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Deze handleiding is geschreven voor medewerkers van residentiële voorzieningen die hulp bieden aan 

(vermoedelijke) slachtoffers van seksueel geweld, en gaat over het inrichten van een Leerwerkcoach 

voor deze doelgroep. Deze is gebaseerd op de pilot ‘Een Sterke Toekomst’. Deze pilot is een onderdeel 

van het project ‘Een goede toekomst: een onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor 

slachtoffers van seksuele uitbuiting’. In dit project is er onderzoek gedaan naar de behoeften, 

succesfactoren en belemmerende factoren voor een geslaagde trajectbenadering voor jongeren die 

slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, en hoe deze werkzame elementen omgezet kunnen worden 

naar de praktijk. De organisaties Sterk Huis, Fier, Via Jeugd en Hogeschool Leiden hebben elk een 

aparte pilot opgezet op basis van deze werkzame elementen. De pilot ‘Een Sterke Toekomst’ is 

opgestart bij de behandelgroepen Veilig Lima en EVA1 van Sterk Huis.  

 

Sterk Huis gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Het is onze ambitie om kinderen, jongeren, 

vrouwen, mannen en gezinnen in situaties van veiligheids-, opvoed-, opgroei-, en 

ontwikkelingsproblemen écht betere kansen te bieden. Een warm en veilig thuis voor iedereen die zich 

bevindt in situaties van ernstig huiselijk geweld, kindermishandeling, eergeweld, jeugdprostitutie, 

seksuele uitbuiting en jong en complex ouderschap. Een omgeving waar zij werken aan herstel, 

ontwikkeling en hun toekomst. De werkwijze van Sterk Huis is gebaseerd op twee pijlers: 

 

Pijler 1: Opvang en behandeling bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en 

ontwikkeling. 

 

Pijler 2: Een aanpak voor het eerder signaleren en voorkomen van problemen. 

 

Veilig Lima is een behandelgroep voor meisjes en vrouwen in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar, 

waar o.a. (vermoedelijke) slachtoffers van seksuele uitbuiting worden opgevangen. EVA is een 

behandelgroep voor meisjes en vrouwen (en hun kinderen) die slachtoffer zijn van eer gerelateerd 

geweld. Veilig Lima en EVA zijn gehuisvest op de hoofdlocatie van Sterk Huis in Goirle, waar de 

residentiele zorg is georganiseerd voor vrouwen en hun kinderen. Hier verblijven vrouwen die 

vanwege huiselijk geweld, complex moederschap, (vermoedelijk) slachtofferschap van eer gerelateerd 

geweld of seksuele uitbuiting vragen om onderdak, begeleiding en behandeling. Het adres is openbaar 

bekend. Het verblijf van de cliënten kan indien nodig wel geheim gehouden worden. Veilig Lima 

beschikt over vier opnameplekken, waarbij meisjes vanuit heel Nederland aangemeld kunnen worden. 

Veilig Lima heeft een landelijk aanbod voor meisjes die juist afstand van hun eigen woonomgeving 

nodig hebben en die niet gebaat zijn bij een hulpverleningsaanbod in de eigen gemeente of regio. Dit 

laatste geldt ook voor EVA. Veilig Lima en EVA bieden vrijwillige hulpverlening, maar geen vrijblijvende 

hulp. Het betreft een intensief traject van zes tot negen maanden.  

 

Vanuit een veilige omgeving wordt met de meisjes en vrouwen de verbinding gezocht, waarbij haar 

situatie in kaart wordt gebracht en wordt er nagegaan welke behandeling passend is om haar situatie 

te verbeteren. Belangrijke doelen in de aanpak zijn veiligheid en stabilisatie, behandeling gericht op 

identiteitsontwikkeling en het maken van (veilige) keuzes en een helder toekomstperspectief. Dit 

                                                           
1 In eerste instantie was het de bedoeling om alleen cliënten van Veilig Lima te includeren. Maar vanwege 
moeilijkheden met de inclusie is ervoor gekozen ook een aantal cliënten van EVA te includeren. Zie hiervoor 
hoofdstuk 2.1. 
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vereist een veelomvattende interventiestrategie gericht op meerdere domeinen en niveaus (thuis, 

sociaal netwerk, school, werk). Het vraagt ook nauwe samenwerking en afstemming tussen alle 

betrokkenen. De doelgroep vraagt om een geïntegreerd hulpverleningstraject waarbij de verschillende 

deeltrajecten naadloos op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken; Een trajectbenadering.   

