
Achtergronden 

In 2019 telde Nederland 181.000 jongeren van 15 tot 27 jaar zonder 
startkwalificatie waarvan er 70.000 geen uitzicht hadden op werk en kwamen 
18.000 minderjarigen met justitie in aanraking. In hetzelfde jaar kregen 428.000 
jongeren tot 23 jaar jeugdzorg (CBS, 2019). Deze schrikbarende cijfers met de 
daaruit voortvloeiende  maatschappelijke kosten die jaarlijks in de vele 
miljarden Euro’s lopen, tonen aan hoe urgent de situatie is. Hoe kunt u als 
professional in het veiligheids- en jeugddomein het tij helpen keren? 
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Inhoud 

De training omvat twee dagdelen waarin u als professional 
handvatten aangereikt krijgt die u kunt inzetten om op effectieve 
en efficiënte wijze deze groep jongeren binnen uw gemeente of 
instelling op maat gesneden hulp te bieden zodat zij uiteindelijk 
zelfstandig in staat zijn om een startkwalificatie te halen en/of 
deel te nemen aan het arbeidsproces. In de training gaan we dieper 
in op de complexiteit van de problematiek. We gaan op zoek naar 
oplossingen vanuit de leefwereld van de jongeren in plaats van de 
systeemwereld waarbij de meest recente wetenschappelijke 
inzichten én praktijkervaringen als leidraad dienen. Dit doen wij aan 
de hand van de volgende onderwerpen: 

●   Het belang van een grondige probleemanalyse 

●   Psychologische factoren  

●   Omgevings- en risicofactoren 

●   Evidence based methodieken 

●  Multidisciplinaire en integrale aanpak 

●  Succesfactoren en risico’s 

Doelgroep 

De training is bedoeld voor leidinggevenden en professionals bij 
gemeenten en organisaties binnen het veiligheids- en jeugddomein 
die dagelijks werken met jongeren met complexe casuïstiek, zoals 
medewerkers die onder andere werkzaam zijn bij: 

●   Jeugdbescherming en Jeugdzorg 

●   Veiligheidshuizen van gemeenten  

●   Leerplichtambtenaren en UWV 

●  Politie 

●  Beleidsmedewerkers 

De training biedt plaats aan minimaal zes en maximaal tien 
deelnemers en wordt meerdere malen per jaar zowel online als       
in-company verzorgd.

 

Doen wat nodig is 
en denken vanuit 

mogelijkheden leidt 
tot resultaten

Heeft u interesse? Neem 
dan contact met ons op 
voor een passende offerte 
en trainingsdata.

013-2600950

www.eduquest.nl

info@eduquest.nl
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