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Oplegger Knelpuntenanalyse 

Knelpunten veroorzaakt door landelijk beleid: 

1. Onvoldoende betaalbare huisvesting 

2. Laag minimum loon 

3. Jeugdwerkloosheid 

4. Geen toegang tot schuldenregelingen 

5. Wajong 

6. Overgang 18-/18+ 

7. Spookjongeren 

 

Knelpunten veroorzaakt op gemeentelijk niveau: 

1. Schotten tussen beleidsdomeinen 

2. Schotten door verschillen in bekostiging (geboortezorg, wijkteams, indicatie voor betaalde 

kinderopvang, ambulante begeleiding door verblijfsvoorzieningen etc.) 

3. Gemeenten willen geen doelgroepenbeleid 

4. Bijstandsbeleid 

5. Schuldsaneringsbeleid 

6. Wijkteams onvoldoende deskundig 

7. Eis van regiobinding 

8. Geen pedagogisch ondersteuningsaanbod voor 18+ 

9. Geen toegang tot kinderopvang op sociaal-medische gronden 

10. Probleemgestuurde indicatiestelling, focus niet op preventie 

11. Geen helder preventiebeleid (bereik kwetsbare groepen met voorlichting en preventieve 

interventies) 

 

Knelpunten veroorzaakt op instellingsniveau: 

1. Onderwijs: kunnen moeders een startkwalificatie halen?  

2. Onderwijs: onvoldoende aandacht voor voorlichting en weerbaarheid 

3. Onvoldoende aandacht voor vaders 

4. Probleemgericht i.p.v. krachtgericht werken 

5. Onvoldoende vaardigheden om seksualiteit en kinderwens te bespreken 

6. Taakopvatting abortusklinieken m.b.t. informatievoorziening 

 

Goede voorbeelden en kansen: 

1. Inzetten op bestuurlijk en ambtelijk lef 

2. 1G1P! Niet praten over, maar praten met! 

3. Lokale good practices: Utrecht, Nijmegen, Tilburg 

4. Housing First 

5. Inzet informele zorg 

6. Er is veel expertise (m.n. bij gespecialiseerde organisaties) en er zijn mooie methodes die 

lokaal en ambulant ingezet kunnen worden (bv. VoorZorg en voorlichting, zoals Lang Leve de 

Liefde en Girls’ Talk ). 

7. Kansen voor gemeenten om jongeren met schulden te helpen (brief Kleinsma) 

8. Gemeenten wijzen op discretionaire ruimte in uitvoering participatiewet en Bijstand 

9. Kans: handhaaf het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet bij financiering ondersteuning voor 

(zeer) jonge ouders 
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Knelpuntenanalyse Jong Ouderschap en Onbedoelde 
Zwangerschap 

Inleiding 

 
In beleidsambities rondom transformatie stond vaak centraal: 

- Maatwerk 

- Integraal werken: 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener 

- Hulp zoveel mogelijk thuis 

- Eigen kracht en versterken eigen netwerk 

- Preventief werken 

- Oplossingsgericht werken 

- Zware hulp naar voren 

 

Laat dat nu precies zijn wat veel jonge (aanstaande) ouders nodig hebben. Veel jonge (aanstaande) 

ouders behoren tot kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat om jongeren uit de (gesloten) 

jeugdzorg zonder stabiel netwerk, om schoolverlaters, om jongeren met schulden, zwerfjongeren, 

jongeren met een LVB en (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. Het zijn jongeren met 

problemen op verschillende levensgebieden. De kinderen van deze jongeren hebben onder meer een 

hoger risico om slachtoffer van kindermishandeling te worden. Door op te groeien in armoede, 

participeren kinderen van (zeer) jonge ouders minder, ontwikkelen zij vaker probleemgedrag, verloopt 

de psychosociale ontwikkeling van kinderen minder goed, is er vaker sprake van een onveilige 

hechting en hebben kinderen een minder goede gezondheid. Door in te zetten op effectieve preventie, 

vroegsignalering en maatwerk kunnen instellingen en overheden met minderkosten meer geluk 

realiseren voor (zeer) jonge ouders en hun kinderen. 