 

Middels het huidige onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele 

uitbuiting hopen we goed aan te sluiten bij de complexiteit en specificiteit van de problematiek. De 

pilot ‘Een sterke toekomst’ tracht met behulp van de inzet van een Leerwerkcoach een aaneengesloten 

zorgaanbod te creëren, richt zich op het domein school/werk en bevordert de ketensamenwerking, 

waarbij de verschillende betrokkenen nauw dienen te samenwerken.  

 

Deze handleiding is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond en het belang van de pilot. Hierin wordt het Sterk Huis brede 

project “Sterker voor de Toekomst” toegelicht en hoe de leerwerkcoach daaronder valt. In hoofdstuk 

2 wordt beschreven hoe de pilot bij Sterk Huis is uitgevoerd en wat de functieomschrijving van de 

leerwerkcoach is. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de ervaringen die opgedaan zijn met de pilot bij 

Sterk Huis en wat de waarderingen van de cliënten die meegedaan hebben aan de pilot zijn geweest. 

Ten slotte worden er in hoofdstuk 4 op basis van de resultaten van de pilot aanbevelingen gedaan voor 

organisaties die ook willen gaan werken met de leerwerkcoach.  
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De pilot ‘Een sterke toekomst’ en de leerwerkcoach die daarbij hoort is onderdeel van het Sterk Huis 

brede project Sterker voor de Toekomst. 

 

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. De realiteit leert ons dat dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen verdienen bij veiligheids- en 
ontwikkelingsproblemen de best mogelijke behandeling. Sterk Huis biedt vrouwen, mannen en 
jongeren de mogelijkheid om zich tijdens hun verblijf voor te bereiden op hun toekomst door te 
werken aan zelfvertrouwen, sociale en economische zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het 
opbouwen van een netwerk, een opleiding, re-integratie, werkervaring of een baan. In het bijzonder 
ook voor cliënten die bij Sterk Huis terecht komen na ernstig huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld 
of seksuele uitbuiting, is het cruciaal dat zij binnen een beschermde omgeving zoals Sterk Huis kunnen 
werken aan een toekomst.  
 

a. Sterker voor de Toekomst  
Sterk Huis streeft naar zelfredzaamheid, zodat mensen weer ‘sterker zijn voor de toekomst’. Sterk zijn 
voor de toekomst is om meerdere redenen van groot belang bij het duurzaam stoppen van geweld, 
het doorbreken van intergenerationele problemen en het creëren van kansen op een veilige en 
zelfredzame toekomst voor cliënten. Sterk Huis gelooft dat actief deelnemen aan de maatschappij een 
voorwaarde is voor het verbreken en voorkomen van transgenerationele overdracht. Een groot deel 
van de cliëntpopulatie van Sterk Huis bevindt zich in een kwetsbare positie. Aangezien het hebben van 
werk, het hebben van structuur en ‘meetellen’ belangrijke voorwaarden zijn voor een zelfstandig en 
zelfredzaam leven, vindt Sterk Huis het belangrijk om aan het begin van het hulpverleningstraject reeds 
in te zetten in leren, werken en het verkrijgen van een zinvolle dagbesteding. Het feit dat meisjes of 
jonge vrouwen zelfredzaam en zelfstandig zijn, biedt beter perspectief voor de volgende generatie. Op 
die manier worden ongezonde en onveilige patronen doorbroken waardoor nieuwe generaties echte 
kansen worden geboden.   
 

Doelgroep 

 Slachtoffers2 van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Slachtoffers van eergeweld, jeugdprostitutie en seksuele uitbuiting tot 23 jaar uit het gehele 

land; 

 Jonge moeders en hun kind(eren) in complexe situaties; 

 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). 

 
Naast professionele behandeling, zoals therapie, is het cruciaal dat cliënten binnen Sterk Huis werken 
aan een zelfstandige toekomst. Dit houdt in dat cliënten (economisch) zelfredzaam zijn, passend bij de 
ontwikkelingsfase. Dit bereiken we door te faciliteren dat cliënten hun vaardigheden en sociale 
netwerk kunnen vergroten door interne of externe scholingsmogelijkheden, werkervaringsplaatsen en 
stageplaatsen in een veilige setting aan te bieden. Voorwaarde is hiervoor in een beschermde 
omgeving mogelijkheden voor dagbesteding, het volgen van een opleiding te creëren en de kans 
vergroot wordt op het vinden van een betaalde baan van groot belang.  
 

