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Inleiding 

Mayar woont bij haar moeder in gemeente A. als zij zwanger raakt. Mayars moeder heeft grote 

moeite met het feit dat haar dochter ongehuwd zwanger is en zet haar op straat. Mayar zoekt hulp 

bij de gemeente. De gemeente zegt dat zij niets voor haar kunnen doen. Mayar zwerft van plek naar 

plek. Ze slaapt op straat, bij de daklozenopvang en bij vrienden in Ede, Hoofddorp en Nieuw Vennep. 

Mayar heeft last van stress, hoofdpijn, slaapt slecht en heeft moeite met eten. Ze heeft geen inkomen 

en heeft haar studie moeten stopzetten. Veilig Thuis adviseert Mayar naar de daklozenopvang te 

gaan. Ze mag een week blijven, maar moet hierna zelf weer voor opvang zorgen. Na een kort verblijf 

bij een gastgezin, kan Mayar tien dagen in de crisisopvang terecht. Er is een plek in een andere 

gemeente, maar omdat er tussen de gemeente A. en de beoogde opvanggemeente geen 

samenwerkingsafspraken bestaan, mag Mayar niet naar deze plek toe. Mayar voelt zich niet thuis in 

de nachtopvang, voelt zich somber en depressief en vertrekt naar vrienden. Ook hier kan en wil zij 

uiteindelijk niet blijven. De gemeente stelt dat Mayar pas aanspraak kan maken op een meer stabiele 

plek op het moment dat zij 7 maanden zwanger is. Mayar vindt de crisisopvang geen veilige plek om 

haar eerste kind te krijgen. 

 

De Taskforce Jong Ouderschap bestaat uit organisaties die het onverkoopbaar vinden dat dergelijke 

situaties waarin kwetsbare zwangeren niet geholpen worden in 2017 in een rijk land als Nederland 

nog altijd voorkomen.  

 

In het belang van Mayar, en vooral ook in het belang van haar nog ongeboren baby, agendeert de 

Taskforce Jong Ouderschap op verzoek van het ministerie van VWS verbeterpunten. Verbeterpunten 

zijn geformuleerd op organisatieniveau, voor de gemeentelijke en landelijke overheid en op het 

niveau van de doelgroep zeer jonge kwetsbare (aanstaande) ouders zelf. We steken de hand in eigen 

boezem en zorgen dat we onze eigen verbeterpunten oppakken. Maar we verwachten zeker ook van 

onze overheden dat zij zich de situatie van zeer jonge kwetsbare (aanstaande) ouders aantrekken en 

de maatregelen nemen die nodig zijn om hen in staat te stellen goede ouders te zijn. Doel van de 

transformatieagenda is verbetering van de maatschappelijke positie van jonge kwetsbare 

(aanstaande) ouders. 

 

Om wie gaat het? 

 

In Nederland krijgen elk jaar rond de 1500 jonge vrouwen voor hun twintigste verjaardag een kind. 

Jaarlijks krijgen rond de 15.000 jonge vrouwen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar een kind. 

Onderstaande kaart illustreert dat jong ouderschap tot 20 jaar zich concentreert in de grote steden 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarnaast zijn er veel zeer jonge ouders in Flevoland, Oost 

Groningen, Oostelijk Zuid-Limburg, Den Helder, Noord-Beveland en enkele Veluwse gemeenten. 

Ouderschap onder tieners komt het meeste voor in de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland. 

Jaarlijks raken veel meer jongeren zwanger. Van alle zwangere meisjes van 15 t/m 19 jaar, brak 

62,6% in 2014 de zwangerschap af. In de groep zwangeren van 20 t/m 24 jaar brak 28,6% de 

zwangerschap af (Goenee & Wijsen, 2015).1 Dit betekent dat in Nederland jaarlijks rond de 5.000 

                                                      

 
1
 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-gedrag/cijfers-context/huidige-

situatie#node-risicovolle-seks-naar-leeftijd-en-geslacht 
 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-gedrag/cijfers-context/huidige-situatie#7532
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-gedrag/cijfers-context/huidige-situatie#node-risicovolle-seks-naar-leeftijd-en-geslacht
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-gedrag/cijfers-context/huidige-situatie#node-risicovolle-seks-naar-leeftijd-en-geslacht
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meisjes tot 20 jaar zwanger raken; in de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar betreft het ongeveer 

23.000 vrouwen.2 Kinderen van (zeer) jonge ouders kennen een grotere kans dan gemiddeld om zelf 

eveneens (zeer) jong ouder te worden. Meisjes worden eerder op jonge leeftijd moeder zij laag zijn 

opgeleid; te maken hebben met armoede; een licht verstandelijke beperking hebben; huiselijk 

geweld ervaren; opgroeien in een gebroken gezin; er sprake is van spanningen met de primaire 

opvoeders; alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) zijn of illegaal in Nederland verblijven; 

weinig kennis hebben over het eigen lichaam, seksuele risico’s, anticonceptie en voortplanting; en 

niet beschikken over vaardigheden om ‘nee’ te zeggen bij ongewenste seksuele toenadering. 

 

De Taskforce zet zich in voor het doorbreken van intergenerationele overdracht van onbedoeld en/of 

kwetsbaar zeer jong ouderschap.  

 

 

 
 

Aantal moeders tot 20 jaar per gemeente (2015). 

 
 

                                                      

 
2
 In deze cijfers zijn spontaan afgebroken zwangerschappen (‘miskraam’) niet meegeteld. 
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Ambitie van de Taskforce Jong Ouderschap en Onbedoelde 
Zwangerschap 

De Taskforce richt zich op versterking van preventie, ondersteuning en zorg voor jongeren met een 

verhoogd risico op: 

- onbedoelde zwangerschap; 

- zwangerschap onder kwetsbare omstandigheden; 

- en ouderschap onder kwetsbare omstandigheden. 