 

Gewone moeders in een ongewone situatie 

 

 

Een moeder heeft een zoontje van 3 weken en een dochter 9 jaar. Zij komt via de jeugdbescherming binnen bij 

een particuliere opvangvoorziening. Moeder heeft een jaar gezworven omdat ze niet bij haar eigen moeder 

mocht wonen. Er was een toezegging van een ShortStayFacility, maar vanwege een huurachterstand, mocht ze 

daar uiteindelijk niet wonen. Deze moeder heeft een jaar rond gezworven. Dit heeft geleid tot veel stress, met 

alle gevolgen van dien voor haar baby en dochter.  

Deze moeder kon niet ogenomen worden in het systeem omdat ze geen €50, - had om een nieuw 

identiteitsbewijs aan te vragen Niemand pakte voor haar door omdat de €50 nodig was niet betaald kon 

worden. Nadat ze bij ons kwam hebben wij dit betaald voor haar opdat ze in het systeem kan en een uitkering 

aan kan vragen en uiteindelijk zelfstandig kan wonen. Door een falend systeem en omdat niemand 

verantwoordelijkheid voor deze moeder en haar kinderen nam, zijn moeder en haar kinderen beschadigd. 

Binnen de opvang, wordt moeder begeleid bij de hechtingsproblematiek, leert zij met budget om te gaan, ze 

krijgt onderdak en gezonde voeding, wordt getraind in weerbaarheid, en er wordt voor gezorgd dat 

ze ingeschreven staat (groot probleem, moeders krijgen geen urgentie verklaring). Natuurlijk hebben wij ook 

de verantwoordelijkheid voor het meisje van 9 op ons genomen, anders zat ze nu in een instelling. 
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Gemeente betaalt niets voor deze opvang. 
 

 

 

Een andere moeder stond op straat met haar baby, in verband met een huurachterstand. Ze heeft lange tijd 
gezworven met baby van ene naar andere onveilige plek. Bij geen enkele hulpverleningsinstantie, noch lokaal, 
noch regionaal, kon deze moeder terecht. Moeder en baby zitten nu in een particuliere opvang, zonder enige 
vorm van vergoeding door de gemeente. Het alternatief was uithuisplaatsing van de baby geweest, moeder en 
kind zouden in dat geval gescheiden worden.  Wat we horen is dat als ze verslaafd zou zijn aan drugs of drank, 
er dan wel hulp geboden zou kunnen worden. De boodschap is dus: liever eerst verslaafd worden, want dan is 
er wel hulp. 
 

 
 

 

Deze jonge aanstaande moeder is de dochter van een veroordeelde zware crimineel. Ze groeit op bij haar 

moeder, die verslaafd is en depressief, waardoor zij vaak op zichzelf is aangewezen. Er zijn gewelddadige 

conflicten met haar broer. De aanstaande moeder gebruikt al op jonge leeftijd drugs. Zij wordt op school 

gepest. Uiteindelijk wordt ze uit huis geplaatst en verblijft dan in verschillende instanties. Ze raakt steeds 

verder verzeild in het drugswereldje en heeft te maken met geweld en vernedering. Als ze zwanger raakt, zijn 

er vanuit betrokken hulpverlenende instanties grote zorgen zijn over het aankomende moederschap en de 

toekomst van het kindje. Er is geen relatie met de aanstaande vader. Hij verkeert in het drugsmilieu en is niet 

geïnteresseerd in de zwangerschap. Met haar eigen vader heeft de aanstaande moeder incidenteel 

gewelddadige conflicten. De aanstaande moeder heeft minimaal contact met haar eigen moeder die nog 

steeds drugs gebruikt. 

De jonge aanstaande moeder ontvangt de Wajong, staat onder bewind en heeft schulden. Na de 

Kaderopleiding heeft ze geen studie meer kunnen afmaken en ook het re-integratie traject vanuit het UWV is 

niet afgerond.  

 

 
In deze casuïstiek zitten meerdere knelpunten die te maken hebben met wet- en regelgeving. In 

onderstaande knelpuntenanalyse worden deze knelpunten besproken. In deze knelpuntenanalyse zijn 

de aanvullingen die tijdens het congres naar voern zijn gekomen nog niet meegenomen. 