Doelen 

Het project Sterker voor de Toekomst tracht mensen te helpen bij sterkte en veerkracht te 

ontwikkelen, zodat ze beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het leven. Zo hebben ze meer 

                                                           
2 Met “slachtoffers” worden er vermoedelijke, potentiële en feitelijke slachtoffers bedoeld. 
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kans op een veilig en zelfredzaam bestaan én bouwen ze aan een betere toekomst. De doelen van het 

project zijn als volgt: 

 Begeleiding naar werk tenzij dit voor een cliënt om veiligheidsredenen of andere redenen niet 

kan; dan begeleiding naar een werkervaringsplaats; 

 Begeleiding naar school van herkomst tenzij dit voor een cliënt om veiligheidsredenen of 

andere redenen niet kan; dan kan een cliënt kortdurend het interne scholingsprogramma 

volgen met uitstroom naar reguliere scholing; 

 Begeleiding naar vrijwilligerswerk voor cliënten (extern); 

 Begeleiding naar werkervaringsplaatsen (intern en extern); 

 Begeleiding naar vrijwilligerswerk voor ex-cliënten (intern als extern). 

 

‘Sterker voor de Toekomst’ in de praktijk 

Bij Sterk Huis worden de mogelijkheden om vrouwen, mannen en jongeren toe te rusten op hun 
toekomst fors uitgebreid. Sterk Huis creëert bewust de ruimte voor cliënten om elkaar te ontmoeten 
en van elkaar te leren in gezamenlijke ruimtes. Daarnaast wordt leren op afstand gefaciliteerd en wordt 
cliënten de mogelijkheid geboden om zelfstandig hun leven te organiseren, zoals het organiseren van 
hun financiën. Sterker voor de Toekomst werkt nauw samen met scholen, waaronder het ROC-
Entreecollege, om jongeren de kans te geven en stimuleren om hun opleiding af te ronden, ook als ze 
een kindje hebben. Naast een nauwe samenwerking met het onderwijs zijn er intern 
werkervaringsplaatsen gecreëerd in de koffiecorner, catering, ‘t winkeltje en op de werkvloer van de 
organisatie bij o.a. de technische dienst, PR en Communicatie of salarisadministratie. Hierbij wordt 
begeleiding op maat geboden, zodat cliënten werken aan hun competenties en de kansen op terugval 
worden geminimaliseerd. Sterker voor de Toekomst richt zich op werkervaringsplaatsen waarbij de 
kans op doorstroming naar een regulier werk/leertraject of regulier werk het meest groot is. Indien de 
veiligheid het toe laat, heeft een werkervaringsplek buiten Sterk Huis de voorkeur.  
 
Om bovenstaande zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken voor de doelgroep van Veilig Lima is de 

pilot ‘Een sterke toekomst’ ontstaan, waarbij de ‘Leerwerkcoach’ de aanjager van maatschappelijke 

participatie is binnen Sterk Huis. De Leerwerkcoach is samen met de cliënt verantwoordelijk voor een 

zinvolle dagbesteding gedurende het verblijf.  

 

b. De Leerwerkcoach 
Een goede trajectbenadering staat of valt met de continuïteit die geboden wordt tijdens de 

residentiële behandeling en de ‘terugkeer in de samenleving’. Om deze continuïteit te bewerkstelligen, 

dient het toekomstperspectief van de jongere3 centraal gesteld te worden, zowel binnen Sterk Huis bij 

het uitvoeren van het geïntegreerde behandelaanbod, als bij de uitstroom door aansluitende zorg en 

passende ondersteuning t.b.v. dit toekomstperspectief te organiseren. Een goede aansluiting op de 

drie leefgebieden wonen, vrije tijd en zinvolle dagbesteding, is essentieel voor de jongere. De pilot 

richt zich op het laatste leefgebied; zinvolle dagbesteding tijdens het verblijf bij Sterk Huis én hierna. 

Sterk Huis tracht dit te bereiken door de inzet van de leerwerkcoach.  

