak een telefoonnummer en een e-mailadres. Soms kon er geen contact 

gelegd worden via deze weg, daar telefoonnummers verouderd bleken en er geen reactie kwam 

op email. In die gevallen hebben we contact op genomen met de instelling waar ze ten tijde van 

de eerste meting zorg van ontvingen.  Op die manier is geprobeerd elke jongere opnieuw te 

benaderen. De jongeren hebben zelf aangegeven wie hun meest betrokken hulpverleners is en 

aan de hand van die informatie zijn de hulpverleners benaderd.

6 COJ is een cliënt volgsysteem, dat een integrale sluitende zorgaanpak mogelijk moet maken, 
waardoor de dak- en thuisloze situatie zo kort mogelijk gehouden wordt. Aangemelde jongeren 
worden besproken in het Traject Toewijzingscommissie Jongeren (TTCJ); een wekelijks overleg van 
vertegenwoordigers van opvang- en zorginstellingen voor zwerfjongeren.
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Zoals gezegd maakt  dit  onderzoek gebruik van de data van de tweede meting (T1) van een 

longitudinaal onderzoek. Alleen voor de sociaal demografische gegevens van de jongeren is 

gebruik gemaakt van de data van T0, aangezien deze op T1 niet opnieuw zijn gevraagd. Op T0 

zijn 55 jongeren geïnterviewd en 53 meest betrokken hulpverleners. Op T1 is geprobeerd deze 

55 jongeren weer te benaderen. Het is om verschillende redenen niet gelukt om alle 55 jongeren 

wederom te interviewen. Zo zijn er jongeren (n=2) verhuisd buiten Rotterdam, waardoor ze 

geen regiobinding meer hebben en buiten de doelgroep van het  onderzoek vallen. Ditzelfde 

geldt voor een jongere (n=1) die is opgenomen in een afkickkliniek buiten Rotterdam. Er waren 

ook jongeren (n=3) die geen zorg meer ontvingen en ook niet bereikbaar waren. Daarnaast zaten 

er jongeren (n=2) vast binnen justitie, verhinderde een langdurige psychose een jongere (n=1) 

om geïnterviewd te worden en tot slot was er nog een jongere (n=1) waarvan de verblijfplaats 

onbekend is  en waarmee geen contact  gelegd kon worden.  Dan zijn er  ook nog interviews 

voortijdig afgebroken (n=3),  omdat  het  te  belastend was  voor  de  deelnemer,  emotioneel  of 

cognitief gezien. De oorzaken van uitval uit het onderzoek zijn redelijk uiteenlopend, maar er is 

wel te zien dat de problematiek van de jongeren kan leiden tot uitval: in vijf van de dertien 

gevallen konden de jongeren niet geïnterviewd worden door de problematiek.7 Wellicht heeft dit 

gezorgd voor een bias: de data kunnen een te rooskleurig beeld tonen doordat juist de jongeren 

met de zware problematiek zijn uitgevallen. In totaal zijn er 42 complete interviews afgenomen 

onder  de  jongeren.  Van  zes  jongere  die  we  niet  hebben  kunnen  interviewen,  is  de  meest 

betrokken hulpverlener wel geïnterviewd. Op die manier is het toch mogelijk om een beeld te 

vormen van de situatie van de jongere.

Daarnaast zijn er 42 interviews afgenomen onder de hulpverleners. Elf hulpverleners zijn 

niet geïnterviewd omdat de jongere niet meer in beeld was (n=7), door ziekte (n=1), vakantie 

(n=1), de hulpverlener te weinig van de jongeren wist (n=1) of de jongere geen meest betrokken 

hulpverlener had (n=1).

5.3 Vragenlijsten

Zoals eerder vermeld, maakt dit onderzoek deel uit van een groter onderzoek, uitgevoerd door 

het IVO. Dit longitudinaal onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de hiaten in de zorg 

voor zwerfjongeren met zwaardere problematiek en het ontwikkelen van een passend aanbod 

van woonzorg voor deze zwerfjongeren. Voor mijn onderzoek heb ik niet de gehele vragenlijst 

gebruikt,  maar  onderdelen  daaruit  geanalyseerd.  Hieronder  zullen  deze  onderdelen  uit  de 

verschillende vragenlijsten worden besproken.

7 Hiervoor heb ik gekeken naar verslaving, psychiatrie, geestelijke gezondheid, LVG. Als ik de jongeren 
die in detentie zijn geraakt ook meetel, komt het aantal op zeven.
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Jongeren

De subjectieve kwaliteit  van leven van de jongeren is  in kaart  gebracht  met  behulp van de 

levensgebieden van Lehman (1995). Niet alle leefgebieden zijn bevraagd, aangezien sommige 

niet relevant waren voor de doelgroep. De leefgebieden die in de vragenlijst zijn opgenomen 

zijn gebaseerd op het onderzoek van het Beijersbergen, M., C. Jansen & J. Wolf (2008). Deze 

beslaan de woonruimte, huishouding, financiën, dagbesteding, sociale contacten met familie, 

sociale contacten met vrienden, vaste relatie, veiligheid, lichamelijke gezondheid, psychische 

gezondheid  en  een  algemene  kwaliteit  van  leven.  Alle  items  zijn  op  een  zevenpuntsschaal 

gescoord: er wordt gevraagd naar de ervaring van de jongere en de score loopt van ‘vreselijk’ tot 

‘prima’.

Daarnaast wordt de zorgbehoefte van de jongeren in kaart gebracht met behulp van vragen 

die gebaseerd zijn op de Quality of Life and Care vragenlijst van Wijngaarden et al. (2008). 

Hier wordt wederom op leefgebieden gevraagd of de jongere hulp wil, hulp krijgt en of dit de 

juiste hulp is. De keuze van relevante leefgebieden is wederom gebaseerd op het onderzoek van 

het Beijersbergen, M., C. Jansen & J. Wolf (2008).

Tot slot heb ik zelf vragen geformuleerd die betrekking hebben op de zingeving van de 

jongeren.  Ik heb hiervoor gebruik gemaakt  van de theorie van Baumeister  (1991).  Zoals in 

hoofdstuk 2 is te lezen, heeft hij het concept ‘zin’ uitgewerkt in vier behoeften. Van elk van deze 

behoeften heb ik een stelling gemaakt waarop de deelnemers op een vijfpuntsschaal konden 

scoren van ‘mee oneens’ tot ‘mee eens’. Er is geprobeerd de stellingen zo te formuleren dat ze 

door alle jongeren eenduidig begrepen en geïnterpreteerd zouden worden. Daarnaast is er een 

toelichting voor elke stelling geschreven in het geval de jongere moeite zou hebben met een 

begrip. De behoefte aan een doel heb ik omgevormd tot de stelling: ‘ik werk aan het bereiken 

van mijn toekomstplannen’. De behoefte aan een waardenstelsel heb ik bevraagd in de stelling 

‘ik gedraag me op een goede manier’.  De behoefte aan grip op het  leven is omgezet in de 

stelling ‘ik heb controle over mijn leven’. Tot slot is de behoefte aan eigenwaarde bevraagd in 

de stelling ‘ik heb een positief  gevoel  over  mezelf’.  Op deze manier  heb ik geprobeerd te 

achterhalen in hoeverre de jongeren op dit  moment een onderkende behoefte aan zingeving 

hebben.  Zoals  we  eerder  hebben  gelezen,  is  de  theorie  van  Baumeister  eerder  gebruikt  in 

onderzoek.  Dit  betrof  een  puur  kwalitatief  onderzoek,  waarin  diepte  interviews  werden 

afgenomen. Gezien de aard van het huidige onderzoek en rekening houdend met de belasting 

van de deelnemers, was het niet mogelijk om de behoeften aan zingeving op een kwalitatieve 

manier bij de jongeren te bevragen. Bezwaren die er aan deze keuze kleven, worden besproken 

in het laatste hoofdstuk.
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Hulpverleners

De  vragenlijst  die  is  afgenomen  bij  de  meest  betrokken  hulpverlener,  bestond  ook  uit 

verschillende onderdelen. De visie van de hulpverleners, als proxy-respondenten, is bevraagd op 

de leefgebieden die ook bij de jongeren aan bod kwamen: is de hulpverlener van mening dat de 

jongere hulp krijgt op dit gebied en is dit de juiste hulp? Ook is de visie meegenomen van de 

hulpverlener op de motivatie van de jongere om geholpen te worden.

Daarnaast maakte de HoNOS onderdeel uit van de vragenlijst. De HoNOS is ontwikkeld om 

de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten in 

kaart  te  brengen en  is  geschikt  om verandering  in  de  gezondheid  zichtbaar  te  maken.  Het 

instrument  meet  het  meest  ernstige  probleem dat  zich  de twee weken voorafgaand aan het 

interview heeft voorgedaan. Deze test is afgenomen omdat er een vermoeden bestond dat de 

zwerfjongeren  die  aan  dit  onderzoek  meewerken  psychische  problemen  hebben.  De 

Nederlandse  versie  van  de  HoNOS  heeft  een  redelijke  tot  goede  betrouwbaarheid  en  de 

validiteit is naar tevredenheid (Mulder et al., 2004). De HoNOS geeft op ‘individueel en op 

groepsniveau inzicht in de ernst van de problemen op relevante levensgebieden’.

5.4 Analyse

De kwantitatieve data uit de vragenlijsten zijn ingevoerd in SPSS en daarmee geanalyseerd.

Voor de kwalitatieve analyse, die zich richt op de mogelijke oorzaken van een zorgmatch, is 

gebruik gemaakt van de memo’s die geschreven zijn door de interviewers. In de memo's staan 

de indrukken van de onderzoeker over het interview, de deelnemer en de mate waarin er sprake 

is van een zorgmatch met de achterliggende redenen. Zowel de memo’s van de interviews onder 

hulpverleners als onder de jongeren zijn meegenomen. Daarnaast zijn de data afkomstig uit de 

open vragen van de interviews in de kwalitatieve analyse gebruikt. Deze kwalitatieve data zijn 

door twee onderzoekers8 bekeken en ingedeeld in verschillende categorieën om zo te proberen 

de oorzaken te achterhalen van een gebrek aan overeenkomst tussen zorgvraag9 en zorgaanbod. 

Het gaat hier dus om een indeling naar zorgmatch. Alle benaderde jongeren zijn in deze indeling 

meegenomen  (n=55).  Sommige  jongeren  zijn  dus  ingedeeld  zonder  dat  we  ze  zelf  hebben 

gesproken, maar op basis van de indruk die er is ontstaan naar aanleiding van het gesprek met 

de hulpverlener. Hiervoor is gekozen omdat vaak de jongeren waar het het slechtst mee gaat 

buiten beeld zijn gevallen. Op deze manier worden zij toch meegenomen in de analyse.

Jongeren zijn aan de hand van de memo's ingedeeld in een groene groep als we de indruk 

hadden  dat  er  een  zorgmatch  was  en  iemand  op  zijn  plaats  zit.  Jongeren  waarbij  er  geen 

problemen zichtbaar  zijn,  hebben ook een  groen label  gekregen.  Daarnaast  hebben we  een 

oranje groep gemaakt met jongeren waar niet direct een mismatch is, maar wel een spanning 

8 Cas Barendregt (senior onderzoeker IVO) en auteur van dit stuk, M.S.
9 Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen zorgvraag en zorgbehoefte.
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zichtbaar  was  tussen  jongeren  en  zorg.  Het  kan  zijn  dat  de  jongere  ontevreden  is  over  de 

hulpverlening of omgekeerd, maar de situatie lijkt vooralsnog beheersbaar. Er is geen sprake 

van  dreigende  dakloosheid.  Tot  slot  de  rode  groep,  waar  casussen  in  zijn  geplaatst  waar 

duidelijke problemen zichtbaar zijn waar op dat moment niet adequaat aan gewerkt wordt. De 

situatie is (zeer) zorgelijk en jongeren zijn vaak dakloos of dreigen dat te raken. Er waren ook 

een  aantal  casussen  waarover  te  weinig  informatie  beschikbaar  was  (n=6).  Deze  zijn  niet 

meegenomen in de indeling. De gevallen die de onderzoekers in eerste instantie verschillend 

hebben gelabeld, zijn gezamenlijk besproken en op basis van consensus definitief ingedeeld.