Landelijk beleid 

Knelpunten veroorzaakt door landelijk beleid: 

 

1. Onvoldoende betaalbare huisvesting: jonge (aanstaande) ouders met een minimum inkomen 

kunnen vrijwel niet aan geschikte huisvesting komen. Gemeenten en/of 

woningbouwcorporaties kennen geen urgentie toe aan jonge (aanstaande) ouders met een 

acuut huisvestingsprobleem. Gevolg is dat ze ‘zwerven” als er geen steunend netwerk is. 

Vaak is dat een reden om in een moeder-kind voorziening geplaatst te worden, of het kind bij 

de moeder weg te halen. Onvoldoende huisvesting belemmert bovendien de uitstroom uit 

opvangvoorzieningen enorm. 

2. Inkomens zijn erg laag. 

Onderstaande tabel toont het bruto minimumloon bij een 40-urige werkweek naar leeftijd. 
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Bron: https://www.minimumloon.nl/  

 
3. Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor een Bijstandsuitkering. Dit geldt 

ook voor jongeren die nog naar school gaan. De instroom in de Wajong is sinds 2015 zeer 

beperkt. Sinds 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun 18
e
 of tijdens een studie 

een ziekte of handicap hebben, en daardoor nooit meer kunnen werken.   

4. Bij het aanvragen van een Bijstandsuitkering is vier weken wachttijd problematisch in 

combinatie met de zorg voor een kind.  

5. Jongerenwerkloosheid: laag of niet opgeleide jonge ouders, die door de zorg voor een kind 

minder flexibel zijn, hebben veel minder kansen op de arbeidsmarkt. Een tijdelijk contract hier 

en een tijdelijk contract daar is voor een “gewone” jongere nog een optie, voor deze jongeren 

is het een probleem. Jeugdwerkloosheid ligt rond de 11%, vergeleken met ongeveer 6,5% 

onder de gehele beroepsbevolking. De jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren is veel 

groter dan onder autochtone jongeren. In 2015 gaat het om respectievelijk 19,9 en 8,9 procent 

van de jeugd in de betreffende categorie die op zoek is naar betaald werk. Tevens hebben 

jongeren uit de jeugdzorg een grotere kans om werkeloos te worden. Het werkloosheidsrisico 

bij werkende jongeren is bovendien hoog doordat zij vaak een flexibel contract hebben en dus 

gemakkelijk ontslagen kunnen worden. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren van niet- 

Westerse herkomst, van wie 42% een flexibele aanstelling heeft. Jongeren zonder 

startkwalificatie hebben een veel groter risico om geen baan te vinden. Er zijn een aantal 

factoren die ervoor zorgen dat leerlingen geen startkwalificatie behalen. De belangrijkste 

daarvan zijn: laag inkomen ouders, verdacht zijn van een misdrijf en middelengebruik (alcohol 

of cannabis). 

6. Een op de vijf jongeren van 18 tot en met 24 jaar heeft een schuld. Dit percentage ligt voor 

Mbo-ers twee keer zo hoog. Een schuldregeling voor jongeren is vaak lastig, omdat er vaak 

onvoldoende aflossingscapaciteit is en geen garantie op een inkomen over 36 maanden. 

Jongeren met schulden zijn bovendien onvoldoende in beeld bij 

schuldhulpverleningsinstellingen. Studenten mogen hun studiefinanciering wettelijk niet 

besteden aan het aflossen van schulden. Ook is deze groep niet (volledig) inzetbaar voor de 

arbeidsmarkt. Veel schuldeisers willen daarom niet akkoord gaan met een aanbod voor 

minnelijke schuldregeling. Voor zwerfjongeren is de situatie nog ingewikkelder. Ze hebben 

geen inkomen, geen vaste verblijfplaats en geen betaalrekening. Veel gemeenten stimuleren 

https://www.minimumloon.nl/
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jongeren te studeren, zodat ze een startkwalificatie kunnen halen. Dit is vaak in tegenspraak 

met het advies vanuit de schuldhulpverlening om inkomen en aflossingscapaciteit te 

verwerven.  