 

Aanleiding van de pilot 

Een merendeel van de jongeren die binnenkomen bij (Veilig) Lima en EVA volgen door omstandigheden 

al enige tijd geen onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Volgde de jongere voor de opname 

wel onderwijs of werk, wordt dit vaak door veiligheids- of logistieke redenen tijdelijk stil gelegd. 

Eenmaal in behandeling leert de praktijk dat het inzetten van een zinvolle dagbesteding vaak op zich 

                                                           
3 Vanaf hier wordt de term “jongere” gebruikt. Hiermee worden de meisjes en jongvolwassen vrouwen bedoeld 
die in de doelgroep van deze pilot passen. 
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laat wachten, door praktische- of veiligheidsproblemen of psychische problemen bij de jongere, 

waardoor dagbesteding opstarten of continueren moeizaam lukt. Echter, uit het behoefteonderzoek 

en de daaropvolgende denktanks kwam naar voren dat cliënten veel baat hebben bij een zinvolle 

dagbesteding en structuur. Een aantal meiden gaven aan dat er onvoldoende toekomstgericht gewerkt 

wordt. Zo worden schoolloopbanen geregeld onnodig onderbroken door residentiële plaatsing en is er 

bijvoorbeeld niet altijd aandacht voor financiële problemen waar een aantal jongeren wel veel stress 

door ervaren. Met als gevolg dat merendeel van de meiden zich onvoldoende voorbereid voelen op 

het leven na het verblijf in een residentiële voorziening. Uit een van de verhalen bleek dat de overgang 

vanuit een residentiele voorziening naar elders zeer abrupt was. Een ander vertelde dat ze graag meer 

begeleiding had gewild bij het nadenken over consequenties van te maken keuzes voor haar toekomst. 

 

Hoewel Sterk Huis verschillende mogelijkheden aan dagbesteding al in huis had (koffiecorner, 

winkeltje, repro), ontbrak er echter een eenduidig dagprogramma als tijdelijke dagbesteding4 voor 

cliënten bij (Veilig) Lima en EVA zonder werk of onderwijs. Er was behoefte aan een gestructureerd 

dagprogramma als tijdelijk aanbod voor cliënten zonder onderwijs en/of werk die verblijven bij (Veilig) 

Lima en EVA. Daarnaast was er behoefte aan continuïteit in de ondersteuning van de cliënten bij het 

realiseren van hun toekomstperspectief, door middel van het realiseren van dagbesteding op maat, 

zoals onderwijs of werk. Continuïteit in de ondersteuning van de jongere bij de overgang naar en op 

de vervolgplek, qua dagbesteding op maat (onderwijs of werk), vergroot de kans op een goede 

terugkeer van de jongere in de samenleving. Hiervoor is het essentieel om het toekomstperspectief in 

de vorm van onderwijs en/of werk van de jongere kort na instroom op te stellen. Het realiseren van 

een toekomstperspectief zorgt voor een verbeterde maatschappelijke positie (een 

diploma/startkwalificatie of een baan) en verkleint tegelijkertijd de kans op recidive/revictimisatie en 

transgenerationele overdracht. Tenslotte heeft een zinvolle dagbesteding een stabiliserend effect en 

is het van invloed op de motivatie voor behandeling. 

 

Hiertoe kan de Leerwerkcoach ingezet worden om een jongere te begeleiden naar werk, school of 

dagbesteding. In het volgende hoofdstuk zal er ingegaan worden op hoe de pilot er bij Sterk Huis uit 

zag en wat de functie van de Leerwerkcoach inhoudt.  

 

 

  

                                                           
4 Met “dagbesteding” wordt ook onderwijs, werk en werkervaringsplekken bedoeld. 
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a. De Leerwerkcoach bij Sterk Huis 
Om een sterke toekomst te kunnen realiseren, kreeg in het kader van deze pilot, elke jongere bij 

binnenkomst bij (Veilig) Lima en EVA ondersteuning van een Leerwerkcoach. In afwachting van school 

en/of werk namen de jongeren ondertussen deel aan het dagprogramma. In het kader van de pilot 

werd dit aan iedere jongere aangeboden vanaf één week na opname op de groep. Een ander belangrijk 

speerpunt uit de pilot was dat in week vier een voorlopig perspectief gedeeld werd, en dit in week 16-

20  werd geconcretiseerd, zodat er tijdig dagbesteding op maat bij de vervolgplek was geregeld.  