 

De Taskforce hanteert in haar omschrijving van de doelgroep bewust geen strikte leeftijdsgrens, noch 

23 jaar (Jeugdwet), noch 27 (Participatiewet). Immers, een verjaardag is een arbitraire grens en 

belemmert integraal beleid. De Taskforce concentreert zich op het oplossen en agenderen van 

knelpunten die goed ouderschap van jongeren in de weg staan. 

 

De Taskforce is van mening dat onbedoeld zeer jong en onbedoeld ouderschap voorkomen moet 

worden. Geconstateerd hebbend dat onbedoeld zeer jong ouderschap toch voorkomt, richt de 

Taskforce zich op het normaliseren en optimaliseren van zeer jong ouderschap. Hoe kunnen 

organisaties en gemeenten helpen om jongeren zo normaal mogelijke ouders te laten zijn en hun 

kinderen veilig en gezond op te laten groeien, met gebruikmaking van bestaande voorzieningen 

indien nodig. De Taskforce sluit zich zodoende aan bij de beweging die zich inzet voor een veilige, 

gezonde en kansrijke start voor ieder kind. De Taskforce roept op tot meer aandacht voor gezonde 

en veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van kinderen en werkt toe 

naar verbetering van de verbinding tussen het sociaal, het medisch en het mentaal domein. 

 

Hoewel de ambitie van de Taskforce breder is, richt de Transformatieagenda zich op het verbeteren 

van de maatschappelijke positie van jonge kwetsbare zwangeren en (zeer) jonge kwetsbare ouders. 

Transformeren 

Met deze agenda geeft de Taskforce Jong Ouderschap concreet te kennen hoe de sector, gemeenten, 

regio’s en de landelijke overheid praktijken, taken, regelgeving en wetten moeten gaan omvormen 

met de uiteindelijke doelstelling de leidende principes te realiseren en zo de maatschappelijke positie 

van jonge kwetsbare zwangeren en (zeer) jonge kwetsbare ouders te verbeteren. Juist omdat de 

Taskforce de jongeren om wie het gaat uiterst serieus neemt, krijgen zij ook transformatieadviezen in 

deze agenda. 

 

Transformeren is niet het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn veel interventies ontwikkeld die werken 

voor zeer jonge kwetsbare ouders. De interventie Voorzorg is hiervan een goed voorbeeld. Ook zijn 

er wetenschappelijk onderbouwde interventies voor jonge ouders met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast zijn er goede opvangvoorzieningen die eveneens werken op basis van evendence based 

methodieken. De uitdaging is dat landelijke en lokale partners in politiek, beleid en uitvoering, vanuit 

het belang van de doelgroep kwetsbare jonge ouders en hun kinderen integraal kijken naar wat er 

nodig is en daar naar handelen. De wettelijke kaders zijn hiervoor grotendeels aanwezig, de politieke 

en beleidsmatige wil en doorzettingsmacht ontbreekt echter nog vaak. De wist, zowel financieel als 

in termen van geluk en gezondheid, van daadwerkelijk integraal investeren in deze doelgroep is 

enorm. Omdat intergenerationele overdracht van multiproblematiek voorkomen wordt, omdat 

kinderen na een veilige, gezonde en kansrijke start opgroeien tot zelfredzame burgers, omdat zeer 

jonge moeder en vaders hun ouderschap optimaal kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld ook omdat 
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gemeenten die het lukt om de schotten voor deze doelgroep te slechten, een blauwdruk in huis heeft 

om dit ook te realiseren voor andere hoogrisicogroepen. 

 

Het Ministerie van VWS geeft de Taskforce de opdracht om een transformatieagenda te ontwikkelen 

gericht op een optimale positionering van en samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, 

gemeenten en het ministerie met betrekking tot de onderwerpen zeer jong ouderschap en preventie 

van onbedoelde zwangerschap. Doel van VWS is om met deze transformatieagenda toekomstig 

beleid te kunnen bepalen. VWS biedt de agenda aan de Tweede Kamer aan en vraagt om een reactie 

van de bewindspersoon. 

 

Om te komen tot de transformatieagenda heeft de Taskforce leidende principes vastgesteld. 

Leidende principes zijn vertrekpunten voor goede preventie, ondersteuning en zorg rond zeer jong 

ouderschap. Leidende principes helpen om bewust keuzes te kunnen maken als uitvoerings- of 

kennisorganisatie, maar ook als lokale, regionale of landelijke overheid. Leidende principes geven 

houvast om de komende jaren als sector en als individuele organisaties met interne en externe 

ontwikkelingen om te gaan en zorgen voor een geloofwaardige koers. 

 

Leidende principes 

De Taskforce neemt de piramide van Maslow als basis voor haar werk aan de verbetering van de 

maatschappelijke positie van zeer jonge ouders. Uitgaan van de piramide van Maslow betekent dat 

wij als Taskforce met de jongeren die onze hulp vragen altijd eerst de basis op orde brengen. We 

brengen rust. Vanuit deze basis hervinden de jonge ouders hun krachten en talenten om te werken 

aan goed ouderschap, waar mogelijk met ondersteuning vanuit hun eigen netwerk. Maatwerk en 

presentie zijn leidende principes voor de uitvoering. Voorkomen van intergenerationele overdracht 

van kwetsbaar en/of onbedoeld (zeer) jong ouderschap is een leidende opgave voor gemeenten en 

uitvoeringsorganisaties. 
 
Zwangerschap bij jongeren op zich wordt niet onnodig geproblematiseerd. Voor jongeren die hun 
zwangerschap ervaren als een noodsituatie, is adequate en waar nodig praktische ondersteuning 
beschikbaar.  
 
Uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten bewerkstellingen dat professionals beschikken over 
mandaat en brede kennis. Professionals hebben toegang tot inhoudelijke expertise en inzicht in de 
mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden. Zij zijn gemandateerd om zelfstandig stappen te 
nemen in het belang van en samen met jongeren. 
 
In de begeleiding hebben jongeren de regie. Hun leefwereld staat centraal. Doel van hulp en 
begeleiding is dat jonge kwetsbare ouders volwaardig en naar eigen vermogen in de samenleving 
participeren. Opleiding, inkomen en werk zijn hiervoor belangrijke pijlers. 
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Schematisch kan het leidende model als volgt worden weergegeven: 

 
 

Samenvattend gaat het om: 
 

Hoop 
Herstel 

Identiteit 
Perspectief 
Participatie 
Veiligheid 

Leefwereld 
Regelruimte 

Normaliseren 
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Leidend principe Uitwerking 
Ondersteuning gaat uit van 
de behoefte van zeer jonge 
ouders. Maatwerk is de 
norm. 

Politiek, beleid en zorgaanbieders werken vanuit het adagium ‘Niet 
doen wat mogelijk is, maar mogelijk maken wat nodig is.’ Vanuit 
integraal perspectief en in verbinding tussen het sociaal, medisch 
en mentaal domein wordt samen met jonge ouders bepaald hoe zij 
veerkrachtig ouderschap kunnen ontwikkelen en, al dan niet met 
ondersteuning, een werkend toekomstperspectief voor hun 
kinderen kunnen creëren.   
Gemeenten zijn daadwerkelijk gericht op het vervullen en oplossen 
van ondersteuningsbehoeften van inwoners. Gemeenten hanteren 
hierbij een langetermijnvisie. 
De landelijke overheid stimuleert het leveren van maatwerk door 
gemeenten, bijvoorbeeld door slimme toetsing en het stimuleren 
van innovatie. 
Professionals hebben toegang tot inhoudelijke expertise, effectieve 
interventies en inzicht in de mogelijkheden die wet- en regelgeving 
bieden.  
Zorgaanbieders zorgen voor voldoende kennis, 
deskundigheidsbevordering en training van hun medewerkers. 

Ondersteuning wordt 
geboden vanuit de 
presentie-benadering (Baart, 
2004). 
 

Een goede werkrelatie tussen professional en jongere vormt de 
basis van effectieve hulp. De jongere heeft hierin de regie. 
Zijn of haar leefwereld staat centraal. 
Presentie betreft een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig 
en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander 
op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting 
dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan 
zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. 
Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. De zorggever laat 
niet los en werkt outreachend, vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligehid van ouder en kind. 
Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met 
gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en 
liefdevolle trouw. 

De basis op orde 
In de ondersteuning van zeer 
jonge ouders en onbedoeld 
zwangeren is het primair van 
belang dat de eerste 
levensbehoeften worden 
vervuld en dat wordt 
gewerkt aan het duurzaam 
realiseren van veiligheid. 

Als een zwangerschap wordt beleefd als een noodsituatie, is 
adequate en waar nodig praktische ondersteuning beschikbaar. 
Om hun kind gezond groot te kunnen brengen, is het elementair 
dat zeer jonge ouders kunnen beschikken over stabiele 
huisvesting, veilige woonsituatie, voldoende inkomen en toegang 
tot gezondheidszorg. Werken aan een veilige gehechtheidsrelatie 
en traumaverwerking zijn belangrijke pijlers. 

En dan groeien naar 
gelijkwaardig burgerschap 
Onder deze noemer worden 
de niveaus sociale 
acceptatie, waardering en 
zelfontplooiing samen 
genomen.  
 
 

Onderwijs, normaliseren, werken vanuit het eigen netwerk, 
participatie, relaties, werk, eigen regie, vrijheid, onafhankelijkheid, 
herstel, identiteit, hoop, perspectief 
 
Kern is dat zeer jonge ouders zich gezien en gewaardeerd voelen 
en een ondersteunend netwerk hebben waardoor zij zich zelf 
kunnen ontwikkelen in studie, ouderschap, werk, creativiteit etc. 
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Knelpunten die opgelost moeten worden 

 

De volgende knelpunten belemmeren volwaardige maatschappelijke participatie van jonge 

(aanstaande) ouders en maken hen onnodig afhankelijk van hulp en ondersteuning door organisaties 

en gemeenten: 

 

- Onvoldoende betaalbare huisvesting  

- Laag minimum loon 

- Onvoldoende toegang tot effectieve schuldhulp 

- Onvoldoende aansluiting van hulp voor 18-minners en 18-plussers 

- Schotten tussen beleidsdomeinen en bekostigingsstructuren 

- Onvoldoende maatwerk in lokaal inkomensbeleid 

- Onvoldoende maatwerk in schuldsaneringsbeleid 

- Onvoldoende maatwerk in pedagogische ondersteuning en (J)GGZ voor 18-plussers 

- Onvoldoende deskundigheid in wijkteams 

- Onterechte eis van regiobinding 

- Focus op problemen in plaats van preventie en empowerment 

- Gemeentelijke weerstand tegen doelgroepenbeleid 

- Onderwijs is onvoldoende flexibel voor de doelgroep zeer jonge (aanstaande) ouders; 

moeders en vaders! 

- Onvoldoende effectieve preventie gericht op hoogrisicogroepen 

 

Deze knelpunten veroorzaken stress voor zowel de (aanstaande) jonge ouders als hun kinderen. 

Stress tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste jaren van ouderschap resulteert in 

achterblijvende ontwikkeling van baby’s en kinderen en brengt het tot stand komen van een veilige 

gehechtheidsrelatie in gevaar. 

 

Voor de oplossing van deze knelpunten is het noodzakelijk dat jonge (aanstaande) ouders, 

uitvoeringsorganisaties, kennisinstituten en lokale, provinciale en landelijke overheden 

samenwerken aan krachtige oplossingen. In de transformatieagenda wordt uitgewerkt welke stappen 

doelgroep, sector en overheden moeten zetten om de maatschappelijke positie van jonge kwetsbare 

(aanstaande) zwangeren daadwerkelijk te verbeteren.  