Na  de  indeling  in  categorieën  is  er  een  indeling  gemaakt  in  subgroepen:  waren  er 

overeenkomsten te vinden tussen de verschillende jongeren die maakten dat er een goede dan 

wel slechte zorgmatch was? De aandacht is hier vooral uitgegaan naar rode en oranje gelabelde 

jongeren, omdat deze het meest interessant zijn als het gaat om de hiaten in de zorg zichtbaar te 

maken.

Vervolgens heb ik geprobeerd om deze indeling op basis van kwalitatieve data te verbinden 

aan de kwantitatieve data van de interviews. De verwachting bestond dat de rode groep jongeren 

over het algemeen minder tevreden zijn op de verschillende leefgebieden die zijn bevraagd. 
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6 Resultaten

Hieronder  zullen de  resultaten  van  de interviews  gepresenteerd  worden.  Daarvoor  zal  eerst 

ingegaan  worden  op  het  kwantitatieve  deel,  waar  een  beschrijving  wordt  gegeven  van  de 

geïnterviewde groep jongeren en de data uit de vragenlijsten worden gepresenteerd. Vervolgens 

zullen de resultaten van de kwalitatieve analyse volgen waarin op een andere manier gekeken 

naar de match tussen zorgvraag en zorgaanbod.

 6.1 Kwantitatief 

Beschrijving van de groep

Om een beeld van de geïnterviewde jongeren te vormen, zal eerst een beschrijving van de groep 

gegeven worden aan de hand van demografische kenmerken. Deze gegevens zijn terug te lezen 

op de volgende pagina in tabel 1: achtergrondkenmerken jongeren.

Geslacht en leeftijd

De groep geïnterviewde jongeren (n=43) bestaat uit 28 jongens (65%) en 15 meisjes (35%). De 

gemiddelde leeftijd van de jongeren is 21 jaar, met een range van 18-23 jaar. Elf deelnemers 

(26%) hebben een kind.

Geboorteland

Er  zijn  32  jongeren  (74%)  geboren  in  Nederland,  vijf  jongeren  (12%)  zijn  geboren  in  de 

Nederlandse Antillen, drie (7%) in Suriname, en verder komt er een jongere uit El Salvador, één 

uit Amerika en is er een jongere afkomstig uit de Filipijnen.

Actuele woon-/verblijfsituatie

De  interviews  zijn  afgenomen onder  jongeren  die  in  2009 in  de  opvang zijn  ingestroomd. 

Desondanks zijn er  acht  deelnemers (19%) die aangeven in de afgelopen zes maanden nog 

dakloos te zijn geweest. Een deel daarvan is ook op dit moment nog dakloos. Zij verblijven 

afwisselend  bij  vrienden,  familie,  in  de  crisisopvang  of  een  hotel.  Een  groot  deel  van  de 

jongeren (n=22, 52%) heeft de afgelopen zes maanden in een opvang of instelling gewoond en 

woont daar nog steeds. Zeven jongeren (17%) zijn van een (crisis)opvang10 naar een andere 

opvang gegaan. 

10 Een crisisopvang is een opvang waar een jongere maximaal zeven nachten per maand gebruik van 
mag maken. 
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Tabel 1: Achtergrond kenmerken jongeren, in procenten

Geslacht 65         Jongen
35         Meisje

Leeftijd 5           18 jaar
28         19 jaar
16         20 jaar
21         21 jaar
23         22 jaar
7           23 jaar

Geboorteland 74         Nederland
12         Nederlandse Antillen
7           Suriname
2           Amerika
2           El Salvador
2           Filipijnen

Woonplek(ken), afgelopen zes 
maanden

83         Opvang
19         Dakloos
19         Crisisopvang
12         Familie
12         Zelfstandig

Hoogst afgeronde opleiding 14        Geen opleiding
21        Basisschool
42        VMBO
23        MBO

Huidige opleiding 23        MBO opleiding

Status schuld, afgelopen zes 
maanden

49        Minder
21        Hetzelfde
23        Meer
7          Weet niet

Hoogte schuld 9          Geen schuld
16        < 2000
23        2.000-4.000
14        5.000-9.000
14        10.00-19.000
9          19.000 <
14        Weet niet

Inkomsten 65       Uitkering
28       Loon betaald werk met contract
19       Bijstands-/daklozenuitkering
19       Illegale inkomsten
9         Loon betaald werk zonder contract
54       Anders

Dagbesteding 23       Stage
23       Opleiding/studie
21       Dagbesteding in opvang/instelling
9         Betaalde baan
7         Vrijwilligerswerk
5         Dagactiviteitencentrum
2         Verkoop daklozenkrant
23       Geen
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Opleiding

Onder de deelnemers zijn er zes jongeren (14%) die geen enkele opleiding afgerond hebben. 

Van  negen  deelnemers  (21%)  is  de  basisschool  de  hoogst  afgeronde  opleiding,  Achttien 

jongeren (42%) hebben het  VMBO afgerond en tot  slot  hebben tien deelnemers (23%) een 

MBO opleiding afgerond.

Op het moment van interviewen, volgden tien jongeren (23%) een opleiding, allen op MBO 

niveau. Vijf jongeren geven aan het afgelopen half jaar gestopt te zijn met hun opleiding, om 

verscheidene redenen. Zo is er iemand gestopt op last van zijn psychiater, een ander kon de 

opleiding niet meer betalen, iemand hield het niet meer vol door de dakloosheid, één jongere 

had lichamelijke klachten waardoor het niet meer ging en tot slot is één jongere gestopt met een 

traject waar hij in zat omdat de beloofde afspraken omtrent het sporten niet na werden gekomen. 

Inkomsten en schulden

Veel jongeren hebben schulden; 39 jongeren (91%) geven aan op het tijdstip van interviewen 

schulden te hebben. De hoogte van de schuld varieert van 300 euro tot 28.000 euro, maar er zijn 

ook jongeren die geen idee hebben hoe hoog hun schuld is.  Het afgelopen half jaar zijn de 

schulden van 21 jongeren (49%) afgenomen, van negen jongeren (21%) gelijk gebleven en van 

tien jongeren (23%) toegenomen. Bij jongeren van wie de schulden zijn afgenomen komt dat 

vooral door aflossing; veel jongeren hebben samen met de hulpverlening of via de kredietbank 

betalingsregelingen getroffen,  of  konden een groot  deel  van de schuld in  één keer  aflossen 

omdat er achterstallige tegoeden werden gestort. 

Als we kijken naar de inkomsten van de jongeren, dan zien we het volgende: 28 jongeren 

(65%) hebben inkomsten uit een uitkering. Vaak betreft dit een WIJ-uitkering, waar jongeren 

een  uitkering  krijgen  als  ze  een  werk-  en/of  leertraject  volgen.  Acht  deelnemers  (19%) 

ontvangen  een  bijstand-  of  daklozenuitkering.  Vijftien  jongeren  (35%)  geven  als  bron  van 

inkomsten betaald werk op, waarvan een grote groep dit werk verricht met een arbeidscontract 

(n=12)  en  een  aantal  jongeren  (n=4)  zonder  arbeidscontract.  Acht  jongeren  (19%)  hebben 

illegale inkomsten, waarbij gedacht kan worden aan heling, diefstal en illegale prostitutie.

Tot slot hebben we nog naar andere inkomstenbronnen gevraagd waarop vaak het antwoord 

werd  gegeven  dat  ze  zorg-,  huur-,  en/of  kindertoeslag  ontvangen.  Daarnaast  wordt  de 

studiefinanciering als inkomstenbron genoemd. In een enkel geval ontvangen jongeren wel eens 

wat geld van hun oma of opa, maar dan gaat het om een klein bedrag.

Dagbesteding

Als we kijken naar de daginvulling van de jongeren, dan zien we een divers beeld. Redelijk wat 

jongeren (n=10, 23%) lopen stage, hebben een betaalde baan met arbeidscontract (n=4, 9%) of 

doen vrijwilligerswerk (n=3, 7%). Tien jongeren (23%) geven aan (daarnaast) een opleiding te 
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volgen.  Een tweetal  jongeren (5%) gaat  naar  een dagactiviteitencentrum en negen jongeren 

(21%)  doen wel  eens  mee  aan  een  activiteit  die  de  opvang of  instelling  organiseert.  Twee 

jongeren (4%) besteden hun tijd aan de zorg voor hun kind en het huishouden. Het verkopen 

van de daklozenkrant wordt door één deelnemer gedaan.

Tot zover het deel van de jongeren dat minimaal één dag in de week een vaste daginvulling 

heeft.  Er is namelijk ook een redelijk grote groep jongeren (n=10, 23%) die helemaal geen 

daginvulling heeft. Een voorbeeld hiervan is iemand die elke dag rond het middaguur opstaat, 

dan een filmpje gaat kijken, een beetje op zijn spelcomputer speelt en in de middag een uurtje 

gaat fitnessen.

Resultaten vragenlijst jongeren

Kwaliteit van leven

De scores van de vragen die betrekking hebben op de subjectieve kwaliteit van leven, zijn onder 

elkaar gezet in de volgende tabel.

Tabel 2: Subjectieve kwaliteit van leven jongeren, zevenpuntsschaal
Gemiddelde Spreiding (SD)

Algemene levenskwaliteit* (n=42) 4,9 2,5 – 6,5 1,1
Psychische gezondheid (n=41) 5,0 1 – 7 1,6
Lichamelijke gezondheid(n=43) 5,7 1 – 7 1,4
Eigen veiligheid (n=43) 5,5 1 – 7 1,5
Vaste relatie (n=24) ** 6,1 5 – 7 0,7
Sociale contacten (n=42) 5,7 3 – 7 1,1
Relatie met mijn familie (n=43) *** 4,1 1 – 7 2,0
Dagbesteding (n=43) 5,0 1 – 7 1,7
Eigen financiële situatie (n=43)*** 4,1 1 – 7 1,5
Huishoudelijke taken (n=42) 5,9 3 – 7 0,8
Huidige woonsituatie (n=42) 5,1 2 – 7 1,5
*Gebaseerd op twee vragen, ** Vetgedrukt: hoogste scores, *** Cursief: laagste scores

Als het gaat om de subjectieve kwaliteit van leven, dan scoren de jongeren het hoogst op de 

vraag naar de vaste relatie (gemeten op een zevenpuntsschaal, 1=vreselijk, 7=prima). Dat wil 

dus zeggen dat ze over dit leefgebied het positiefst zijn. We zien ook dat de spreiding op dit 

leefgebied ook erg klein is.  Andere  leefgebieden die  vrij  hoog scoren zijn  de  huishouding, 

sociale contacten, lichamelijke gezondheid en de eigen veiligheid. 

Het laagst is gescoord op de financiële situatie en de relatie met familie. De kwaliteit van 

leven in het algemeen (gemeten over twee vragen) scoort een gemiddelde van 4,9, wat niet heel 

erg hoog is gezien het  feit  dat  een score van 4 staat  voor ‘niet  slecht niet  goed’ en 5 voor 

‘redelijk’.
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In het onderzoek naar zwerfjongeren in Utrecht (Beijersbergen, M., C. Jansen & J. Wolf, 

2008) wordt er gesproken van een lage kwaliteit van leven bij een score van vier of lager. Deze 

grens is gerechtvaardigd door het gegeven dat deelnemers de neiging hebben om positief te 

scoren.  Bovendien  wordt  het  referentiekader  van  zwerfjongeren  gevormd  door  andere 

zwerfjongeren, hetgeen er ook voor zorgt dat er getalsmatig vrij hoog gescoord kan worden, 

terwijl in werkelijkheid de kwaliteit van leven niet erg hoog is. In de analyse heb ik de grens 

van vier of lager overgenomen van Beijersbergen et al. Als we op deze manier naar de data 

kijken,  zien we dat  31% van de deelnemers  (n=13)  een lage algemene  kwaliteit  van leven 

ervaart. De kwaliteit van leven op het gebied van financiën ervaart 54% van de jongeren (n=23) 

laag  en  44% (n=19)  is  ontevreden  over  de  relatie  die  ze  hebben met  de  familie.  Over  de 

dagbesteding is 35% (n=15) ontevreden en over de woonomstandigheden 33% (n=14) van de 

jongeren. Op de overige leefgebieden is het percentage ontevreden jongeren lager dan 30% (n 

variërend tussen 1 en 12). 