 

Voorheen was de begeleiding van de Leerwerkcoach met name individualistisch en gericht op het 

versterken van arbeidsvaardigheden. In het kader van de pilot werden deze taken en begeleiding van 

de Leerwerkcoach uitgebreid. De Leerwerkcoach ondersteunde de jongere in het vinden van 

dagbesteding op maat (onderwijs en/of werk), ondersteunde de jongere bij haar werkervaringsplek 

(arbeidsvaardigheden), en begeleidde haar deelname aan de activiteiten van het dagprogramma die 

onder Sterker voor de Toekomst vallen (workshops, trainingen, studio, werkervaringsplek) en 

evalueerde dit proces. Zodra de dagbesteding op maat was geregeld, kwam het vaste dagprogramma 

te vervallen en nam de ambulant hulpverlener, de leefgroep en betrokkenen van school of werk de 

begeleiding weer over.  

 

In het kader van de pilot is het aanbod qua activiteiten van Sterk Huis geïntegreerd in één vast 

dagprogramma. De individuele begeleiding van de Leerwerkcoach in combinatie met het vaste 

dagprogramma biedt meer mogelijkheden, op het gebied van sport, ontspanning en creativiteit. Het 

(verplichte) dagprogramma bestaat uit blokken van behandeling en activiteiten in de vorm van 

werkervaringsplekken, onderwijs, sport en ontspanning.  Zo kunnen cliënten in de koffiecorner horeca 

ervaring opdoen. Daarnaast beschikt Sterk Huis ook over een tweedehands winkeltje, waar cliënten 

meehelpen met kleren uitzoeken of etaleren. Cliënten kunnen terecht bij ‘Studio’. ‘Studio’ faciliteert 

een ruimte en begeleiding voor cliënten die gebruik maken van leren op afstand, kennis van de 

Nederlandse taal willen vergroten of anderzijds creatief dan wel verdiepend bezig willen zijn. Of 

cliënten kunnen deelnemen aan yoga, paardrijden of zwemmen. 

 

Deelnemers aan de pilot 

De inclusie periode van het pilotonderzoek was oorspronkelijk van september 2020 tot en met maart 

2021. Door de coronacisis is deze periode verlengd naar het einde van 2021. Het streven was om 

minimaal negen jongeren te includeren en maximaal twaalf jongeren per instelling. Het pilotonderzoek 

vond plaats bij de afdeling Veilig Lima van Sterk Huis. Veilig Lima heeft vier veiligheidsbedden voor 

(vermoedelijke) slachtoffers van seksuele uitbuiting. Daarnaast biedt Veilig Lima ook opvang aan jonge 

moeders met psychosociale problematiek in combinatie met het moederschap. Gezien het geringe 

aanbod, waren aan het begin van de pilot er zorgen over de inclusie. Hierdoor is aan het begin van het 

onderzoek ook de afdeling EVA betrokken. EVA is een behandelgroep van Sterk Huis waar meisjes en 

vrouwen opgevangen worden die te maken hebben met eer gerelateerd geweld. Het minimale 

criterium voor inclusie voor dit onderzoek was dat de jongere slachtoffer was van seksueel geweld 

buiten het gezin van herkomst. Daarnaast werden enkel alleen cliënten geïncludeerd die bij 

binnenkomst geen school of werk hadden of waarbij school/werk door veiligheid en afstand niet voort 

te zetten was.  
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Gedurende de inclusieperiode zijn er uiteindelijk acht jongeren geïncludeerd in het pilotonderzoek, 

waarvan er drie bij Veilig Lima verbleven, één bij Lima en vier bij EVA. De leeftijd van de jongeren bij 

inclusie was variërend tussen de veertien en 27 jaar.  

 

Uitvoering van de pilot 

 

Methodische uitgangspunten 

De Veilig Lima methodiek is gebaseerde op een aantal methodische uitgangspunten. In het kader van 

de pilot zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

 

 De aanpak bij Veilig Lima is gericht op identiteitsontwikkeling en het verbeteren van het 
zelfbeeld. De nadruk ligt op de positieve kanten en vaardigheden van de jongere. Dit gedrag 
wordt gestimuleerd met complimenten en zorgvuldige feedback. Korte termijn doelen 
worden klein gehouden en goed geëvalueerd. Successen worden gevierd. Er is veel aandacht 
voor het maken van keuzes en het nemen van beslissingen in de dagelijkse omgang.  