 

Een aantal uitgangspunten is hierbij van belang. 

 

1. Uiteindelijk zal de overgrote meerderheid (80%) van de zeer jonge kwetsbare (aanstaande) 

ouders zelfstandig of met ambulante ondersteuning vorm kunnen geven aan de opvoeding 

van hun kinderen. 

2. Gemeenten zijn daadwerkelijk bereid om zorgorganisaties ruimte te bieden voor creatieve 

maatwerkoplossingen. Bureaucratische regels worden losgelaten en binnen gemeenten 

worden schotten afgebroken. 

3. Gemeenten organiseren doorzettingsmacht: zij laten zien dat zij het lef hebben om 

uitzonderingen te maken gericht op het creëren van reële kansen voor zeer jonge kwetsbare 

(aanstaande) ouders en hun kinderen. Bij gemeenten is duidelijk wie aanspreekbaar is voor 

het afdwingen van passende maatregelen voor deze doelgroep.  

4. Gemeenten en de landelijke overheid bejegenen zeer jonge kwetsbare (aanstaande) ouders 

en zorgorganisaties vanuit een basishouding van vertrouwen, in plaats van wantrouwen en 

controle. 
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5. De transformatie is niet af. Wij verwachten als sector dat de landelijke overheid consequent 

is in de beweging die zij zelf is gestart. Dat betekent dat we de landelijke overheid 

verantwoordelijk maken voor het realiseren van de voorwaarden waaronder gemeenten en 

organisaties daadwerkelijk kunnen kantelen. 
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Transformatieagenda in kort bestek 

De gezamenlijke transformatieagenda van de Taskforce is gericht op het verbeteren van de 

maatschappelijke positie van jonge kwetsbare zwangeren en (zeer) jonge kwetsbare ouders. 

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om op de volgende domeinen verbeteringen te 

realiseren:  

 

1. Maatwerk in ondersteuning en zorg: het is een gezamenlijke inspanning van zorgaanbieders, 

gemeenten, de landelijke overheid en de doelgroep zelf om er voor te zorgen dat kwetsbare 

jonge (aanstaande) ouders de ondersteuning en zorg ontvangen die zij nodig hebben om op 

termijn te komen tot gelijkwaardig burgerschap. 

2. Huisvesting: Alle jonge kwetsbare (aanstaande) ouders staan ingeschreven bij een 

Nederlandse gemeente, zijn daadwerkelijk in beeld bij deze gemeente en hebben passende 

huisvesting. Er komt meer woonruimte beschikbaar voor deze doelgroep. 

3. Financiën: Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders hebben een stabiele financiële basis. 

Vorming van schulden wordt voorkomen. Eventuele bestaande schulden zijn effectief 

aangepakt. 

4. Onderwijs en werk: Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders hebben toegang tot passend 

onderwijs, opleiding en/of werk. Zij verlaten het onderwijs met een startkwalificatie op zak 

en stromen door naar een betaalde baan. Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders voor wie dit 

niet haalbaar is, worden begeleid naar andere vormen van dagbesteding die meerwaarde 

voor de samenleving genereren. 

5. Gelijkwaardig burgerschap: Jonge (aanstaande) ouders participeren actief en naar vermogen 

in de maatschappij. Zij voelen en weten zich gerespecteerd, gehoord en deel van het grotere 

geheel. Zij hebben een ondersteunend netwerk waardoor zij zich kunnen ontwikkelen in 

studie, ouderschap, werk, creativiteit etc. Jonge (aanstaande) ouders zijn trots op wat zij 

bereiken voor zichzelf en hun gezin. 

 
De Taskforce vraagt VWS om met een aantal pilotgemeenten en organisaties te experimenteren om 
te ervaren wat er nodig is, wat werkt en wat kosteneffectief is in het realiseren van een stabiele basis 
en gelijkwaardig burgerschap voor zeer jonge ouders. De Taskforce vraagt financiering van het 
ministerie van VWS om in de periode 2018 – 2022 de volgende activiteiten uit te voeren: 

1. Samenwerking tussen zorgorganisaties onderling en tussen zorgorganisaties en gemeenten, 
woningbouwcorporaties, het onderwijs en werkgevers te verbeteren. 

2. De inzet van ervaringsdeskundigheid te stimuleren. 
3. Good practices te beschrijven en te delen. 
4. Op lokaal en regionaal niveau relevante partijen te verbinden in een effectieve aanpak. 
5. Interventies te ontwikkelen. 
6. In lokale experimenten vernieuwende aanpakken uit te proberen en op effectiviteit te 

onderzoeken. 
 
De Taskforce werkt hierna bovengenoemde transformatiedomeinen nader uit en stelt een gerichte 
aanpak voor. 
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De volledige transformatieagenda 