Visie op zorg

Hieronder de verschillende leefgebieden en het percentage jongeren dat op dat gebied hulp wil 

ontvangen en hulp heeft gekregen:

Tabel 3:  Quality of Life and Care jongeren, in procenten
Wil hulp Krijgt hulp

Huisvesting (n=43) * 58 63
Huishoudelijke taken (n=42) 7 33
Financiën (n=43) * 70 81
Aflossen schulden (n=41) * 66 68
Dagbesteding en vrije tijd (n=43) 26 37
Het vinden van (betaald) werk of een opleiding (n= 43)* ** 58 47
Relatie met familie (n=43) 5 16
Sociale contacten (vrienden/kennissen) (n=43) 2 2
Relatie met je partner (n=43) 9 9
Voorkomen van problemen rond crimineel gedrag (n=43) 14 19
Bescherming van de eigen veiligheid (n=43) 7 12
Lichamelijke gezondheid (n=42) ** 29 12
Gebit (n=41) ** 34 26
Psychische gezondheid (n=42) 45 52
Alcoholgebruik en gevolgen ervan (n=41) 2 15
Druggebruik en gevolgen ervan (n=41) 10 12
* Vetgedrukt: grote hulpvraag, ** Cursief: hulpvraag overstijgt hulpaanbod

Gebieden die eruit springen als we kijken naar de hulpvraag van de jongeren, zijn financiën, 

schulden,  huisvesting en het  vinden van betaald werk of een opleiding.  Deze gebieden zijn 

vetgedrukt  in  de  tabel.  Voor  de  jongeren  ligt  de  nadruk  dus  vooral  op  praktische 
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bestaansvoorwaarden. Toch wil ook bijna de helft van de deelnemers hulp met hun psychische 

gezondheid. Opvallend is het lage percentage dat hulp wenst op het gebied van familierelaties, 

terwijl  de  tevredenheid  over  die  relaties  laag  scoort.  Veel  jongeren  vinden  relationele 

leefgebieden geen terrein waar de hulpverlening zich mee moet bemoeien.

Op  drie  gebieden  zien  we  dat  het  percentage  van  de  hulpbehoefte  hoger  ligt  dan  het 

percentage van het hulpaanbod: het vinden van werk of opleiding, de lichamelijke gezondheid 

en het gebit. Deze gebieden zijn cursief weergegeven in de tabel. Om op een juiste manier te 

kijken naar de zorgmatch, zijn de vragen of hulp gewenst is en of er hulp gekregen is, aan elkaar 

gekoppeld. Dit resulteert in een aantal categorieën: (1) geen hulp gewenst, geen hulp ontvangen, 

(2) hulp gewenst en ontvangen, (3) onvervulde hulpbehoeften, (4) ongevraagde bemoeienis. In 

een grafiek zien deze categorieën er als volgt uit:

Grafiek 1: Zorgmatch aan de hand van Quality of Life and Care jongeren

Als het gaat om de zorgmatch, dan is het verstandig om te kijken naar de gebieden waar er 

sprake  is  van  een  onvervulde  hulpbehoefte  (wel  hulp  gewenst,  niet  gekregen)  en  van 

ongevraagde bemoeienis (geen hulp gewenst, wel gekregen). We zien dat het hier soms om vrij 

grote aantallen jongeren gaat waar de hulp geen goede aansluiting vindt bij de vraag. Zo zien we 

dat elf jongeren (26%) geen hulp willen bij de huishoudelijke taken, maar dat wel krijgt. Op 

financieel gebied is dit percentage 21% (n=9), voor huisvesting 21% (n=9) en ook op het gebied 
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van dagbesteding geeft 21% (n=9) aan dat er sprake is van ongevraagde bemoeienis.

De  grootste  groepen  jongeren  met  een  onvervulde  hulpbehoefte  vinden  we  op  de 

leefgebieden  lichamelijke  gezondheid  (19%,  n=8)  en  gebit  (20%,  n=8),  gevolgd  door 

huisvesting (16%, n=7) en het vinden van werk of opleiding (16%, n=7). Vooral op het gebied 

van huisvesting, financiën, het gebit en dagbesteding en vrije tijd zou de hulpverlening kunnen 

werken aan een betere zorgmatch. De huishoudelijke taken en het alcoholgebruik zijn de enige 

leefgebieden waarbij er geen onvervulde hulpbehoefte te zien is. De relatie met de familie en de 

sociale relaties zijn leefgebieden waarbij de onvervulde hulpbehoefte zeer laag is; het betreft 

steeds maar één deelnemer. 

We kunnen ook nog een stapje verder gaan en kijk of  de hulp die de jongeren hebben 

ontvangen de juiste hulp was. Aan alle jongeren die hebben aangegeven hulp te krijgen – of dit 

nu gewenst was of niet – is namelijk gevraagd of de hulp die ze krijgen juist is of niet. Het zou 

wellicht voor de hand liggen dat de jongeren die aangeven geen hulp te willen, maar wel hulp 

krijgen, deze hulp ook niet  juist  vinden. Dit  bleek niet  het geval  te zijn:  soms beschouwen 

jongeren ongevraagde bemoeienis wel als de juiste hulp. In die zin is een gemeten zorgvraag 

ook niet altijd equivalent aan de zorgbehoefte. De resultaten van de vraag of de ontvangen hulp 

ook de juiste hulp is, zijn hieronder in een grafiek gezet.

Grafiek 2: Juiste hulp aan de hand van Quality of Life and Care jongeren
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Kijkend naar deze grafiek, valt op dat de jongeren overwegend positief zijn over de hulp die ze 

ontvangen. Alleen de hulp op het gebied van sociale contacten wordt als 'niet juist' beoordeeld, 

maar aangezien het hier maar één deelnemer betreft, is de betrouwbaarheid erg klein. Daarnaast 

beoordeeld  een  groot  percentage  van  de  jongeren  ook  de  hulp  bij  druggebruik  (40%)  en 

crimineel gedrag (50%) als onjuist, maar hier betreft het wederom een klein aantal deelnemers. 

Het gewogen gemiddelde percentage juiste hulp is 74,5%.

Resultaat vragenlijst hulpverleners

Problematiek

De hulpverleners zijn over het algemeen erg positief over het contact dat ze hebben met de 

jongeren, Gemiddeld ervaren ze het contact met de jongeren als ‘goed’ (gemiddelde score op 

zevenpuntsschaal = 6,1, SD=0,8, min=3, max=7).

Aan de hulpverleners is gevraagd naar de problematiek die zij zien bij de jongere waar zij 

de  meest  betrokken  hulpverlener  van  zijn.  Hiervoor  is  de  HoNOS  gebruikt,  waarvan  de 

uitkomsten  hieronder  in  een  tabel  zijn  gezet.  De  HoNOS  is  een  instrument  dat  het  meest 

ernstige  probleem  scoort  dat  zich  de  twee  weken  voorafgaand  aan  het  interview  heeft 

voorgedaan.

Tabel 4:  HoNOS, vijfpuntsschaal
Gemiddelde Spreiding (SD)

Hyperactief en agressief gedrag (n=39) 0,92 0-4 1,2
Opzettelijke zelfverwonding (n=40) 0,15 0-3 0,6
Cognitieve problemen (n=40) 0,83 0-3 1
Hallucinaties en/of waanvoorstellingen (n=40) 0,25 0-4 0,8
Depressieve stemming (n=39) 0,85 0-3 1
Overige psychische problemen (n=39) 2,03 0-4 1,3
Problematisch alcohol- en druggebruik (n=40) 1,18 0-4 1,3
Lichamelijke gezondheid (n=40) 0,5 0-2 0,8
Problemen met relaties (n=38) 1,61 0-3 1,3
Problemen met ADL (n=40) 1,72 0-3 0,8
Problemen met woonomstandigheden (n=40) 1 0-4 1,4
Verbeteren van vaardigheden (n=40) 0,85 0-4 1,2
Compliance met medicatie (n=12) 1,08 0-4 1,3
Motivatie om hulp te ontvangen (n=40) 1,43 0-4 1,3

De hulpverleners hebben het hoogst gescoord op de gebieden die vetgedrukt zijn, deze zullen 

hieronder besproken worden.

Als we kijken naar de inschatting die hulpverleners maken over de problematiek van de 

jongeren, dan zien we over het algemeen vrij lage scores, hoewel een paar gebieden er wel uit 
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springen. De motivatie van de jongeren om hulp te ontvangen, scoren de hulpverleners op de 

vijfpuntsschaal van de HoNOS (waarbij waarbij 0=geen probleem, 4=ernstig tot zeer ernstig 

probleem) gemiddeld een 1,43, dat wil zeggen dat de score tussen een ondergeschikt probleem 

dat  geen actie  vereist  (1)  en een licht  probleem dat  duidelijk  aanwezig is  (2)  inzit.  In  vijf 

gevallen (12,5%) geven de hulpverleners aan dat de problemen rondom de motivatie van de 

jongere om hulp te ontvangen ernstig tot zeer ernstig is (score 4). In zulke gevallen is er actief 

weerstand tegen de behandeling en is de jongere moeilijk te betrekken.

Het  hoogst  (2,03)  wordt  er  gescoord  op  de  ‘overige  psychische  problemen’,  waar  de 

problemen gemiddeld  genomen dus  licht  zijn,  maar  wel  duidelijk  aanwezig.  Onder  overige 

psychische  problemen  wordt  verstaan:  fobie,  angst,  dwangmatig  handelen,  gespannenheid, 

dissociatie,  somatiserende  klachten,  eetproblemen,  slaapproblemen,  seksuele  problemen  en 

persoonlijkheidsstoornissen als autisme of pdd-nos. In vijf gevallen wordt er gerapporteerd dat 

de  problematiek  ernstig  tot  zeer  ernstig  is  en  dertien  jongeren  zouden  kampen  met  matig 

ernstige problematiek. Deze jongeren worden duidelijk gehinderd door hun problematiek en ze 

hebben deze problematiek niet altijd onder controle. Dit geldt dus voor 46% van de jongeren 

(n=18).

Daarnaast  zijn  de  scores  op  problematiek  op  het  gebied  van  algemene  dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL) en het  gebied van relaties vrij  hoog.  Bij  de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen zien de hulpverleners bij vijf jongeren een matig ernstig probleem, wat in 

vergelijking met de motivatie of de overige psychische problemen geen groot aantal is.  Wel 

opvallend is hier de hoeveelheid jongeren waarbij de hulpverleners een ‘licht probleem, maar 

duidelijk aanwezig’ zien: in totaal werd dit 24 keer (60%) gescoord. Dit komt voornamelijk 

door het feit dat veel van de jongeren nog niet zelfstandig kunnen budgetteren. Op het gebied 

van relaties wordt er voor veertien jongeren aangegeven dat ze hier matig ernstige problemen 

mee hebben. Het gaat dan om problemen met niet-ondersteunende relaties of het actief dan wel 

passief terugtrekken uit sociale relaties.

Visie op zorg

In de ogen van de hulpverleners krijgt het hoogste percentage jongeren hulp op het gebied van 

financiën  (85%)  en  hun psychische  gezondheid  (76%),  beiden  vetgedrukt  in  tabel  5  op  de 

volgende pagina. Zoals we net hebben gezien aan de hand van de HoNOS, zijn dit ook gebieden 

waar  de  hulpverlening  problematiek  van  de  jongeren  ziet:  het  gebied  financiën  valt  in  de 

HoNOS onder de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
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Tabel 5: Quality of Life and Care hulpverleners, in procenten
Krijgt hulp

Huisvesting (n=39) 56
Huishoudelijke taken (n=39) 23
Financiën (n=39) 85
Aflossen schulden (n=34) 65
Dagbesteding en vrije tijd (n=39) 51
Het vinden van (betaald) werk of een opleiding (n=39) 64
Relatie met familie (n=40) 38
Sociale contacten (vrienden/kennissen) (n=40) 33
Relatie met je partner (n=38) 32
Voorkomen van problemen rond crimineel gedrag (n=39) 44
Bescherming van de eigen veiligheid (n=39) 44
Lichamelijke gezondheid (n=40) 25
Gebit (n=40) 23
Psychische gezondheid (n=41) 76
Alcoholgebruik en gevolgen ervan (n=40) 23
Druggebruik en gevolgen ervan (n=40) 43

Aan de hulpverleners is ook gevraagd of ze van mening waren of de geboden hulp ook de juiste 

hulp is. Deze antwoorden zijn in de hier volgende grafiek gezet.