 

 Toekomstperspectief en de zelfredzaamheid vergroten. Het is voor iedereen belangrijk om 
een doel en een perspectief voor de toekomst voor ogen te hebben. Dat zorgt voor motivatie 
en zin in het leven. Veilig Lima zorgt voor een gezond dagritme en biedt waar mogelijk 
onderwijs op afstand of in de buurt. Mocht onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk of passend zijn, 
wordt er gekeken naar een vervangend dagprogramma of werkervaringsplekken binnen de 
instelling. Daarnaast wordt er hulp geboden bij het in kaart brengen van de financiële 
situatie. 

 
Doelen 
In de Veilig Lima methodiek zijn een aantal doelen van belang. De pilot richt zich op het doel ‘Er is 
een helder toekomstperspectief’. Dit doel heeft de volgende subdoelen: 

 Het meisje is gestart met dagbesteding op maat (school/werk); 

 De financiële situatie is in kaart gebracht en onder controle; 

 Er is een advies voor passende vervolghulp, gericht op (vervolg) behandeling/nazorg; 

 Er is duidelijkheid over de dagbesteding bij de vervolgplek. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal doelen die specifiek voor de pilot van toepassing zijn en waaraan 
gewerkt wordt door middel van de leerwerkcoach.  
 
Aan de ene kant zijn er doelen die tijdens het proces van toepassing zijn (procesdoelen): 

 Vanaf week 2 volgt de jongere het individuele traject met de Leerwerkcoach; 

 Vanaf week 2 volgt de jongere (zonder dagbesteding) het dagprogramma van Sterk Huis; 

 Binnen drie maanden volgt de jongere school, heeft zij werk of dagbesteding op maat; 

 Ambulant hulpverlener geeft duidelijkheid over perspectief. Indien vervolgplek bekend is, 
gaat de ambulant hulpverlener (samen met voogd/ouders) z.s.m. aan de slag voor 
dagbesteding (school/werk) in de buurt van de vervolgplek. 

 
Aan de andere kant zijn er uitkomstdoelen. Doelen waar uiteindelijk naartoe gewerkt wordt: 

 De jongere is zelfstandig; 

 De jongere heeft zelfvertrouwen; 

 De jongere heeft eigen regie/gevoel van autonomie; 

 De jongere voelt betrokkenheid; 

 De jongere voelt zich competent; 

 Er is sprake van een positief leefklimaat op de groep; 
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 De jongere is gemotiveerd voor behandeling; 

 Bij uitstroom is de dagbesteding voor de vervolgplek gerealiseerd. 
 
 
Fasering Leerwerkcoach 
In deze paragraaf wordt stap voor stap de werkwijze van de Leerwerkcoach bij Veilig Lima en EVA 
toegelicht. In bijlage 1 is de werkwijze in een schema beschreven. 
 
Start 
Een nieuwe aanmelding bij Veilig Lima en EVA verloopt via het Klantenbureau van Sterk Huis. Een 
jongere kan zelf contact opnemen met het Klantenbureau, maar vaak belt politie of een 
hulpverleningsinstantie om een slachtoffer van seksuele uitbuiting aan te melden. Indien er een 
positieve indicatie is voor opname zal de jongere binnen twee werkdagen geplaatst worden. Voor het 
besluit wordt genomen of de jongere welkom is bij Veilig Lima of EVA, gaat het Klantenbureau in 
gesprek met de jongere en de verwijzer over de volgende punten; reden van aanmelding, huisvesting, 
financiële situatie, gezondheid, dagbesteding, gezinssituatie en aan welke doelen de jongere wilt gaan 
werken. Tijdens de intake wordt vermeld dat een dag invulling (leren, werken of deelnemen aan 
activiteiten) een voorwaarde is en onderdeel is van de behandeling bij Veilig Lima en EVA. Door het 
direct te bespreken en vast te leggen in het cliëntplan, is het vanaf de start van de begeleiding en 
behandeling voor de cliënt helder dat een zinvolle dagbesteding aandacht heeft. Er wordt kort 
informatie gegeven over de Leerwerkcoach d.m.v. de folder, zie bijlage 2.  
 