Maatwerk in ondersteuning en zorg 

Beoogd effect: Kwetsbare jonge (aanstaande) ouders ontvangen de ondersteuning en zorg die zij 
nodig hebben om op termijn te komen tot gelijkwaardig burgerschap. 
Opdracht sector: Veiligheid staat voorop: zorgaanbieders faciliteren trauma-georiënteerd werken, 
zodat stressniveaus dalen, de gevolgen van trauma afnemen en cliënten nieuwe veerkracht 
ontwikkelen. De sector experimenteert met leeftijdsadequate, veilige en hoogwaardige 
oplossingen op het gebied van opvang, ondersteuning en nazorg, waarin continuïteit van 
hulpverlener en huisvesting voorop staat. Zorgaanbieders zorgen voor voldoende kennis, 
deskundigheidsbevordering en training van hun medewerkers. Op dit moment is kennis van 
financiën en schulden onvoldoende. Zorgaanbieders ontwikkelen samen een centraal 
aanmeldpunt voor kwetsbare jonge (aanstaande) ouders, zodat cliënten niet langer hoeven te 
leuren met hun hulpvraag. Er komt een menukaart voor de doelgroep, zodat zij het aanbod dat 
past bij hun ondersteuningsvraag kunnen leren kennen, van preventie, via zorg en ondersteuning 
tot nazorg. Zorgaanbieders verbeteren onderlinge samenwerking en efficiëntie: bied wat cliënten 
echt nodig hebben; niet meer en niet minder. 
Opdracht gemeenten: Gemeenten zijn daadwerkelijk gericht op het vervullen van zorgbehoeften 
van inwoners en hanteren hierbij een langetermijnperspectief gericht op het doorbreken van 
intergenerationele overdracht. Hierbij past het faciliteren van opvoedkundige ondersteuning voor 
18plussers.  
Opdracht landelijke overheid: De landelijke overheid stimuleert het leveren van maatwerk door 
gemeenten, bijvoorbeeld door slimme toetsing, door te wijzen op beschikbare regelruimte, door 
waar nodig normen aan te passen voor kwetsbare jonge ouders en het stimuleren van innovatie.. 
De landelijke overheid zorgt voor een sluitend stelsel van sociale, medische en geestelijke 
(gezondheids)zorg voor de doelgroep jonge (aanstaande) ouders; het is in beeld in hoeverre jonge 
(aanstaande) ouders toegang hebben tot deze zorg. Obstakels ten aanzien van wetsoverstijgende 
(Wmo, Jeugdwet, Zvw, Wlz, Justitie) wrap around care worden uit de weg geruimd. 
Opdracht doelgroep: Jongeren zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun kind. Alleen als de 
gemeente en hulpverleners weten wat jongeren nodig hebben, kunnen zij jongeren passende 
ondersteuning bieden. Om wantrouwen van jongeren weg te nemen, helpt de inzet van getrainde 
ervaringsdeskundigen. Alleen als jongeren vertrouwen hebben in hulpverleners, kan 
ondersteuning effectief zijn. 

Goed voorbeeld: In 2012 is kennis en adviesbureau JSO op verzoek van Bureau Jeugdzorg 
Haaglanden in gesprek gegaan met ex-jeugdzorg jongeren over het verbeteren van de nazorg na 
de jeugdzorg. Een van de belangrijkste punten die jongeren aangaven was dat zij iemand hadden 
gemist die hen écht begreep. Iemand die hetzelfde had meegemaakt. Vervolgens is het ExpEx-
project ontwikkeld. Het doel van het ExpEx-platform is de jeugdhulp te verbeteren vanuit het 
perspectief van jongeren zelf. ExpEx leidt ervaringsdeskundige jongeren op en zet hen zo breed 
mogelijk in, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, 
voorlichter, projectontwikkelaar etc. 

Aanpak Taskforce:  
1. In samenspraak met stakeholders wordt een systeem voor centrale aanmelding 

ontwikkeld en geïmplementeerd. 
2. Er komt een doelgroepgerichte menukaart waarin het ondersteuningsaanbod wordt 

uitgelegd, inclusief nazorgmogelijkheden. 
3. Aan de hand van het Stappenplan dat ontwikkeld is als onderdeel van de Toolkit 16-27 

(NJi) wordt in 5 pilotgemeenten een Maatwerk-aanpak voor de doelgroep zeer jonge 
kwetsbare ouders opgesteld, uitgevoerd, gemonitord en getoetst. 

4. Regionale platforms voor en van zorgorganisaties worden georganiseerd, waarin 
samenwerkingsafspraken worden gemaakt, nageleefd en kennisdeling plaatsvindt. 
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5. Ontwikkelen en ondersteunen van een regionale pools van ervaringsdeskundige 
cliëntondersteuners. 

6. Inspectieteam ervaringsdeskundige jonge ouders beoordeelt in hoeverre zorgaanbieders 
werken volgens de leidende principes van JOOZ. 

7. In co-creatie met de pool ervaringsdeskundige jonge ouders is geïnventariseerd welk 
ondersteuningsaanbod nu nog gemist wordt. In samenwerking tussen de 
ervaringsdeskundigen en betrokken zorgaanbieders worden hiaten opgevuld. Het gaat 
onder meer om eenzaamheidspreventie middels online-communities en face-to-face 
jonge moeder en vader groepen. 
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Huisvesting 

Beoogd effect: Alle jonge kwetsbare (aanstaande) ouders staan ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente, zijn daadwerkelijk in beeld bij deze gemeente en hebben passende huisvesting. 
Opdracht sector: Werk veel meer samen met het eigen netwerk van de doelgroep. Bespreek 
samen met cliënten hoe zij aan alle gemeentelijke randvoorwaarden voor huisvesting kunnen 
voldoen. Zet in op gemengde vormen van flexibele huisvesting waarin vragende en dragende 
huurders elkaar ondersteunen. Werk samen met collega zorgaanbieders in het agenderen van het 
huisvestingsvraagstuk in de gemeente en/of de regio. 
Opdracht gemeenten: Uitgangspunt is dat zwangeren en gezinnen met kinderen niet op straat 
terecht mogen komen. Realiseer daartoe betaalbare huurwoningen tot een huurprijs van €400,- 
per maand en focus op de doelgroep 18-23 jarigen. Maak urgentieafspraken over deze doelgroep 
met woningbouwcorporaties en neem huisvesting van deze doelgroep op in de prestatieafspraken 
met corporaties. Maak het mogelijk dat 18-minners zich inschrijven als woningzoekende. Verbind 
de gemeentelijk woonvisie met de zorgvisie (Jeugdwet, Wmo en WLZ). Stuur op creatief gebruik 
van onbenutte panden, mits deze geschikt zijn voor langdurige huisvesting van jonge gezinnen. 
Maak concrete afspraken met relevante partijen voor het realiseren van (zelfstandige) huisvesting 
en zorg. Maak afspraken met woningbouwcorporaties over aantallen te huisvesten jonge 
kwetsbare gezinnen en de benodigde ondersteuning daarbij. Hanteer actuele lokale cijfers over de 
omvang van de doelgroep. Wees flexibel ten aanzien van woonduur en gemeentebinding bij het 
toewijzen van woonruimte. Stimuleer innovatieve oplossingen vanuit zorgaanbieders en de 
doelgroep zelf.  
Opdracht landelijke overheid: Neem regie op sociaal huisvestingsbeleid. Ontwikkel duidelijke 
kaders en handvatten voor gemeenten. Leg vast welk percentage van de totale woningvoorraad 
moet bestaan uit sociale huurwoningen in het laagste segment. 
Opdracht doelgroep: Zorg dat je ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente waar je 
verblijft of de gemeente waar je je wilt vestigen. Werk aan het voldoen aan de voorwaarden die 
gemeenten en corporaties hieraan verbinden. Zoek hierbij hulp als het je niet lukt. 