Grafiek 3: Juiste hulp aan de hand van Quality of Life and Care hulpverleners
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In  deze  grafiek is  te  zien  dat  de  hulpverleners  erg positief  zijn  over  de  geboden hulp;  het 

percentage  jongeren  dat  volgens  de  hulpverleners  de  juiste  hulp  ontvangt,  ligt  gemiddeld 

genomen net boven de 80%. Hiermee zijn de hulpverleners ietwat positiever dan de jongeren 

over de geboden hulp. Hulpverleners geven aan dat op het gebied van de psychische gezondheid 

en het druggebruik, de zorg nog verbeterd kan worden.

Het is interessant om te kijken of de hulpverleners en de jongeren eenzelfde idee hebben over de 

gegeven dan wel ontvangen hulp. Hiervoor kunnen niet zomaar de cijfers van de hulpverleners 

gekoppeld worden aan die van de jongeren: het zou een vertekend beeld opleveren, aangezien 

van sommige jongeren de meest betrokken hulpverleners niet is geïnterviewd en omgekeerd. Na 

uitsluiting van deze casussen waar alleen eenzijdige informatie van beschikbaar was, bleven er 

35  casussen  over,  op  basis  waarvan  de  onderstaande  tabel  is  gemaakt  die  de  visie  van  de 

hulpverleners naast die van de jongeren zet.

Tabel 6: Quality of Life and Care, in procenten
Krijgt hulp 
Hulpverlener

Krijgt hulp
Jongere

Wil hulp 
Jongere

Huisvesting 60 69 63
Huishoudelijke taken 29 32 3
Financiën 94 86 66
Aflossen schulden 60 73 64
Dagbesteding en vrije tijd 54 40 29
Het vinden van (betaald) werk of een opleiding 54 46 54
Relatie met familie * 31 20 6
Sociale contacten (vrienden/kennissen) * 29 3 3
Relatie met je partner * 29 9 11
Voorkomen van problemen rond crimineel gedrag 49 20 11
Bescherming van de eigen veiligheid ** 40 14 9
Lichamelijke gezondheid ** 26 12 29
Gebit 23 32 33
Psychische gezondheid *** 74 53 47
Alcoholgebruik en gevolgen ervan *** 26 18 3
Druggebruik en gevolgen ervan *** 37 9 9
* Relaties, ** Veiligheid, *** Psychische gezondheid

Zo is er per leefgebied te zien waar de perceptie van de hulpverlener afwijkt van het idee over 

hulp dat de jongeren hebben. We zien dat dit bij twaalf van de zestien leefgebieden het geval is. 

De vraag kan worden gesteld wat onder hulp moet worden verstaan. Het begrip hulp is in dit 

onderzoek niet  nader  geëxpliciteerd,  ook niet  naar  de  deelnemers  toe.  Dit  kan zorgen voor 

vertekening in de data; wat de ene persoon onder hulp verstaat, wordt door de andere persoon 

gezien als een vriendschappelijk gesprek. In de interviews die ik heb gehouden, vroegen de 

hulpverleners zich regelmatig hardop af wat nou eigenlijk verstaan moest worden onder hulp. 
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Als interviewers onderling was de afspraak dat we de deelnemers hier niet in zouden sturen en 

zouden scoren volgens de definitie die de hulpverleners zelf hanteren. Wellicht is het dus zo dat 

de hulpverleners over het algemeen een bredere definitie van zorg hanteren dan de jongeren. In 

ieder geval verschilt de perceptie van de zorg die hulpverleners en jongeren hebben van elkaar. 

Dit  verschil  is  mogelijkerwijs ook te verklaren door het  kennisniveau van de hulpverleners: 

inhoudelijk zullen ze beter op de hoogte zijn van de verwachtingen die gesteld worden aan de 

hulpverlening en de begrenzingen van de hulpverlening. Ze zijn eenvoudigweg beter bekend 

met de inhoud van hun professie dan de jongeren dat zijn. Een aantal van de gebieden waarin 

het percentage ontvangen hulp veel afwijkt tussen hulpverleners en jongeren, wil ik wat nader 

bekijken.

We  zien  dat  de  beleving  van  de  ontvangen  hulp  door  hulpverleners  en  jongeren  op 

relationeel gebied11 ver van elkaar ligt. Jongeren zijn, afgezien van de familierelaties, tevreden 

over hun sociale relaties en weinig jongeren willen hulp op dit gebied. Bovendien zijn jongeren 

vaak van mening dat de hulpverlening zich niet moet bemoeien met de relaties die ze hebben 

met familie of vrienden; dat is toch vooral hun eigen zaak en dat kunnen ze zelf wel regelen. 

Hulpverleners  daarentegen  zien  toch  regelmatig  problematiek  die  te  maken  heeft  met  het 

aangaan  of  onderhouden  van  relaties  (zie  HoNOS)  en  geven  aan  dat  ze  jongeren  daar  in 

proberen te begeleiden. Dit gebeurt vaak in mentorgesprekken.

Een ander vlak waar de discrepantie tussen hulpverlener en jongere naar voren komt, is de 

veiligheid12. Hoewel veel hulpverleners zeggen weinig zicht te hebben op het criminele gedrag 

van de jongeren, geven ze wel aan dat de jongere er hulp bij krijgt. Onder deze hulp valt dan het 

'bespreekbaar maken' van de criminaliteit. De hulp op het gebied van de bescherming van de 

eigen veiligheid, ligt vaak op het vlak van de opvang; de opvang is verantwoordelijk voor de 

veiligheid van de jongeren en geeft ze op die manier hulp. Vaak is de hulp op dit gebied dus niet 

actief. Jongeren ervaren dit niet als hulp; pas als er iets 'gedaan' wordt, wordt het beleefd als 

hulp. Hier komt ook het verschil in beleving van hulp tussen de hulpverleners en de jongeren 

naar voren.

De psychische gezondheid13 van de jongeren is een laatste gebied dat  ik er  hier  uit  wil 

lichten.  Op  het  gebied  van  drugs  en  alcohol  willen  veel  jongeren  geen  hulp.  Een  ruime 

meerderheid  (variërend  van  65-93%)  geeft  aan  geen  problemen te  hebben gehad door  hun 

alcohol- of druggebruik, er niemand in hun omgeving is die zich zorgen maakt om het gebruik 

en zijn niet  van mening dat  het  goed zou zijn om minder te gebruiken.  Toch geven twaalf 

deelnemers (29%) aan het afgelopen half jaar vier keer in de week of vaker drugs te hebben 

gebruikt, waar tegenover staat dat achttien jongeren (44%) niet hebben gebruikt. Alcohol wordt 

11 Hieronder vallen de leefgebieden 'relatie met familie', 'sociale contacten' en 'relatie met partner'.
12 Hieronder vallen de leefgebieden 'voorkomen van problemen rondom crimineel gedrag' en 

'bescherming eigen veiligheid'.
13 Hieronder vallen de leefgebieden 'psychische gezondheid', 'alcoholgebruik' en 'druggebruik'.
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door  meer  jongeren  gebruikt;  zeven  jongeren  (17%)  geven  aan  geen  alcohol  te  hebben 

gedronken het afgelopen half  jaar,  achttien jongeren (43%) hebben twee tot  vier  keer in de 

maand alcohol genuttigd. In de HoNOS zien we terug dat hulpverleners bij  de helft  van de 

jongeren (n=20) geen probleem ziet, maar dat er in negen gevallen (23%) een licht probleem 

aanwezig is, in zes gevallen (15%) een matig ernstig probleem zichtbaar is en in twee gevallen 

(5%)  is  het  gebruik  (zeer)  ernstig  te  noemen.  We  hebben  in  de  HoNOS al  gezien  dat  de 

hulpverlening redelijk veel psychische problematiek zien bij de jongeren en in de subjectieve 

kwaliteit van leven scoorde de psychische gezondheid van de jongeren een 'redelijk'. Jongeren 

en hulpverleners zien dus beiden dat het psychisch niet lekker loopt. Wat de oorzaak is van het 

verschil in perceptie van de ontvangen hulp, wordt niet duidelijk. 

In  het  volgende  stuk  worden  de  vragen  behandeld  die  zijn  afgeleid  uit  de  theorie  van 

Baumeister.

Zingeving

Zoals gezegd zijn er vier vragen aan de jongeren gesteld die betrekking hebben op de mogelijke 

ervaring van zin. In onderstaande tabel is te zien hoe deze vragen door de jongeren zijn 

beantwoord.

Tabel 7: Zingeving jongeren, vijfpuntsschaal
Behoeften Gemiddelde Spreiding (SD)

Bereiken toekomstplannen (n=42) Doel 4,7 3 – 5 0,6
Goede manier gedragen (n=42) Waardenstelsel/rechtvaardiging 4,5 2 – 5 0,8
Controle over mijn leven (n=42) Grip op het leven 3,8 1 – 5 1,1
Positief gevoel over mezelf (n=42) Eigenwaarde 4,1 1 – 5 1,1

De jongeren hebben over het algemeen vrij hoog gescoord op deze vragen. Aangezien deze 

vragen niet eerder zijn afgenomen, zijn er geen normwaarden waarmee de scores vergeleken 

kunnen worden. In de tabel is te zien welke stellingen aan welke behoeften zijn gekoppeld.  Als 

we conform Beijersbergen et al. stellen dat we bij een score van 3 ('neutraal') of lager kunnen 

spreken van een onvervulde behoefte, dan zien we dat bij 38% van de deelnemers (n=16) de 

behoefte aan grip op het leven onvervuld is. Voor de behoefte aan eigenwaarde is dit 24%, de 

behoefte aan een waardenstelsel of rechtvaardiging is bij 14% van de deelnemers onvervuld en 

bij de behoefte aan een doel betreft het 7%.

Opvallend is dus de vrije grote groep die laag scoort op de behoefte greep te hebben op hun 

leven en het feit dat daarnaast bijna een kwart van de jongeren laag scoort op de behoefte aan 

eigenwaarde.
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6.2 Kwalitatief

Om te kijken naar de match tussen zorgvraag en zorgaanbod, zijn alle casussen rood, oranje of 

groen gelabeld. Zoals gezegd zijn deelnemers gelabeld op basis van een analyse, uitgevoerd 

door zowel Cas Barendregt en de auteur van deze scriptie [M.S.], op basis van de memo's van 

de interviews en de data afkomstig van de open vragen. Hieronder worden de resultaten van 

deze  labeling  gepresenteerd.  Er  zal  per  label  eerst  beschreven  worden  welke  verschillende 

categorieën zichtbaar zijn binnen het label, vervolgens volgt per categorie een casusbeschrijving 

en tot slot worden de mogelijke oorzaken beschreven van de situatie waarin de jongeren zich 

bevinden.

Rood – zorgelijke situatie, geen goede match

Er zijn twaalf jongeren die we een rood label hebben gegeven. Dit wil zeggen dat wij de situatie 

waar zij zich momenteel in bevinden (zeer) zorgelijk vinden. De woonomstandigheden van de 

jongeren zijn slecht; er is sprake van (dreigende) dakloosheid of de woonomstandigheden leiden 

niet tot vermindering van problemen. Dit zijn ook meteen de categorieën die in het rode label te 

onderscheiden zijn:

1. Dakloosheid

2. Dreigende dakloosheid

3. Restcategorie

Hieronder worden deze categorieën verder besproken, elk aan de hand van een casus, waarna er 

gezocht wordt naar mogelijke oorzaken.

De dakloze jongeren (n=5) verkeren in een zorgelijke situatie omdat het COJ waar ze zijn 

aangemeld juist  tot  doel  heeft  om de dakloosheid te beëindigen.  Dit  doel  is  dus  (nog) niet 

bereikt. Een voorbeeld van een jongere die in deze groep is geplaatst, is een meisje dat door 

gedragsproblemen uit de woonvorm is gezet. Naast gedragsproblemen is ook haar zelfinzicht 

beperkt en schuift ze de verantwoordelijkheid voor haar gedrag af op anderen. Daar komt bij dat 

ze zwanger blijkt te zijn, wat zorgt voor extra druk en zorgen. Oorzaken van de dakloosheid zijn 

mogelijk de LVG-problematiek en/of de zware GGZ-problematiek14 van de jongeren. Er is door 

de hulpverlening nog geen goede aansluiting gevonden bij de individuele problematiek van de 

jongere.  Daarnaast  is  het  gebrek  aan  motivatie  van  de  jongeren  ook een  oorzaak  voor  het 

mislukken van de hulp.