7. Overgang 18-/18+; knelpunten die samenhangen met de overgang tussen twee wettelijke 

kaders. Er zijn grote verschillen in de mate waarin gemeenten hiermee creatief omgaan.  

8. Spookjongeren: jongeren die niet (meer) ingeschreven staan bij de BRP, bestaan niet. De 

reden dat zij zich uitschrijven is dat zij niet meer traceerbaar willen zijn voor schuldeisers, 

justitie, belastingdienst en/of overige instanties. De problemen hebben zich dusdanig 

opgestapeld dat deze jongeren geen andere uitweg zien dan te verdwijnen. Op deze manier 

verliezen jongeren hun recht inkomensvoorziening, scholing, medische zorg en begeleiding. 

Voor een zwanger meisje en haar (ongeboren) kind is in eerste instantie medische zorg acuut. 

 

Knelpunten veroorzaakt door financieringsschotten 

Financieringsschotten belemmeren maatwerk en integraal werken. 

 

Jonge (aanstaande) ouders met behoefte aan ondersteuning hadden voor 2014 veel last van 

versnippering. Dit is bij uitstek een doelgroep waar de decentralisatie van taken een vooruitgang kan 

betekenen. De gemeente is verantwoordelijk voor veel beleidsterreinen die jong (aanstaande) ouders 

aangaan. Denk aan: 

1. Jeugdgezondheidszorg  

2. Preventief jeugdbeleid 

3. Jeugdhulp 

4. WMO 

5. Huisvesting 

6. Leerplicht, RMC, gedeeltelijk voor kinderopvang en onderwijs (in samenwerking met 

onderwijs) (vaak geen sociaal-medische indicatie voor kinderopvang, waardoor 

kinderopvang te duur) 

7. Schuldhulpverlening 

8. Inkomen en werk 

9. BRP (bij zwerfjongeren, spookjongeren en bij financiering van zorg leidend) 

10. Maatschappelijke- en vrouwenopvang 

 

Maar waar schotten waren, zijn die er nog! Binnen gemeenten zijn verantwoordelijkheden en 

budgetten verdeeld per afdeling. Soms gaat het in een regionale samenwerking, waar dat per 

beleidsterrein meestal nog om verschillende samenwerkingsverbanden gaat.  

Door al deze schotten is er een wirwar aan regels. De verschillende afdelingen hebben allemaal hun 

eigen regels en kaders, waar jonge (aanstaande) ouders binnen moeten vallen om in aanmerking te 

komen voor ondersteuning.  

 

Schotten tussen beleidsdomeinen leiden onder meer tot: 

 

1. Gebrek aan aansluiting tussen Geboortezorg en Wijkteams. Geboortezorg is nu wel goed 

geregeld (doorgaande lijn eerst, tweede of derdelijns medische zorg en kraamzorg), maar niet 

aangesloten op wijkteams. Als binnen de geboortezorg wordt gesignaleerd dat er schulden 

zijn of huisvestingsproblematiek, dan komt het meestal niet tot samenwerking met de 

wijkteams rond deze niet-medische zaken. 

2. Opvang is veelal voor korte termijn. Voor de doelgroep die echt opvang nodig heeft, is 

gedurende meerdere jaren intensieve begeleiding binnen een opvangsetting noodzakelijk.  

3. Sociaal-medische indicatie voor betaalde kinderopvang is erg moeilijk te krijgen. Omdat het 

moeders uit sociaal zeer zwakke milieus betreft, is het voor de ontwikkeling van het kind van 

groot belang om meerdere dagdelen/dagen per week op een kinderopvanglocatie met een 
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goed pedagogisch beleid (waarin opgenomen ontwikkelingsstimulering, taal & spraakbeleid 

etc.) op te groeien. Voor de moeder is kinderopvang nodig om school of werk weer op te 

pakken. Idealiter wordt op de kinderopvanglocatie ook opvoedingsondersteuning voor de 

moeder gerealiseerd. 

4. Schotten belemmeren een integrale aanpak rond ondersteuning, opvoed- & opgroeihulp, 

inkomen, huisvesting en scholing. 

 

Lokale schotten leiden onder meer tot een sterk toegenomen instroom van (eenouder) gezinnen in de 

maatschappelijke opvang. 