Goed voorbeeld: Het actieprogramma Weer Thuis! biedt ondersteuning aan bestuurders van 
gemeenten, corporaties en opvang- en zorginstellingen die een impuls willen geven aan de 
uitstroom uit opvang en beschermd wonen.  
Het programma omvat: 

- Actieve ondersteuning aan bestuurders in zes regio’s in hun gezamenlijke ambitie voor een 
grotere uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

- Landelijke bestuurders die optreden als ambassadeurs, zij halen landelijke knelpunten op 
en adresseren die in ‘Den Haag’. 

- Bijeenkomsten voor bestuurders om informatie kennis te delen. 
Het programma sluit aan bij lopende trajecten als de regionale plannen voor beschermd wonen en 
het experimentenprogramma 'Weer thuis in de wijk' van Platform31. 
 

Aanpak Taskforce:  
1. Routekaart ‘Slim werken met informele netwerken’. In de routekaart worden slimme 

samenwerkingsvormen tussen zorgorganisaties, gemeenten en het informele netwerk 
van (zeer) jonge ouders uitgewerkt. 

2. Uitwerking van goede voorbeelden van samenwerking tussen vragende en dragende 
inwoners/huurders. Doorontwikkeling van de goede voorbeelden naar kansrijke 
concepten voor zeer jonge ouders. Bustour langs inspirerende voorbeelden. 

3. Vijf regionale actiedagen voor zorgaanbieders, corporaties en gemeenten rond het 
thema wonen in samenwerking met het Instituut Publieke Waarden. 

4. Ontwikkeling maatschappelijke businesscase rond investeren in passende betaalbare 
huisvesting (investeren in ‘stenen’). 

5. Handreiking voor zorgorganisaties: Zo help je je doelgroep op tijd aan een huis. 
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6. Handreiking voor gemeenten waarin bovenstaande opdrachten concreet worden 
uitgewerkt in duidelijke stappenplannen. 

7. Pilot in drie regio’s in samenwerking met de organisaties in de Taskforce. In deze pilots 
wordt de werkwijze volgens de ontwikkelde handreikingen en routekaart uitgetest, 
gemonitord, bijgesteld en onderzocht op (kosten)effectiviteit. 
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Financiën 

Beoogd effect: Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders hebben een stabiele financiële basis. 
Vorming van schulden wordt voorkomen. Eventuele bestaande schulden zijn effectief aangepakt. 
Opdracht sector: Ondersteun de cliënt in het (zelf) oppakken van de mogelijkheden om de 
financiën op orde te krijgen. Zorg er voor dat medewerkers voldoende kennis hebben van 
financiële wet- en regelgeving, landelijk en lokaal. Bouw een breed netwerk op binnen gemeenten 
en financiële dienstverlening. Ontwikkel waar nodig nieuwe pakkende en passende oplossingen 
voor zeer jonge ouders met inkomensproblematiek: leer ze eerst om met geld om te gaan. 
Opdracht gemeenten: Verbind het sociaal en financieel domein. Verleen de doelgroep jonge 
kwetsbare (aanstaande) ouders een postadres. Breng in beeld wat je als gemeentelijke overheid 
kunt doen om jongeren een stabiele financiële toekomst te bieden. Gemeenten zijn daarom ook 
terughoudend als schuldeiser bij zeer jonge kwetsbare (aanstaande) ouders; incasso-activiteiten 
worden opgeschort. Experimenteer met inkomens- en uitkeringsbeleid en schuldhulpverlening en 
vereenvoudig bestaande regelgeving waar mogelijk.  
Opdracht landelijke overheid: Er komt een wettelijke regeling voor een moratorium op het 
opeisen van schulden van zeer jonge kwetsbare ouders tijdens de eerste 1001 kritieke dagen van 
een kind (van zwangerschap tot 2 jaar). Stuur actief op gemeentelijk beleid om jonge kwetsbare 
(aanstaande) ouders een stabiele financiële basis te geven. Ruim wettelijke beperkingen uit de 
weg. Onderzoek de mogelijkheid om voor deze doelgroep belastingregelgeving te herzien. 
Stimuleer vernieuwing en het toepassen van baanbrekende wetenschappelijke inzichten met 
betrekking tot schuldhulpverlening en armoede. 
Opdracht doelgroep: Onderzoek de mogelijkheden die jouw gemeente biedt op financieel terrein. 
Zie de hulpverlening als een partner en zorg er samen voor dat je schulden aangepakt worden. 