De jongeren waar dakloosheid dreigt (n=3) wonen op het moment zelfstandig of in een 

woonvoorziening,  maar  er  hoeft  niet  veel  te  gebeuren  om weer  op  straat  te  belanden.  De 

dreiging  van  dakloosheid  is  concreet.  Een  van  de  jongeren  is  na  een  conflict  met  de 

hulpverlening weggegaan uit de opvang waar hij woonde. Hij woont nu tijdelijk bij zijn vader, 
14 Alle problematiek op het gebied van de geestelijke gezondheid
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maar  zijn  vader  is  tegelijkertijd  de  reden  dat  hij  in  eerste  instantie  dakloos  is  geraakt.  De 

spanning is voelbaar. Bovendien heeft hij geen inzicht in de gevolgen van zijn eigen gedrag en 

externaliseert  hij  zijn  problemen;  alles  ligt  aan  anderen,  nooit  heeft  hij  zelf  aandeel  in 

conflicten. Bij mogelijke oorzaken van dreigende dakloosheid kan gedacht worden aan de LVG 

problematiek die in twee van de drie gevallen aanwezig is.  Dit  maakt  het  moeilijk voor de 

jongeren om over langere tijd doelen vast te houden of ten uitvoer te brengen. De jongeren in 

deze groep hebben ook weinig zelfinzicht en vinden het moeilijk om hun eigen aandeel te zien 

in de ontstane situatie of problemen. 

Dan is er ook nog een rest categorie (n=4), die het rode label hebben gekregen omdat de 

woonomstandigheden waarin ze verkeren niet bijdraagt aan vermindering van hun problemen. 

Zo is er een jongere die last heeft van psychotische wanen, agressieve uitbarstingen en in zijn 

woonvoorziening wordt hij gebruikt als loopjongen. Hulpverleners zien dat er intensievere zorg 

nodig  is,  maar  weten  ook niet  waar  dat  mogelijk  is.  Er  is  duidelijk  nog geen  goede  plek 

gevonden waar deze jongen terecht kan. De problematiek van deze restcategorie jongeren kan 

niet  goed  worden  behandeld  in  de  woonvorm  waar  ze  verkeren.  Er  is  sprake  van  GGZ-

problematiek en/of problematisch gedrag.

Oranje – match onder spanning

Twaalf jongeren hebben het oranje label gekregen. De jongeren verkeren allemaal in een situatie 

waarbij er spanning merkbaar is tussen de jongere en de hulpverlening die ze ontvangen. Het 

kan zijn dat de jongere ontevreden is over de zorg die hij krijgt, maar er lijkt vooralsnog geen 

sprake te zijn van een dreigende dakloosheid. Onder dit label zijn ook verschillende groepen te 

onderscheiden op basis van overeenkomstige kenmerken:

1. Geen professionele woonzorg, zelfstandig wonend. Situatie niet goed in te schatten

2. Jongere in woonzorg, maar spanning tussen tussen zorgvraag en zorgaanbod.

3. Jongere ontevreden over zorg. 

De  eerste  groep  betreft  jongeren  (n=5)  die  zelfstandig  wonen  en  waarvan  er  geen  goede 

inschatting gemaakt  kan worden van hun situatie.  De informatie  over  deze jongeren is  dus 

beperkt,  maar  niet  zo  beperkt  dat  er  niets  over  te  zeggen is.  In  deze groep is  een jongere 

geplaatst die samen met zijn hulpverlener heeft gezocht naar een geschikte woonvoorziening, 

maar steeds geweigerd werd,  omdat  hij  in het  verleden gewelddadig gedrag heeft  vertoond. 

Uiteindelijk is hij bij de ouders van zijn vriendin ingetrokken. Tekenend is, dat de jongeren vaak 

uit het oog van de hulpverlening zijn geraakt. Dit is in vier van de vijf casussen het geval. De 

jongeren doen een beroep op hun sociale netwerk: ze krijgen ondersteuning door familie of 

vrienden. Bij alle jongeren is het moeilijk om een inschatting te maken van de situatie; als ze er 

zelfstandig  in  zijn  geslaagd  een  woning  en  dagbesteding  vast  te  houden  en  hun  schulden 
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zelfstandig af te lossen, is het waarschijnlijk dat het goed met ze gaat. Als dit niet het geval is, 

dan zouden ze nog wel eens in de problemen kunnen zijn gekomen.

Dan de jongeren die wel in een woonvoorziening wonen, maar waar er spanning is tussen 

de zorgvraag en het zorgaanbod (n=4). Het gaat hier om jongeren waarvan de problematiek 

eigenlijk zwaarder is dan de zorg die geboden kan worden, maar het komt ook voor dat de 

jongere juist toe is aan meer zelfstandigheid. Dit heeft nog niet geleid tot verdere problemen of 

conflicten. Er is geen uitzicht dat de jongeren binnen afzienbare tijd wel de benodigde zorg 

zullen  krijgen.  Als  voorbeeldcasus  een  jongere  waarvan  zowel  de  interviewer  als  de 

hulpverlener opviel dat hij veelvuldig fantaseert of liegt; het bepaalt zijn leven. Dit is ook de 

reden dat hij niet meer welkom is op zijn werkplek. Hij heeft psychische problemen en het zou 

volgens zijn meest betrokken hulpverlener beter voor hem zijn als hij zou kunnen wonen in een 

groep  mensen  die  dezelfde  problematiek  hebben,  zodat  de  hulpverlening  beter  aansluit. 

Oorzaken  van  de  spanning  die  in  deze  groep  zichtbaar  is,  kunnen  gezocht  worden  in  de 

gebrekkige motivatie van de jongeren om begeleid te worden. Hoewel dit bij één jongere niet 

aan de orde is, lijkt het bij de anderen wel de belangrijkste belemmering te vormen.

Tot slot de jongeren die ontevreden zijn over de hulpverlening (n=3). Zelf willen ze het 

liefst zo snel mogelijk hun eigen plan trekken, maar dit is vooralsnog niet mogelijk. De jongeren 

zijn op dit moment nog afhankelijk van de zorg. We zien hier bijvoorbeeld een jongere die weg 

wil uit de opvang waar ze nu woont. Ze vindt zelf dat ze de afgelopen tijd heel erg vooruit is 

gegaan en wil samen gaan wonen met haar vriend. De betrokken hulpverlener is van mening dat 

het  daar  nog veel  te  vroeg  voor  is;  ze  kan  nog veel  leren  en  beter  voorbereid  worden  op 

zelfstandigheid. De ontevredenheid van deze jongeren komt voort uit het slechte contact met en 

de afhankelijkheid van de hulpverlening. De hulpverleners en jongeren verschillen van mening 

over wat het 'beste' is voor de individuele jongere. De vraag kan gesteld worden wie dat kan 

bepalen: weegt de autonomie van de jongeren zwaarder dan het oordeel van de hulpverlening of 

omgekeerd?

Groen – goede match

De groep jongeren die een groen label heeft gekregen is veruit in de meerderheid; 25 jongeren 

zijn in deze groep geplaatst. Dit zijn de jongeren bij wie we een match zien tussen zorgvraag en 

zorgaanbod. Het is lastig om de oorzaak van deze match te achterhalen; vaak is het makkelijker 

om aan  te  wijzen  wat  er  níet  goed  gaat.  Zolang  er  geen  zichtbare  problemen  zijn,  vraagt 

niemand zich af hoe dat kan. Binnen het groene label zijn vier categorieën te onderscheiden:

1. Lichte problematiek

2. Zware problematiek met veel zorg

3. Vooruitgang, goede klik met hulpverlener

4. Afwezigheid gedragsproblemen
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Vaak bleek een jongere in meerdere categorieën geplaatst te kunnen worden. In die gevallen is 

de  jongere  ingedeeld  in  de  meest  bepalende  categorie:  wat  geeft  de  doorslag  op  de  vraag 

waarom het  goed  gaat  met  de  jongere?  De  lichte  problematiek  heeft  hierin  altijd  voorrang 

gekregen op de andere categorieën, aangezien deze jongeren eigenlijk buiten onze doelgroep 

vielen. Op deze manier 'vervuilen' ze niet de andere factoren die een rol spelen.

Hoewel het onderzoek zich toespitste op zwerfjongeren met zwaardere problematiek, is er 

toch een aantal jongeren (n=7) waarbij die zwaardere problematiek waarschijnlijk niet aanwezig 

is. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat deelnemers geselecteerd zijn op het vermoeden 

van zwaardere problematiek. We zien bij deze groep jongeren alleen relatief lichte problematiek 

en de zorg die zij ontvangen is ook vaak licht. De jongeren laten allemaal een redelijk hoge 

mate van zelfstandigheid zien, deels in wonen en deels in functioneren. Een voorbeeld van een 

jongere  in  deze groep is  iemand die  zonder  problemen zelfstandig  woont,  samen met  haar 

vriend en kind.

Dan de jongeren waar de zwaardere problematiek wel duidelijk zichtbaar is, maar die de 

zorg krijgen die ze nodig hebben (n=6). We zien hier een jongere met LVG problematiek die dat 

goed weet te verbergen. Nu hij in een passende woonvoorziening is geplaatst, wordt hij niet 

meer overschat en is de zorg aangepast op zijn vermogen. 

Zichtbare  vooruitgang en de klik tussen jongere en hulpverleners  is  ook bepalend voor het 

slagen van de zorg (n=8). Een betrokken hulpverlener, die oog heeft voor de problematiek van 

de jongere en een persoonlijke aanpak kan bieden, kan veel betekenen in het leven van een 

jongere. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie, waardoor het makkelijker is om adviezen op 

te volgen en jongeren eerder stappen zullen zetten naar zelfstandigheid. Zo is er een jongere die 

zijn meest betrokken hulpverlener zijn levenscoach noemt en zegt dat hij de beste hulpverlener 

sinds  jaren  is.  Elke  dag  hebben  ze  even  contact  met  elkaar  om de  dag  door  te  spreken. 

Waarschijnlijk bestaat er ook een verband tussen de relatie van de jongere en hulpverlener en de 

vooruitgang  die  wordt  geboekt,  maar  dit  verband is  hier  niet  onderzocht.  Wel  is  zichtbaar 

geworden  dat  vooruitgang  stimulerend  werkt;  het  zorgt  voor  zelfvertrouwen  en  een 

toekomstperspectief. Hulpverleners zeggen zelf ook dat ze proberen de motivatie van jongeren 

te vergroten door ze positief te benaderen.

Tot  slot  is  er  een  categorie  jongeren  die  zich  kenmerkt  door  de  afwezigheid  van 

gedragsproblematiek (n=4). Er zijn simpelweg weinig of geen problemen opgetreden en het gaat 

dus ‘gewoon’ goed met de jongere. Of er zijn wel problemen, maar deze zijn hanteerbaar, er is 

aandacht voor en er wordt aan gewerkt. De jongeren functioneren goed en behoeven geen extra 

aandacht. We zien geen duidelijke vooruitgang, maar ook geen moeilijkheden.
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Er is ten slotte gekeken of de verschillende categorieën die zijn gemaakt ook zichtbaar waren in 

de kwantitatieve data: zou de groep met het rode label ook minder tevreden zijn over hun leven 

of  lager  scoren op de vragen over  zingeving? Hiervoor  heb ik  een enkelvoudige variantie-

analyse uitgevoerd met behulp van One-way Anova. Ik heb getest op alle vier de variabelen van 

zingeving. De verschillen tussen de drie labels bleken niet significant (p=0.30-0.83). Daarnaast 

zijn ook de alle variabelen over de kwaliteit van leven gekoppeld aan de verschillende labels, 

maar ook hier bleken de onderlinge verschillen niet significant te zijn (p=0.089-0.906). Hoe 

komt het dat de kwalitatieve en kwantitatieve analyse niet eenzelfde richting uitwijzen? Is de 

labeling dan wel bruikbaar of stelt de vragenlijst wellicht niet de juiste vragen? In de conclusie 

en discussie zullen deze vragen aan bod komen.
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7 Conclusie en discussie

In dit laatste hoofdstuk zal ik antwoord geven op de onderzoeksvragen. Vervolgens zal er in de 

discussie kritisch gekeken worden naar de werkwijze en methoden die zijn gebruikt.