Regionaal is er nog steeds sprake van een regionale bindingseis voor toelating tot de 

maatschappelijke opvang. Dit geldt volgens de Federatie Opvang in Zuid-Holland alleen al voor 

Rotterdam, de Drechtsteden, Den Haag, Leiden en Nissewaard. Deze eis houdt in dat jongeren geen 

toegang krijgen tot (vormen van) maatschappelijke opvang als zij geen binding hebben met de 

gemeente waar zij toegang vragen. Het hanteren van de regiobindingseis is volledig tegen de wet. 

 

Knelpunten m.b.t. bekostiging 

Bekostiging belemmert hulpverleners verbonden aan gespecialiseerde opvangvoorzieningen ook 

ambulant en thuis te helpen: 

 

1. Veel gespecialiseerde organisaties die hulp bieden aan jonge ouders krijgen gefinancierd 

op basis van “opvangcapaciteit”. Dat betekent dat er pas hulp geboden kan worden als 

een meisje (vaak alleen gericht op moeders en niet op vaders), intramuraal geplaatst 

wordt. Vaak is dat ver van de eigen woonplaats en betekent hulpverlening bijna per 

definitie een breuk met school, werk en het netwerk. 

2. Instellingen hebben onvoldoende middelen om ambulante hulp thuis te bekostigen, als er 

al mogelijkheid is om ambulant te ondersteunen. Hierdoor komen (aanstaande) ouders 

soms onnodig in de opvang terecht. 

3. Altijd indicaties op de korte termijn. Geen of te weinig duurzame oplossingen, zoals 

langdurig (meerjaren) ambulante ondersteuning van één hulpverlener, gezinshuizen, stut 

en steun, beschermd wonen. 

4. Er is enorm gekort op organisaties met specialisme; veel organisaties dreigen om te 

vallen 

5. Lang niet altijd begint het probleem met tienermoederschap / jong ouderschap. Het gaat 

ook om alleenstaande ouders die na een aantal jaar in de problemen komen. Als jonge 

meisjes zwanger worden, is er vaak wel zorg en ondersteuning omheen. Na die eerste 

periode moeten de moeders het zelf doen, maar dan lukt het ze niet om hun schulden af 

te lossen of hun opleiding af te maken zonder hulp. Een ondersteunend netwerk ontbreekt 

namelijk bijna altijd. Ondersteuning slaagt er nog onvoldoende in om een steunend 

netwerk te realiseren. 

6. Jongeren die 18 + zijn hebben ook nog licht pedagogische ondersteuning nodig. Normaal 

krijgen jongvolwassenen dat van hun ouders. Lokaal begeleidingsaanbod voorziet hier 

vaak niet in. 

 

Overige lokale knelpunten 

In het lokale sociale domein (werken met generalistische jeugdteams en wijkteams) belemmert de 

veelheid aan doelgroepen die bediend moeten worden en gebrek aan specialistische kennis en 

expertise op het gebied van jong (aanstaand) ouderschap effectieve laagdrempelige ondersteuning 

aan (zeer) jonge (aanstaande) ouders. 
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1. Gemeenten hebben een veelheid aan verantwoordelijkheden en doelgroepen op zich af 

zien komen. Aandacht is uitgegaan naar procedures en regelzaken. Voldoende aandacht 

voor speciale doelgroepen is er vaak nog niet. 

2. Vervolghuisvesting na plaatsing in een moeder-kindvoorziening is een groot probleem. Dit 

geldt niet alleen voor de doelgroep jonge ouders, maar breder voor de doelgroep van 

opvanginstellingen.  

3. In de samenwerking tussen opvanginstellingen en woningbouwcorporaties ontstaan 

knelpunten, door het toenemend aantal specifieke doelgroepen waarvoor huisvesting 

gegarandeerd moet worden, bijvoorbeeld statushouders. Hierdoor kunnen bestaande 

convenanten onder druk komen te staan. 

4. Vaders / partners worden zelden betrokken bij de begeleiding van (zeer) jonge 

(aanstaande) moeders. De toekomst die je wenst voor deze jonge moeders is dat ze weer 

zelfstandig gaan wonen. De vaders van het kind (al dan niet de partner van de jonge 

moeder) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Daarom is het verstandig om vaders vanaf 

het begin bij de begeleiding te betrekken, zodat zij niet op afstand komen te staan. 