Goed voorbeeld: De Intergemeentelijke Sociale Dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf 
(ISD BOL) en de Crisisopvang Heugderlicht in Landgraaf werken samen op een manier die een 
voorbeeld is voor heel Nederland. Door spreekuur te houden in de crisisopvang Heugderlicht van 
de LEVANTOgroep is een veel efficiëntere werkwijze ontstaan voor cliënten en medewerkers. De 
consulenten van ISD BOL hebben tegenwoordig spreekuur bij Heugderlicht. Daar zien zij de 
dagelijkse praktijk van de Crisisopvang. Zij leren daardoor meer begrip te krijgen voor en inzicht te 
krijgen in de hele situatie van een cliënt. De medewerkers van Heugderlicht leren door het contact 
met de consulenten dat er bij het verstrekken van een bijstandsuitkering veel komt kijken. Er zijn 
regels en een wet waar ISD BOL zich aan moet houden. Zij leren meedenken met de regels. Samen 
leren zij dat sommige problemen herkenbaar zijn in beide organisaties. Dat er in wezen meer 
overeenkomsten dan verschillen zijn. Het allerbelangrijkste daarbij is, dat beide partijen het belang 
van de cliënt voorop stellen. 
Zie: http://www.opvang.nl/site/item/sociale-dienst-en-crisisopvang-landgraaf-samen-aan-de-slag 

Aanpak Taskforce: 
1. Ontwikkeling financiële kaart met een overzicht van financiële wet- en regelgeving 

relevant voor de ondersteuning bij (zeer) jong kwetsbaar ouderschap. 
2. Expertmeeting gericht op het gemeentelijk domein waarin een optimale verbinding 

tussen het sociaal en financieel domein voor de doelgroep (zeer) jonge kwetsbare 
ouders wordt uitgewerkt en kosten en baten in beeld worden gebracht. Uitkomsten 
worden vertaald in een actieplan. 

3. Ontwikkeling van een integrale financiële app voor kwetsbare jongeren, met daarin een 
speciale module voor jonge ouders. 

 
  

http://www.opvang.nl/site/item/sociale-dienst-en-crisisopvang-landgraaf-samen-aan-de-slag
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Onderwijs en werk 

Beoogd effect: Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders hebben toegang tot passend onderwijs, 
opleiding en/of werk. Zij verlaten het onderwijs met een startkwalificatie op zak en stromen door 
naar een betaalde baan. Jonge kwetsbare (aanstaande) ouders voor wie dit niet haalbaar is, 
worden begeleid naar andere vormen van dagbesteding die meerwaarde voor de samenleving 
genereren. 
Opdracht sector: Ondersteun de doelgroep jonge kwetsbare (aanstaande) ouders bij het behalen 
van een startkwalificatie en/of het vinden en houden van werk. Bouw een netwerk op in de wereld 
van onderwijs en arbeidstoeleiding en behartig daar de belangen van cliënten. Benut 
ervaringsdeskundigheid serieus als opstap naar betaald werk.  
Opdracht onderwijssector: Sta open voor samenwerking met zorgorganisaties en gemeenten. 
Verbreed onderwijs-zorgarrangementen naar de doelgroep jonge (aanstaande) ouders zodat 
ontwikkelingsperspectief gerealiseerd wordt, inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan, via 
een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis. Realiseer flexibele instroommomenten. 
Zorg voor positief stimulerende ondersteuning op maat.  
Opdracht gemeenten: Neem de doelgroep zeer jonge kwetsbare (aanstaande) ouders op als 
doelgroep in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Ga in gesprek met Mbo- en waar nodig ook VO-
scholen in de gemeente en maak prestatieafspraken over de succesvolle uitstroom van zeer jonge 
ouders uit het onderwijs. Benut uitkeringsbeleid als prikkel om diploma’s te halen. Zet 
leerplichtambtenaren constructief in en zoek naar maatwerkoplossingen. Ga in gesprek met 
bedrijven en maak prestatieafspraken over succesvolle instroom in het arbeidsproces. Denk samen 
met zorgorganisaties, onderwijs en het bedrijfsleven na over maatregelen die jongeren 
daadwerkelijk stimuleren een opleiding af te maken en te gaan werken. Realiseer kansrijke ideeën 
die hieruit voortkomen. Sta substantieel vrijwilligerswerk toe als werkervaringsplaats voor deze 
doelgroep. Zorg voor kinderopvang, al dan niet met een VVE-indicatie, voor deze doelgroep.  
Opdracht landelijke overheid: Schep ruimte in het curriculum van het Mbo voor deze doelgroep. 
Slecht drempels voor het behalen van (ten minste) een startkwalificatie in wet- en regelgeving. 
Neem fiscale maatregelen die het behalen van een startkwalificatie, ook voor jongeren die ouder 
zijn dan 27, stimuleren. Ondersteun gemeenten in het realiseren van kinderopvang voor deze 
doelgroep. Verken de mogelijkheden om gesubsidieerde banen te creëren.  
Opdracht doelgroep: Houd je ambitie vast! Doe er alles aan om een passende opleiding of werk te 
vinden en maak die af. Zoek steun die je hiervoor nodig hebt in je omgeving. 

Goed voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=kHIq-8J2K0Q&app=desktop 

Aanpak Taskforce: 
1. Ontwikkeling Routekaart ‘Van ervaring via ervaringsdeskundigheid naar scholing en 

inkomen.’ 
2. In samenwerking met de Taskforce-organisaties worden 5 regionale actiedagen 

georganiseerd waar zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten 
met elkaar oplossingen genereren voor opleidingsknelpunten. 

3. Fiom ontwikkelde de richtlijn Preventie Schooluitval zwangere studenten en studerende 
ouders. In drie regio’s wordt de richtlijn in een pilot geïmplementeerd. De richtlijn wordt 
geëvalueerd en waar nodig aangevuld. 

4. Expertmeeting met leerplichtambtenaren: informeren over de doelgroep zeer jonge 
kwetsbare ouders en verkennen wat deze beroepsgroep nodig heeft om schooluitval te 
voorkomen. 