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen

Hiaten in de zorg

Als we kijken naar de hiaten in de zorg, dan komen uit de literatuur een aantal punten naar 

voren die te classificeren zijn als randvoorwaarden van de zorg waar nog verbetering mogelijk 

is, en zien we in de literatuur en het empirisch onderzoek een aantal leefgebieden waar de zorg 

verbeterd kan worden. Daarnaast is er ook verbetering te behalen op de manier waarop de hulp 

wordt  geboden,  de  grondhouding.  Op  dit  laatste  gebied  kan  de  geestelijk  verzorger  van 

betekenis zijn.

Voorwaarden voor zorg

Zwerfjongeren vallen qua leeftijd tussen jeugdzorg en de volwassenzorg in. Dat zorgt ervoor dat 

het moeilijker is om een passend aanbod van zorg te creëren. Uit de literatuurstudie komt naar 

voren dat een derde van de jongeren die uitstromen binnen een half jaar weer bij een opvang 

aangemeld  wordt  (Hekelaar,  2008). Hulpverleningstrajecten  worden  vaak  niet  succesvol 

afgesloten. Bovendien wordt juist de groep jongeren met de zwaardere problematiek vaak uit de 

opvang geweerd door de exclusie-criteria die gehanteerd worden.

Uit het empirisch onderzoek bleek dat in sommige gevallen de hulpverlening ook nog geen 

goede  aansluiting  heeft  gevonden  op  de  specifieke  GGZ  en/of  LVG  problematiek  van  de 

jongeren die bij hen komen. Dit is een mogelijke oorzaak van een mismatch in de zorg.

Leefgebieden en mismatch

Op de leefgebieden zijn de hiaten in de zorg in kaart gebracht door te kijken naar de match 

tussen zorgvraag en zorgaanbod.

We hebben verschillende leefgebieden behandeld waarop de hulp die de jongeren krijgen 

nog verbeterd kan worden. Verbetering kan op verschillende fronten mogelijk zijn: op sommige 

gebieden  is  de  zorg  niet  niet  'juist'  –  hulpverleners  geven  dit  aan  op  het  gebied  van  de 

psychische gezondheid – , op andere gebieden is er sprake van een onvervulde hulpbehoefte 

danwel ongevraagde bemoeienis  – dit speelt vooral op de leefgebieden huisvesting en financiën 

volgens de jongeren.

Verder valt op dat als een leefgebied laag scoort op de subjectieve kwaliteit van leven, er 

niet automatisch hoog gescoord is bij de hulpvraag. Zo zijn de jongeren relatief ontevreden over 
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de relatie die ze hebben met familie en over hun dagbesteding, maar geven weinig deelnemers 

aan hulp te willen ontvangen op deze twee leefgebieden. De onvervulde hulpbehoefte is op deze 

gebieden ook zeer laag. Het zijn kennelijk gebieden waarbij de jongeren geen hulpverlening 

wensen. Het zou interessant zijn om verder te onderzoeken wat hier de oorzaken van zijn en hoe 

de tevredenheid in de beleving van de jongeren op die leefgebieden vergroot kan worden. Mijn 

vermoeden is dat het beeld dat de jongeren hebben van hulp hier mee samenhangt. Ik zal later 

nog terug komen op de opvattingen die jongeren hebben van hulp. 

Grondhouding

Uit de literatuur kwam naar voren dat de hulpverlening vooral de nadruk legt op behandelen en 

er weinig ruimte is voor begeleiding, opgroeien en vraagsturing. Dit terwijl jongeren vragen om 

ondersteuning en graag hulp willen die gebaseerd is op wederzijdse inspanning. Hulp waarbij er 

open  en  dialogisch  gecommuniceerd  wordt  en  ze  zelfstandigheid  en  verantwoordelijkheid 

krijgen. Jongeren willen serieus genomen worden en benaderd worden als uniek individu. Er 

moet   geïnvesteerd worden in de relatie tussen hulpverlener en jongere en ruimte zijn voor 

persoonlijke aandacht. Werken vanuit vertrouwen, respect en betrokkenheid, ondanks eerdere 

negatieve ervaringen die zowel de hulpverlener en jongere al hebben opgedaan.  Dit kwam ook 

naar voren uit de kwalitatieve analyse: als het contact met de hulpverlening niet goed verloopt 

en die relatie onder spanning staat, kan dat zorgen voor een mismatch. Het tegenovergestelde; 

een goede relatie, met een klik tussen hulpverlener en jongere, kan juist een rol spelen in het 

laten slagen van de hulpverlening.

Niet alleen de grondhouding van de hulpverleners kan verbeterd worden, ook de jongeren 

zouden  gebaat  kunnen  zijn  bij  een  andere  houding.  Het  gebrek  aan  motivatie  om hulp  te 

ontvangen blijkt  nu  namelijk  nog een  oorzaak  te  zijn  van  het  ontstaan  van  een  mismatch. 

Tegelijkertijd kan het omgekeerde, een goede motivatie, juist een mogelijke oorzaak zijn in het 

ontstaan van een match. 

Samenvattend zien we dat er nog verbetering van de zorg mogelijk is door te werken aan de 

praktische voorwaarden waarbinnen goede zorg vorm kan krijgen, kan de aansluiting van de 

zorg op de jongere verbeterd worden op verschillende leefgebieden en zou een verandering in 

houding van zowel hulpverlener als jongere er aan bij kunnen dragen dat er een match ontstaat. 

Ik ben van mening dat deze laatste twee elementen met elkaar samenhangen: zodra de houding 

van  de  betrokken  partijen  verandert,  zal  de  zorg  naar  alle  waarschijnlijkheid  ook  beter 

aansluiten  op  de  individuele  zwerfjongere.  Meer  hierover  in  het  volgende  stuk  over  de 

humanistische geestelijke verzorging.
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Humanistische geestelijke verzorging

De humanistisch geestelijke verzorging zou zowel op meso- als op microniveau iets kunnen 

betekenen voor de zwerfjongeren. In aansluiting op het vorige stuk, zal eerst het mesoniveau 

besproken worden.

Mesoniveau

Hierboven kwam al kort naar voren dat de humanistische geestelijk verzorger van betekenis zou 

kunnen  zijn  als  het  gaat  om  het  veranderen  van  de  grondhouding  waarmee  jongere  en 

hulpverlener  de  relatie  met  elkaar  aangaan.  Dit  zou  werken  op  mesoniveau  zijn:  het  een 

stimuleert de creatie van een menselijke, leefbare omgeving. Patronen die uit gewoonte zijn 

ingesleten worden kunnen weer doorbroken worden en er is ruimte voor empowerment van de 

jongere. We hebben gezien dat de klik die jongeren ervaren met de hulpverlener heel belangrijk 

is voor het al dan niet slagen van de hulp. Hoewel de ervaring van een klik vaak afhangt van de 

persoon,  zijn  er  wel  zaken  die  een  goede  relatie  kunnen  bevorderen.  Het  tonen  van 

betrokkenheid,  persoonlijke  belangstelling  of  aandacht,  trouw,  openheid en  beschikbaarheid 

helpt om een goede relatie op te bouwen. Dit zijn geen trucjes die ingezet kunnen worden, maar 

moet in  oprechtheid getoond worden. Het is de manier van werken die past bij de geestelijk 

verzorger als normatief professional. Een GVer zou de hulpverleners kunnen stimuleren om op 

deze manier de jongeren te benaderen; door dichter bij jezelf te blijven, kun je ook dichter bij de 

ander komen. Blijf steeds kritisch en reflectief aan jezelf vragen: 'wat is goed handelen, wie 

weet  wat het beste is  voor de jongere en welke stem heeft  de jongere zelf in de hulp?'  De 

geestelijk verzorger zou op deze manier dus op mesoniveau een bijdrage kunnen leveren aan de 

kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en jongeren. De nadruk die nu vaak nog ligt op het 

behandelen,  kan  verschoven  worden  naar  begeleiding.  Het  hierboven  beschreven  handelen 

draagt bij aan het humaniseren van de instellingen en dit  zorgt er op zijn beurt voor dat de 

instellingen  prettigere  leefomgevingen  worden  voor  de  jongeren  waar  er  ruimte  is  voor 

ontplooiing en  ontwikkeling.  We hebben gezien dat een goede relatie tussen hulpverlener en 

jongere een bijdrage kan leveren aan de ervaring van een zorgmatch, en in die zin zou een 

geestelijk verzorger dus op indirecte manier kunnen bijdragen aan de afstemming van zorgvraag 

op zorgaanbod.

Hoe een geestelijk verzorger de hulpverleners kan stimuleren om met de jongeren te werken 

vanuit betrokkenheid, persoonlijke belangstelling, trouw, openheid en beschikbaarheid zou nog 

verder uitgewerkt kunnen worden. Aangezien het mesoniveau van het geestelijk werk tot nu toe 

weinig  is  uitgewerkt  kunnen daar  nog  geen  gedetailleerde  uitspraken  over  worden  gedaan. 

Gedacht  kan worden aan trainingen,  maar ook door voor te leven wat  bedoeld wordt – het 

'goede  voorbeeld'  geven  in  de  praktijk  –  behoort  tot  de  mogelijkheden.  De  humanistisch 

geestelijk verzorger ziet iedere cliënt als uniek individu en kan deze houding ook overdragen 
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aan  de  hulpverleners,  die  dan  misschien  meer  oog  zouden  krijgen  voor  de  persoonlijke 

problematiek van de jongeren en het zorgaanbod daar op aanpassen.

Microniveau

Humanistisch  geestelijk  verzorgers  kunnen ook van  betekenis  zijn  voor  zwerfjongeren  met 

zwaardere problematiek op microniveau,  maar  wil  dit  in overweging genomen worden,  dan 

moet ook in gedachten gehouden worden dat jongeren die in het zorgcircuit instromen, binnen 

de kortste tijd omgeven worden door hulpverleners. De zorg is versplinterd: voor verslaving ga 

je naar Bouman, voor psychische hulp naar het ACT-team of Lucertis, het jongerenloket regelt 

je leer-werktraject, de kredietbank je schulden en met je mentor regel je je financiën. Er wordt 

veel van de jongeren gevraagd. Moet er in die rij nog de keuze voor een geestelijk verzorger 

komen?

Uit de vragenlijsten is naar voren gekomen dat jongeren vooral hulp wensen bij praktische 

zaken; zoals het aflossen van hun schuld en het vinden van een woning. Dit zou een aanwijzing 

kunnen zijn dat de jongeren op dit moment niet bezig zijn met zingeving en andere zaken waar 

een geestelijk verzorger veel verstand van heeft. Praktische hulp is namelijk niet het veld waar 

de geestelijke verzorger deskundig in is. We hebben gezien dat de geestelijk verzorger sowieso 

geen hulpverlener is in de gebruikelijke zin van het woord. Een geestelijk verzorger werkt niet 

met een diagnose of behandelplan. Ik zal straks verder ingaan op de vraag naar zingeving.

Wat  wel  zichtbaar  is  bij  de  zwerjongeren,  is  de  wens om meer  verantwoordelijkheid te 

krijgen. Tegelijkertijd hebben veel jongeren de neiging om problemen te externaliseren, buiten 

zichzelf  te  plaatsen en daar  geen verantwoordelijkheid voor  willen  nemen.  Het  nemen van 

verantwoordelijkheid en het vorm geven aan het eigen bestaan zijn belangrijke uitgangspunten 

van de humanistische geestelijke verzorging. De humanistisch geestelijk verzorger werkt vanuit 

de overtuiging dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun leven zelf richting te geven, maar 

wel de verantwoordelijk moeten dragen voor de keuzes die ze daarin maken. In het geval van 

zwerfjongeren  zou  de  humanistisch  geestelijk  verzorger  de  jongeren  met  die  eigen 

verantwoordelijkheid kunnen confronteren. Niet door de jongeren op fouten te wijzen, maar 

door het gesprek vanuit gelijkwaardigheid aan te gaan en hun eigen visie aan de jongeren voor 

te  leggen.  Het  gebrek aan zelfinzicht  aan de kant  van de jongeren zagen we ook terug als 

mogelijke oorzaak van een mismatch in de zorg. Het bevorderen van reflectie en doordenking 

van het zelf is onderdeel van het werk van een geestelijk verzorger en zou dus – in minder 

zware  bewoordingen – ook in  contact  met  jongeren  gebruikt  kunnen worden.  Hierbij  moet 

rekening gehouden worden met de doelgroep: voor jongeren met LVG problematiek is het vaak 

niet mogelijk om de consequenties van hun handelen te leren overzien.