Intake Leerwerkcoach 
Nadat de jongere is gestart bij Veilig Lima of EVA krijgt zij de eerste week tijd en ruimte om te wennen 

aan haar nieuwe tijdelijke woonplek, de pedagogisch medewerkers en medebewoonsters. In week 2 

is het streven dat de ambulant hulpverlener samen met de jongere het eerste onderzoek verricht naar 

de onderwijs- of werk mogelijkheden. Het meest wenselijk is om de jongere direct op het juiste niveau 

en op een externe onderwijsinstelling te laten starten. Wanneer een pasklare oplossing niet direct 

beschikbaar is, wordt de Leerwerkcoach bij dit proces betrokken. De Leerwerkcoach bekijkt samen met 

de jongere welke vorm van onderwijs en/of werk er mogelijk is en op welke termijn. De Leerwerkcoach 

ondersteund tevens bij de aanmelding.  

 

Het eerste gesprek met de Leerwerkcoach bestaat uit een kennismaking en toekomstgesprek. Hierbij 

wordt er een eerste inventarisatie gedaan over haar school situatie/ dag invulling voor de plaatsing bij 

Sterk Huis. Het belangrijkste onderdeel van dit toekomstgesprek is het gesprek aangaan over: waar wil 

je naartoe werken? Wat zijn jouw dromen en wensen? En wat kunnen we doen om daar een stap 

naartoe te zetten? De Leerwerkcoach voert dit gesprek met behulp van de participatieladder (zie 

bijlage 3). De participatieladder maakt het niveau en persoonlijke ontwikkeling zichtbaar. Wat vindt de 

jongere leuk? Waar is zij goed in? Wat wil zij graag leren? Vanuit dit gesprek worden er met de jongere 

afspraken gemaakt over het vervolg.    

 

In bijlage 4 is het intakeformulier voor de Leerwerkcoach te vinden en in bijlage 5 de checklist voor de 

Leerwerkcoach. 

 

Dagbestedingsprogramma 

In week 2 heeft de jongere kennis gemaakt met de Leerwerkcoach. Indien het niet mogelijk is om 
onderwijs en/of werk snel op te laten starten, is er een dagbestedingsprogramma ontwikkeld ter 
vervanging en overbrugging naar de dagbesteding op maat (zie bijlage 6). Het 
dagbestedingsprogramma is een (tijdelijk) alternatief programma bestaande uit een combinatie van 
ontspanningsactiviteiten, sport en spel, leerwerkplekken, workshop en onderwijs. Er wordt op maat 
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gekeken wat passend is qua activiteiten voor de jongere. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het inplannen van hulpverleningsafspraken buiten het dagbestedingsprogramma om. In sommige 
gevallen kan het ook zijn dat de jongere vanwege tijdelijke of structurele (psychische/emotionele) 
problemen een opleiding of werk niet aan kan. Om toch een zinvolle dagbesteding te hebben kan de 
jongere deelnemen aan het interne dagbestedingsprogramma. De activiteiten van het dagprogramma 
die onder Sterker voor de Toekomst vallen (workshops, trainingen, studio en werkervaringsplekken) 
worden begeleid door de leerwerkcoach. De activiteiten rondom creativiteit, sport en ontspanning 
worden begeleid door de groepsleiding. Daarnaast blijft men onderzoeken wanneer en in welke mate 
de jongere in staat is om een toch een opleiding te volgen of te gaan werken. 
 
Studio 
Tevens is er een interne leefomgeving voor de cliënt die vanwege veiligheid dan wel andere 

omstandigheden nog geen scholingstraject op een externe onderwijsinstelling kan volgen. Streven is 

om het externe onderwijs zo snel mogelijk te hervatten. Het kortdurend scholing-programma kan 

bestaan uit: huiswerkbegeleiding, begeleiding bij zelfstudie, taal-coaching, CV maken, 

sollicitatietrainingen en deelname taalmaatjes. Hierover zijn er afspraken met de school waar de 

jongere naartoe ging vóór de plaatsing bij Sterk Huis om onderwijs op afstand te volgen waarbij Sterk 

Huis begeleiding biedt, en zijn er vrijwilligers die Nederlandse les geven aan degenen die de taal willen 

leren en dit niet bij een externe school kunnen doen vanwege de veiligheid. Wanneer de jongere naar 

Studio gaat, zal het grootste deel van de begeleiding gedaan worden door de begeleider van Studio en 

zal de leerwerkcoach iets meer naar de achtergrond gaan en meer de rol van procesbegeleider 

aannemen. De leerwerkcoach blijft contact houden met de medewerker van Studio en zal weer meer 

in beeld komen wanneer nodig.  