5. In samenwerking met ervaringsdeskundigen wordt een participatierichtsnoer 
ontwikkeld. Hierin worden haalbare adviezen voor maatschappelijke zelfstandigheid 
uitgewerkt. 

6. In samenwerking met drie gemeenten wordt middels de LEA aandacht gegenereerd voor 
de doelgroep (zeer) jonge ouders. 

7. Expertmeeting voor het ministerie van OCW. OCW gaat in gesprek met de Taskforce-

https://www.youtube.com/watch?v=kHIq-8J2K0Q&app=desktop
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organisaties om knelpunten op het gebied van onderwijs voor zeer jonge ouders te 
bespreken en oplossingen te formuleren. 

8. In samenwerking met de Taskforce wordt in vijf gemeenten samenwerking tussen 
zorgorganisaties en lokale ondernemers vormgegeven, opdat jonge ouders sneller en 
gemakkelijker toegang hebben tot werk(ervaring). 
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Realiseren van gelijkwaardig burgerschap 

Beoogd effect: Jonge (aanstaande) ouders participeren actief en naar vermogen in de 
maatschappij. Zij voelen en weten zich gerespecteerd, gehoord en deel van het grotere geheel. Zij 
hebben een ondersteunend netwerk waardoor zij zich kunnen ontwikkelen in studie, ouderschap, 
werk, creativiteit etc. Jonge (aanstaande) ouders zijn trots op wat zij bereiken voor zichzelf en hun 
gezin. 
Opdracht sector: Bespreek met (zeer) jonge ouders het belang van actieve participatie in brede 
zin, ondersteun en bevestig hen in hun acties in deze. Kijk samen welke sociale steun ze kunnen 
vinden èn kunnen bieden. Geef aandacht aan veerkrachtig ouderschap: investering is nodig in de 
voorbereiding op ouderschap, de onderlinge relatie tussen ouders, versterken van de relatie 
tussen ouders en kind en positief opgroeien. Denk hierbij niet voor, maar met de zeer jonge 
ouders. Benut cliëntenparticipatie binnen de organisatie. 
Opdracht gemeenten: Houd bij beleidvorming rond burgerschap rekening met kwetsbare 
doelgroepen. Benut en stimuleer inzet van ervaringsdeskundigheid; stimuleer dat (zeer) jonge, 
kwetsbare (aanstaande) ouders van elkaar en van andere ouders kunnen leren (normaliseren). 
Creëer praktische randvoorwaarden waaronder jonge (aanstaande) ouders kunnen worden wie zij 
willen zijn. Benut daarbij beschermende factoren die aanwezig zijn in de gemeente en het netwerk 
van de doelgroep. Wees daarnaast realistisch: niet voor iedereen is betaald werk, studie en 
zelfstandigheid mogelijk. Bied waar nodig de garantie van duurzame samenredzaamheid 
(professioneel en/of met ondersteuning vanuit het eigen netwerk). 
Opdracht landelijke overheid: Communiceer rechtstreeks en in dialoog met gemeenten en 
doelgroepen het belang van gelijkwaardig burgerschap, en betrek de doelgroep jonge kwetsbare 
ouders hier actief bij. Benadruk de kracht van werken vanuit beschermende factoren, in plaats van 
risicofactoren. 
Opdracht doelgroep: Kijk actief om je heen, en overleg met anderen in je omgeving wat je zou 
kunnen betekenen voor mensen, waaronder andere jonge, kwetsbare (aanstaande) ouders; sta 
open voor nieuwe impulsen. Vraag om hulp als je het niet alleen kan. 

Aanpak Taskforce: 
1. In co-creatie met ervaringsdeskundigen en invloedrijke publieke personen wordt een 

campagne gestart, gericht op het doorbreken van de negatieve beeldvorming rond het 
thema zeer jong ouderschap. Dit stigma ervaren jonge ouders als zeer belemmerend. 

2. De JOOZ burgerschapsdokter licht de participatienota’s van 10 Nederlandse gemeenten 
door, samen met de aan het programma verbonden ervaringsdeskundigen. Do’s en 
don’ts voor het realiseren van gelijkwaardig burgerschap worden geïdentificeerd. 

3. In deze 10 gemeenten wordt een Actiedag georganiseerd in samenwerking met de 
gemeente, zorgorganisaties, cliëntorganisaties, ervaringsdeskundigen, welzijn, onderwijs 
en ondernemers om stappen te nemen in de richting van gelijkwaardig burgerschap van 
(zeer) jonge kwetsbare ouders. 

4. Er wordt een training ontwikkeld voor het opleiden van ervaringsdeskundige jonge 
ouders. Vervolgens wordt een landelijk netwerk voor maatjescontact en experienced 
consultancy uitgerold. 

5. Taskforce-organisaties en andere geïnteresseerde zorgorganisaties houden een actiedag 
over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de eigen organisaties. Goede voorbeelden 
worden uitgewisseld en beleid wordt bijgesteld. 

6. Effectieve interventies gericht op veerkrachtig partner- en ouderschap en begeleiding bij 
zwangerschapsvragen en voorbereiding op het ouderschap worden breed verspreid. 
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Krachten bundelen 

 
De Taskforce wil in het realiseren van de transformatieagenda samenwerken met de andere 
organisaties. Door draagvlak te creëren bij een brede vertegenwoordiging van actoren in het sociaal, 
medisch en mentaal domein, werken we aan het op het netvlies krijgen en houden van de doelgroep 
kwetsbare zeer jonge (aanstaande) ouders en versterken we onze claim dat er iets moet veranderen. 
Heb je een mening over deze agenda, neem dan contact op met Geeske Hoogenboezem, 
g.hoogenboezem@jso.nl.  
  

mailto:g.hoogenboezem@jso.nl
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