Het belang van het kleine verhaal is ook aan bod gekomen. Ik denk dat dit ook aansluit bij 

de  uitspraak  van Van Praag  (1953)  dat  de  geestelijke  verzorging door  moet  stoten naar  de 
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belevingssfeer van de levensbeschouwing en de levensbeschouwing in al zijn eenvoud moet 

kunnen belichamen.  Geestelijke  verzorging voor  zwerfjongeren hoeft  dus  niet  steeds  zware 

existentiële thema's  te  behelzen.  Het  gaat  om de ervaring dat  goed  contact mogelijk is,  het 

gevoel er te mogen zijn als jongere met alle problemen waar je mee zit. Het belangrijkste wat 

een geestelijk verzorger te bieden heeft op microniveau is juist het contact. Dankzij Van Doorn 

(2002) hebben we geleerd dat jongeren minder sociaal geïsoleerd zijn dan volwassen dak- en 

thuislozen, maar dat onderlinge contacten vaak getekend worden door wantrouwen. De ervaring 

van verbondenheid is juist heel belangrijk in de ontwikkeling van jongeren zoals Noom en de 

Winter lieten zien (2001a, 2001b). Een geestelijk verzorger werkt vanuit die ervaring.

Ondanks de waarde van het kleine verhaal, is de geestelijk verzorger ook een deskundige op het 

gebied van zingeving. Dit rechtvaardigt de verbinding tussen de vervulling van de behoeften 

aan zingeving en de eventuele behoefte aan geestelijke verzorging.  In dit  onderzoek is  niet 

gekeken naar de verbindingen die jongeren leggen tussen verschillende ervaringen of naar het 

niveau van zingeving. Er is niet gekeken naar de betekenis die jongeren geven aan situaties en 

de waardesystemen die ze daarin richting geven. Dit zijn allemaal mogelijke onderwerpen voor 

een eventueel vervolgonderzoek, gebruik makend van diepte-interviews.

Voor nu kunnen er alleen uitspraken gedaan worden over de vier behoeften die mensen 

ervaren als het gaat om zingeving en de bevrediging daarvan: de behoefte aan een doel,  de 

behoefte aan een waardenstelsel of rechtvaardiging, de behoefte aan grip op het leven en de 

behoefte aan eigenwaarde.

In de literatuur van Van Doorn (2002) zagen we terug dat dak- en thuislozen, naarmate ze 

vaker hun toekomstplannen niet gerealiseerd krijgen, het vertrouwen verliezen dat ze zelf greep 

kunnen houden op de toekomst. Ze gaan zich in dat geval steeds meer richten op het heden en 

maken geen plannen meer voor de lange termijn. We hebben de jongeren gevraagd in hoeverre 

ze het gevoel hebben te werken aan het bereiken van hun toekomstplannen en deze vraag werd 

door de jongeren het hoogst gescoord van alle vragen over zingeving. Deze vraag werd gesteld 

in het kader van de behoefte aan een doel die Baumeister (1991) beschrijft. Het lijkt erop dat het 

proces dat Van Doorn beschrijft niet aan de orde is bij de zwerfjongeren die zijn geïnterviewd 

voor dit onderzoek, of de jongeren hanteren een andere definitie van toekomstplannen. Aan de 

andere kant heeft de ervaring greep te hebben op het leven, het laagst gescoord. Dit kan ook 

deels beïnvloed worden door het beschreven proces van Van Doorn. Bovendien hebben we met 

behulp van Goffman (1975) gezien welke invloed een instituut kan hebben op de persoon die 

daarin leeft. Het leven van de jongeren wordt (deels) gestuurd door anderen, wat zijn neerslag 

heeft op het zelfbeeld en de controle die ze ervaren over het eigen leven. Een lage score op de 

ervaring greep te hebben op je leven is dan ook niet heel verwonderlijk, gezien het feit dat een 

groot deel van de deelnemers te maken heeft met hulpverleners die controle en invloed op ze 
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uitoefenen.

Daarnaast is bij een kwart van de jongeren die behoefte aan eigenwaarde onvervuld. We 

hebben bij  Baumeister  (1991)  gezien  dat  het  gevoel  van  eigenwaarde verbonden is  aan  de 

sociale status van die persoon. Gezien de lage sociale status van zwerfjongeren lag een lage 

score in de verwachting, maar hierbij moet in het oog gehouden worden dat mensen zichzelf 

altijd vergelijken met anderen die in overeenkomstige situaties verkeren. Dit komt ook bij Van 

Doorn (2002) naar voren als zij spreekt over de verschillende subgroepen binnen de dak- en 

thuislozen  waar  verschillende  beeldvorming  over  bestaat;  lage  sociale  groepen  creëren 

subgroepen om niet helemaal onderaan de sociale ladder te belanden. Zwerfjongeren vergelijken 

zichzelf dus met andere zwerfjongeren en in de vergelijking moet de score gezien worden. In 

vergelijking met andere zwerfjongeren scoort een kwart van de jongeren dus laag als het gaat 

om hun gevoel van eigenwaarde.

Wat  kunnen  we  samenvattend  zeggen  als  we  bovenstaande  relateren  aan  geestelijke 

verzorging? Een aanzienlijk deel van de jongeren weet zijn behoeften aan zingeving niet geheel 

te vervullen. In dit opzicht zou een geestelijk verzorger ondersteuning kunnen bieden. De vraag 

of de jongeren daar ook behoefte aan zouden hebben, is daarentegen niet aan ze voorgelegd. Dit 

leek me gezien de kwantitatieve  aard van de vragenlijst en de onbekendheid van de professie 

onder  de  doelgroep  niet  gepast.  Op basis  van  de  gestelde  vragen  kan  alleen  geconstateerd 

worden dat er in sommige gevallen wel sprake is van een leemte en dat de geestelijk verzorgers 

zijn opgeleid om mensen op die momenten bij te staan.

Samenvattend denk ik, dat in een ideale situatie, er wel een geestelijk verzorger beschikbaar zou 

zijn voor de jongeren. Naast de praktisch hulp, waar ze het meest behoefte aan hebben, kan op 

een gegeven moment de behoefte ontstaan om in vertrouwen met iemand te kunnen praten, 

zonder  dat  er  consequenties  zijn  verbonden aan de inhoud van het  gesprek.  Dit  hoeft  geen 

geëxpliciteerde  behoefte  te  zijn,  een  geestelijk  verzorger  die  werkt  vanuit  de 

presentiebenadering  wacht  niet  tot  een  cliënt  naar  hem  toe  komt,  maar  werkt  vanuit 

aanwezigheid  en  beschikbaarheid.  De  geestelijk  verzorger  zal  zich  dan  duidelijk  moeten 

profileren  als  onafhankelijk  professional,  die  niet  de  bedoeling  heeft  om  als  zoveelste 

hulpverlener aan de slag te gaan met de jongere. Het zou een relatie moeten zijn die gebouwd is 

op  erkenning en  trouw.  De geestelijk verzorger zou een stabiele factor kunnen zijn voor de 

jongeren, die vaak te maken hebben met wisselende hulpverlenerscontacten. De jongeren die 

een rood label  hebben gekregen in  de  analyse,  zouden hier  wellicht  het  meest  van kunnen 

profiteren. Zij hebben hun plek nog niet gevonden en het zou in mijn ogen goed zijn als ze, zelfs 

als ze de hulpverlening de rug toekeren, bijgestaan worden door iemand die hen niet veroordeelt 

maar juist blijft  steunen. Op die manier blijft er vertrouwensvol contact bestaan en belandt de 

jongere  niet  langzaam in  een  sociaal  isolement.  Een  geestelijk  verzorger  zou  dan  ook niet 
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verbonden moeten zijn aan een instelling, maar verbonden aan de zwerfjongeren. Het is van 

belang dat de jongeren gevolgd blijven worden, waar ze ook terecht komen. Hier speelt ook de 

empowerment van jongeren een belangrijke rol; jongeren bewust maken van hun eigen kracht.

Naast  het  microniveau  zouden  geestelijk  verzorgers  ook  op  mesoniveau  ondersteuning 

kunnen bieden door voorwaarden te scheppen waaronder mensen zichzelf kunnen aanvullen. 

Een geestelijk verzorger kan de zwakke plekken zichtbaar maken en mensen stimuleren om op 

een andere manier met elkaar om te gaan. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat meer jongeren vol 

trots kunnen vertellen over hun hulpverlener als levenscoach.

Humanistisch geestelijk verzorger of humanisticus?

Dit onderzoek heeft alleen gekeken naar de mogelijke plek van de geestelijke verzorging, maar 

als we naar de analyse kijken, zien we dat er, naast de geestelijke verzorging, ook raakvlakken 

zijn met andere richtingen binnen de humanistiek: kritische organisatie en interventie studies, 

educatie  en  levensbeschouwing  en  onderzoek.  De  humanisticus  die  gespecialiseerd  is  in 

kritische  organisatie  en  interventie  studies  heeft  kennis  van  organisatiekunde  en  processen 

binnen organisaties en zou met die kennis een bijdrage kunnen leveren aan de humanisering van 

de  instelling.  Kennis  van  educatie  komt  van  pas  bij  het  trainen  van  hulpverleners  om de 

jongeren  vanuit  een  andere  grondhouding  bij  te  staan.  Een  onderzoekende  houding  is 

noodzakelijk om het beeld van hulp dat jongeren hebben te leren kennen en te ontdekken hoe 

zich dat verhoudt tot de perceptie van de hulpverleners.

De wereld van de zwerfjongeren kan dus gezien worden als een werkveld waar alle facetten 

van  een  goede  humanisticus  ingezet  kunnen  worden.  De  verbinding  tussen  zingeving  en 

humanisering moet naar de praktijk vertaald kunnen worden en daar vorm kunnen krijgen.

7.2 Ter overweging

Vragenlijst en analyse

De verwachting  bestond dat  de  resultaten  uit  het  kwalitatieve  deel  ook  naar  voren  zouden 

komen uit het kwantitatieve deel. Dit bleek niet het geval. We kunnen ons afvragen wat hier de 

oorzaak van is. Ligt het aan het beoordelingsvermogen van de onderzoekers, geeft de vragenlijst 

een vertekend beeld of is er iets anders aan de hand? We kunnen in ieder geval zeggen dat er 

meer deelnemers zijn meegenomen in de kwalitatieve indeling dan in de kwantitatieve meting. 

Voor  de  labeling  zijn  alle  deelnemers  uit  T0 (n=55)  meegenomen,  terwijl  de  kwantitatieve 

resultaten gebaseerd zijn op de data van 42 interviews. De jongeren met een rood of oranje label 

zijn relatief  ondervertegenwoordigd in de kwantitatieve data:  van de rode groep is  bij  50% 

(n=6) een interview afgenomen, bij de oranje jongeren ligt dit percentage op 75% (n=9). Van de 

groene jongeren daarentegen is het gelukt alle jongeren te interviewen. In de kwantitatieve data 
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zitten dus relatief weinig probleemgevallen. Hierdoor zijn de rode en oranje groep zo klein, dat 

het moeilijk is nog statisch significante verschillen te vinden tussen de groepen. Daarnaast zou 

er een ook vertekening in de data kunnen zitten afkomstig uit de vragenlijst; mensen zijn over 

het algemeen geneigd positief te scoren en de data uit de vragenlijsten kunnen daarom wellicht 

een te positief beeld schetsen van de werkelijke situatie.

Dit laatste sluit meteen aan bij een volgend discussiepunt: hoe kan het dat de kwaliteit van 

leven zo hoog gescoord is bij de jongeren? Ook hier treedt mogelijk vertekening op door de 

natuurlijke  neiging om positief  te  scoren.  Daarnaast  hebben we gezien dat  mensen zichzelf 

vergelijken met personen die in een vergelijkbare situatie zitten, de kwaliteit van leven die de 

jongeren scoren, kan dus alleen vergeleken worden met die van andere zwerfjongeren en niet 

met ‘de gemiddelde Nederlander’.