5. Ambulante hulp vaak door “generalisten” met onvoldoende expertise. Naast alle 

ondersteuning die een aanstaande moeder nodig heeft, zijn er vraagstukken rond het 

netwerk van de aanstaande moeder. Er kan sprake zijn van een tegengesteld belang 

tussen de keuzevrijheid van de jonge aanstaande moeder en de belangen en opvattingen 

van haar ouders/netwerk. Daarnaast hebben ouders (aanstaande grootouders) soms 

onvoldoende mogelijkheden om te helpen en raken ze overbelast. Ze willen wel helpen, 

maar hebben hierdoor of hierbij soms zelf enige ondersteuning nodig. Generalisten 

moeten oog hebben voor deze dynamieken. 

6. Grote verschillen van deskundigheid en zorg per gemeente. Het maakt echt veel uit waar 

je woont. 

7. Pas hulp bij een hulpvraag en bij een indicatie (problemen); denken in problemen 

belemmert werken vanuit eigen kracht en preventief werken 

8. In de meeste gemeenten is er pas hulp als er een hulpvraag is en/of als er problemen zijn. 

Veel jonge (aanstaande) ouders kunnen –ook zonder dat er veel problemen zijn- 

ondersteuning gebruiken. Juist om de problemen te voorkomen.   

Knelpunten m.b.t. preventie 

1. Onkunde bij professionals die hoog risicogroepen bereiken om seksualiteit en kinderwens 

bespreekbaar te maken. Dit geldt bv voor het speciaal onderwijs en LVB-voorzieningen. 

2. Beperkte taakopvatting abortusklinieken: er wordt alleen medische informatie gegeven. 

Begeleiding op morele vraagstukken rond abortus wordt niet geboden. Evenmin wordt 

doorverwezen naar instanties die deze ondersteuning wel kunnen bieden. 

3. Uitvoering WAZ: er is een wettelijke plicht om zorgvuldige informatie te verstrekken. Er wordt 

echter onvoldoende informatie geboden.   
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Oplossingsrichtingen: 

Doorstroming uit opvangvoorzieningen 

 

1. Convenanten met woningbouwverenigingen  

2. Housing first 

3. Combinaties van begeleid wonen met steun van netwerk en vrijwilligers 

 

Schulden 

 

1. In plaats van een schuldregeling, kunnen gemeenten budgetcoaching en budgetbeheer 

aanbieden. Het is voor deze dienstverlening wel belangrijk dat jongeren vroegtijdig in beeld 

komen bij de schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld door samen te werken met organisaties die 

met jongeren werken. 

2. Gemeenten kunnen ook studerende jongeren helpen. Naast budgetcoaching en 

budgetbeheer kunnen ze – met toestemming van de jongere – kijken of een deel van de 

inkomsten uit een bijbaantje kan worden gereserveerd om een regeling te treffen met een of 

meer schuldeisers. Ook kunnen gemeenten onderzoeken of schuldeisers bereid zijn hun 

schulden voor de duur van de opleiding te bevriezen. 

3. Soms zijn direct opeisbare, onderwijsgerelateerde schulden ingewikkeld binnen een 

schuldhulptraject. Denk aan lesgeld dat niet is voldaan of een boete omdat de student zijn 

OV-kaart niet heeft ingeleverd. DUO zoekt naar maatwerkoplossingen voor studenten in de 

schuldhulpverlening. Hiervoor worden verschillende oplossingen getest in proefprojecten. Zo 

heeft DUO met de gemeenten Tilburg en Heerlen afgesproken om akkoord te gaan met een 

betalingsregeling als de gemeenten een saneringskrediet verstrekken. 

4. Een integrale aanpak, individuele toetsing en maatwerk op het gebied van wonen, zorg en 

ondersteuning en werk- of onderwijs is het advies. Daarbij is het belangrijk dat eerst een 

stabiele situatie wordt gecreëerd, zodat de jongere daadwerkelijk wordt geholpen. De 

decentralisaties maken het voor gemeenten makkelijker om regionaal afspraken te maken en 

deze integrale werkwijzen te ontwikkelen. Het samenwerkingsverband Van de Straat 

(Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kamers met Kansen) kan een 

goede partner zijn. 