De validiteit van de vragenlijst staat vooral ter discussie als het gaat om de vragen naar 

zingeving. Zij vormen namelijk een sterke versimpeling van de theorie van Baumeister. Het is 

aan te bevelen voor een volgend onderzoek om het begrip zingeving verder te verdiepen door 

middel van een kwalitatieve benadering. Op die manier kunnen de verschillende behoeften beter 

in kaart gebracht worden. In een vervolgonderzoek zouden ook de begrippen verbondenheid en 

transcendentie,  als  aanvullende  behoeften  geformuleerd  door  Alma  en  Smaling,  onderzocht 

kunnen worden. Het begrip verbondenheid is met name interessant, omdat we gezien hebben dat 

jongeren vaak problemen hebben met het onderhouden en aangaan van sociale relaties.

Beantwoording vraagstelling

Als we terug kijken naar de vraagstelling waarmee ik het onderzoek ben begonnen, dan zien we 

dat het vooral lastig is geweest om een antwoord te formuleren op de tweede hoofdvraag: kan 

de HGV van betekenis zijn voor zwerfjongeren met zwaardere problematiek. Aangezien ik niet 

zelf het onderzoek heb opgezet, heb ik grotendeels gewerkt met de vooropgezette vragenlijst 

van het IVO. Deze sloot niet geheel aan bij mijn ideale onderzoeksopzet, maar bood wel het 

voordeel dat ik beschikking had over een grotere dataset dan ik door middel van individueel 

onderzoek had kunnen verkrijgen. Ik heb geprobeerd de leemtes van de vragenlijst op te vullen 

door literatuuronderzoek naar zwerfjongeren.

Begrippen en terminologie

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de begrippen 'hulp', 'zorg', 'vraag', 'wens' en 'behoefte' niet, 

of uiterst summier, gedefinieerd. In de interviews is er ook voor gekozen om de deelnemers zelf 

inhoud te laten geven aan deze begrippen en ze hier niet in te sturen. We hebben gewerkt met de 

subjectieve  beleving  van  de  deelnemers.  Hieronder  zal  ik  de  invloed  hiervan  op  het 

onderzoeksproces overdenken.

Zijn hulp en zorg inwisselbare begrippen of is er toch een belangrijk onderscheid? Zonder 
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in een filosofisch debat te willen belanden, is het wel belangrijk dat deze vraag gesteld wordt. 

Er moet  eigenlijk gekeken worden naar de opvattingen die de hulpverleners en de jongeren 

gehanteerd  hebben  tijdens  de  interviews.  Uit  de  data  blijkt  dat  de  perceptie  van  hulp  van 

hulpverleners  en  jongeren  van  elkaar  verschilt.  Wat  is  hun  beeld  van  hulp  danwel  zorg? 

Natuurlijk is dit  achteraf  niet  meer  te achterhalen,  maar  ik kan wel  een inschatting maken. 

Hulpverleners hebben tijdens hun opleiding waarschijnlijk een beeld ontwikkelt van wat hulp is 

en hoe hulp gegeven kan worden. Zij antwoorden vanuit hun professionele kennis. Jongeren 

hebben  deze  achtergrond  niet  en  antwoorden  vanuit  hun  persoonlijke  opvattingen  en  de 

ervaringskennis die ze hebben opgedaan met hulpverleners in het verleden. Waarschijnlijk is 

tijdens het interviewen geen bewust onderscheid gemaakt tussen zorg en hulp. In mijn ogen is 

zorg het bredere begrip, waar hulp onder valt. Er is in hoofdstuk 4 uitgelegd dat de humanistisch 

geestelijk verzorger geen hulpverlener is, maar ik wil er hier aan toevoegen dat hij wel zorg 

verleent. Als jongeren aangeven geen hulp te willen op het gebied van sociale relaties, terwijl de 

hulpverleners hier wel regelmatig problemen zien voorkomen, dan ligt de oplossing wellicht in 

een  ander  soort  hulp  dan  de  jongeren  voor  ogen  hebben.  Hulp  gericht  op  begeleiding  en 

ondersteuning,  vanuit  een  betrokkenheid  en  een  gelijkwaardige  houding.  Begrippen  die 

vertrouwt zijn binnen de humanistische geestelijke verzorging. ´Hulp´ die misschien meer zorg 

is dan hulp. Een geestelijk verzorger kan deze zorg bieden, of kan hulpverleners leren om zelf 

op een dergelijke manier de relatie aan te gaan met de jongeren die ze helpen. De geestelijke 

verzorging gaat voorbij de praktische hulp op een manier waar zwerfjongeren vaak nog niet mee 

bekend zijn.

Er moet ook onderscheid gemaakt worden tussen wens, behoefte en vraag. Als het gaat om 

de vraag op welk gebied de jongeren hulp willen ontvangen,  dan zijn deze begrippen door 

elkaar gebruikt. Wat iemand  wil kan expliciet gemaakt worden in een vraag. Wat dat betreft 

liggen een vraag en een wens dicht bij elkaar, hoewel een wens impliciet kan blijven gaat het 

ook om wat iemand wil. Een behoefte verwijst eerder naar wat iemand nodig heeft. Het kan zijn 

dat iemand bewust is van zijn behoeften, maar behoeften kunnen ook onbewust zijn: je weet 

soms zelf niet wat je zelf nodig hebt of wat goed voor je is. In zulke gevallen blijkt vaak pas 

door bemoeizorg wat de behoefte van iemand is.  De vragenlijsten die in dit  onderzoek zijn 

gebruikt,  bevatten de vraag of iemand hulp  wil  krijgen.  In deze context  is  spreken over de 

hulpbehoefte van iemand is dan ook eigenlijk problematisch, hoewel dit vaak gedaan wordt en 

ik mij hier ook schuldig aan heb gemaakt.

De termen 'hiaten in de zorg' en 'mismatch tussen zorgvraag een zorgaanbod' zijn in dit 

onderzoek ook als synoniemen gebruikt. Ook hier kan de vraag gesteld worden in hoeverre dat 

terecht is. Een mismatch wil zeggen dat de zorgvraag en het zorgaanbod niet goed op elkaar 

aansluiten, maar kan dit ook gelijk een hiaat genoemd worden? Het is duidelijk dat er ruimte is 

voor  verbetering,  maar  wellicht  is  hiaat  een  te  sterk  woord.  Bij  de  beantwoording  van  de 
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onderzoeksvraag naar de hiaten in de zorg, bleek bovendien dat er de hiaten zich niet alleen 

toespitsen op de mismatch, maar ook op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil er 

goede hulp mogelijk zijn. 

Definitie zwerfjongeren

Tot slot wil ik graag een kritische kanttekening plaatsen bij de definitie van zwerfjongeren die in 

2010 door het VWS officieel naar buiten is gebracht: 'Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel 

daklozen onder  de  23  jaar  met  meervoudige  problemen'  (Rouvoet,  2010).  Feitelijk  dakloze 

jongeren zijn minimaal één nacht per maand aangewezen op buitenslapen, een overnachting in 

een  passantenverblijf  of  slapen bij  bekenden zonder  vooruitzicht  op een  stabiele  slaapplek. 

Residentieel  daklozen  zijn  jongeren  die  ingeschreven  staan  bij  instellingen  van  de 

maatschappelijke opvang. Hiervan worden verschillende soorten opvang uitgesloten, zoals het 

begeleid wonen of een foyer de jeunesse, ook als deze wel zijn ondergebracht bij een instelling 

voor maatschappelijke opvang.

Concreet betekent dit dat sommige van de instellingen die wij in dit onderzoek wel onder 

dak- en thuisloze opvang hebben geschaard, er nu officieel buiten vallen. Volgens de definitie 

zijn  jeugdvoorzieningen,  projecten  van  begeleid  wonen  en  foyers  de  jeunesse  stabiele 

woonomgevingen. Jongeren die daar verblijven, mogen niet meer geclassificeerd worden als 

zwerfjongeren. De vraag kan worden gesteld hoe terecht deze uitsluiting is. De jongeren hebben 

duidelijk nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ik ben van mening dat jongeren geen 

zwerfjongeren meer  zijn  zodra  ze  zelfstandig wonen,  eventueel  met  ambulante  begeleiding. 

Zolang jongeren nog noodgedwongen in een opvang wonen, is er nog sprake van een tijdelijke 

en onwenselijke situatie. Een opvang zal ook nooit een ‘thuis’ zijn voor de jongeren. Hoewel 

dus niet meer dakloos, zijn de jongeren in dat geval nog wel thuisloos.

Vervolgonderzoek

Een eventueel vervolgonderzoek zou de zingeving van de jongeren op een kwalitatieve wijze 

kunnen  onderzoeken.  Op  die  manier  ontstaat  er  een  inhoudelijker  en  rijker  beeld  van  de 

ervaringen  van  de  zwerfjongeren  en  kan  er  meer  onderzocht  worden  dan  alleen  de  vier 

behoeften.  Een kwantitatieve vragenlijst  dwingt  tot  aanpassing van de deelnemer,  waar  een 

kwalitatieve benadering de deelnemer zijn verhaal  laat  vertellen in eigen bewoordingen.  Zo 

wordt er dichter bij de deelnemer gebleven. In het geval van zingeving is deze benadering sterk 

aan te bevelen.

Daarnaast zou het interessant zijn om juist op de kleine verhalen op straat te focussen. Zoals 

gezegd wordt er momenteel onderzoek gedaan naar kleine verhalen door Kreuk, maar dit heeft 

niet specifiek betrekking op zwerfjongeren. Aangezien zwerfjongeren een  groep vormen die 

moeilijk te herkennen zijn, zou het een uitdaging zijn om te kijken in hoeverre het wel mogelijk 
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is om zwerfjongeren ook te volgen en ze te blijven ondersteunen als ze weer op straat belanden.

Verder zou er onderzoek gedaan kunnen worden naar de beleving van hulp en hoe het komt 

dat  hulp anders  ervaren wordt  door  jongeren  en hulpverleners.  Hoe  komt  het  dat  jongeren 

aangeven ontevreden te zijn op een bepaald leefgebied, maar daar geen hulp bij willen krijgen? 

Wat verstaan de jongeren onder hulp en hoe is dat beeld gevormd?

Tot slot zou het uiterst interessant zijn om middels een participatie-onderzoek de leefwereld 

binnen een woonvoorziening voor de zwerfjongeren in kaart te brengen. Ik heb aan de hand van 

literatuur van Goffman (1975) laten zien dat een opvang kenmerken vertoont van een totale 

institutie en dat dit invloed zal hebben op de jongeren die daar wonen. Participatie-onderzoek 

zou deze invloed zichtbaar kunnen maken en zou nog scherper kunnen zien hoe en waar het 

werk van de humanistisch geestelijk verzorger betekenisvol kan zijn.
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Bijlage 1: Afkortingen

ADL: Algemene dagelijkse levensverrichtingen

COJ: Centraal Onthaal Jongeren

GGZ: Geestelijke gezondheidszorg

HGV: Humanistisch geestelijke verzorging

GV: Geestelijke verzorging, ook wel geestelijke begeleiding genoemd

GVer: Geestelijk verzorger

LVG: Licht verstandelijk gehandicapt

TTCJ: Traject Toewijzingscommissie Jongeren

85



Bijlage 2: Kenmerkende begrippen geestelijke verzorging

aandachtigheid

aanwezigheid

authenticiteit

bereikbaar

beschikbaar

complexiteit

dialoog

empathie

empowerment

erkenning

geen duidelijke kaders; rafelrandjes

geen hulpverlener, niet gericht op resultaat

gehele mens, geen fragmentatie

gevoeligheid

humor

humanisering

individu staat centraal

klein en groot verhaal

kritisch

kwetsbaarheid

mensen in de marge

micro- /mesoniveau

nabijheid

normatief

onafhankelijk

ondersteuning

ontplooiing

openheid

professioneel

relatie

stimulering

trouw

twijfel

veiligheid

verbondenheid

vertrouwen

wederkerigheid

zelfreflectie

zingeving- en betekenisgeving deskundige
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