 

Lokaal lef 

 

Nu na de transformatie hebben gemeenten alle ruimte om ondersteuning op te tuigen rond jonge 

moeders. Dit is een grote verbetering t.o.v. vroeger, toen alles landelijk geregeld werd. Maar 

gemeenten moeten dit wel willen! Als ze willen, kan bijna alles. Het enige is dat soms keuzes naar het 

rijk toegelicht en beargumenteerd moeten worden. Als er een duidelijke argumentatie onder ligt, geeft 

het rijk vrijwel altijd toestemming. Dit geldt ook voor afwijking van de regels rond WWI (Bijstand). 

 

Voorbeeld is de kostendelersnorm. Dit is vaak een reden voor ouders om een kind dat in de 

problemen zit niet terug in huis te nemen. Gemeenten hebben de discretionaire ruimte om af te wijken 

van de kostendelersnorm. 

 

Een ander voorbeeld is de participatiewet: jongeren met een beperking komen bijna niet meer in de 

Wajong en de bijstand is vooral gericht op het voorkomen van misbruik. Jonge ouders zouden een 

‘gratieperiode’ moeten kunnen krijgen waarin zij met een bijstandsuitkering een studie kunnen 

afmaken. Dit spaart vervolgens generaties aan bijstandsbetaling uit. Gemeenten moeten lef tonen, 

dan kan er veel. Waar een wil is, is met de nieuwe regelgeving bijna altijd een weg. 
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Focus op kwetsbare zwangeren 

 

1. Handhaaf het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet voor deze doelgroep. Dus: de gemeente 

waar een jonge moeder vandaan komt (en veelal weer naar terug wil keren) betaalt de kosten. 

Niet de gemeenten waar zij gedurende een opvang- of begeleidingstraject (tijdelijk) woont / 

verblijft. 

2. Werk niet met convenanten, maar maak duidelijke mondelinge afspraken. Vastleggen in 

convenanten werpt drempels op. 

3. Deze moeders willen wel graag informatie en voorlichting over zwangerschap en bevalling, 

maar gaan niet naar groepsgerichte zwangerschapscursussen. Voor deze doelgroep is 

individuele zwangerschapsondersteuning noodzakelijk. Hierbij dienen ook de mogelijkheden 

voor de inzet van social media onderzocht en benut te worden. Behoefte aan praktische 

informatie over voeding en opvoeding. Opvoedingsinformatie ligt gevoelig, omdat deze 

moeders zich snel aangevallen voelen ‘Zo, dus ik doe het zeker niet goed!?!’ 

4. Werk met evidence based interventies in alle sectoren. 

5. Lokaal zijn brede inhoud gedreven deskundigen nodig op centrale posities, zodat integraal 

gekeken kan worden (in overleg met de moeder) wat iemand echt nodig is. 

6. Toepassing 1G1P werkwijze, waarin NOOIT meer gepraat wordt over een cliënt/gezin, maar 

altijd met haar en waarin een familienetwerkberaad een bepalend onderdeel is. 

7. Verbetering samenwerking met de wijk/jeugdteams. Sommige wijkteamleden zijn erg 

deskundig. Het is goed om vanaf het begin van een begeleidingstraject samen te werken met 

een jeugd/wijkteam en de taken te verdelen. Hierbij moet consequent gewerkt worden vanuit 

het 1G1P-gedachtengoed. 

 

Goede voorbeelden 

 

1. Mooi voorbeeld waar het anders is: in Utrecht zijn aandachtsfunctionarissen kwetsbare 

zwangeren in de wijkteams.  

2. Nijmegen (uitwerking volgt) 

3. Tilburg: anticonceptiespreekuur voor kwetsbare doelgroepen. 

4. Er is veel expertise (m.n. bij gespecialiseerde organisaties) en er zijn mooie methodes die 

lokaal en ambulant ingezet kunnen worden (bv. Voorzorg). 

 

 