 

Werkervaringsplek 

Voor sommige jongeren is het het meest passend om werkervaring op te gaan doen bij een 

werkervaringsplek. Of de werkervaringsplek extern of intern wordt georganiseerd is afhankelijk van 

een aantal dingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de veiligheid van de jongere, maar ook eerdere 

ervaringen met werk. Veel jongeren hebben faalervaringen op het gebied van school of werk en voor 

hen is het vooral van belang om succeservaringen op te doen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat 

iemand nooit gewerkt heeft, en dus klein wil beginnen.. De voorkeur gaat altijd uit naar extern om zo 

snel mogelijk weer deel te nemen aan de maatschappij. Gezien de problematiek van de doelgroep van 

Veilig Lima en EVA, is het aan het begin van het traject vaak nog niet mogelijk om de werkervaringsplek 

extern te organiseren. Daarom heeft Sterk Huis ook een aantal werkervaringsplekken intern. Er zijn 

o.a. werkervaringsplaatsen in de koffiecorner, catering en ’t winkeltje van Sterk Huis. Er is begeleiding 

op maat in samenspraak met de ondersteunende afdelingen en/of diensten. Middels de 

werkervaringsplaatsen kan de jongere basis-arbeidsvaardigheden en competenties aan leren. 

Daarmee wordt de drempel naar het functioneren in de samenleving verlaagd en de kans op 

doorstroming naar een regulier werk-/leertraject, regulier werk of vrijwilligerswerk vergroot. Zodra er 

een passende werkervaringsplek is gevonden wordt er een contract opgesteld met bijbehorende 

leerdoelen op maat.  

 

Naast interne werkervaring plekken wordt ook de samenwerking gezocht en aangegaan met andere 

externe partijen in de directe omgeving (bijvoorbeeld van Puijenbroek, Jan van Besouw, Asito, etc.). 

Een werkgever - van (vrijwilligers)werk – wordt voorbereid op de samenwerking met het betreffende 

jongere. Zodat de werkgever een realistisch beeld heeft en weet dat het ook een investering vraagt. 

Er wordt een beroep gedaan op intrinsieke, sociale motivatie van een werkgever, bouwen aan 

draagvlak en daar zijn we zuinig op. Er wordt geïnvesteerd in begeleiding tijdens (vrijwilligers)werk, in 
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zowel de cliënt als de werkgever. De Leerwerkcoach is het eerste aanspreekpunt en coördineert en 

evalueert de voortgang in afstemming met de betrokken ambulant hulpverlener.  

 

Ook hier geldt weer dat, mocht de jongere naar een werkervaringsplek gaan, de begeleiding komt te 

liggen bij iemand op de werkvloer, en de leerwerkcoach de rol van procesbewaking aanneemt.  

 

Talentenscan 

Een talentscan5 wordt niet standaard ingezet door de Leerwerkcoach. De Leerwerkcoach kan de 

Talentscan inzetten wanneer de jongere geen idee heeft welke richting zij op wil wat betreft werk 

en/of scholing of geen zicht heeft wat haar sterke punten en talenten zijn. Zie bijlage 7 voor een 

voorbeeld van de uitkomsten van een Talentscan van de jongere uit het onderzoek. Na het afnemen 

van de Talentscan bespreekt de leerwerkcoach samen met de jongere op basis van de uitkomsten wat 

de volgende stap is.  

 

Contact opnemen met oude onderwijsvorm 
Wanneer uit het toekomstgesprek blijkt dat de jongere (nog) niet naar haar huidige school terug kan, 

maar naar Studio zal gaan, zal  de Leerwerkcoach contact opnemen met de huidige onderwijsvorm of 

werkplek van de jongere. Indien zij onderwijs volgt op het moment van plaatsing, wordt er geregeld 

dat de thuisschool boeken op stuurt, eventueel online scholing verzorgd en huiswerk opstuurt. 

Hierdoor kan de jongere zelfstandig aan de slag met haar schoolwerk bij de interne scholing van Studio.  

 

Inschrijven school en/of werk 

Naar aanleiding van de intake, participatieladder en eventuele talentenscan wordt er samen met de 

jongere gekeken wat een passend vervolg is, rekening houdend met het behandeltraject en de 

veiligheid. Het streven is dat de jongere binnen drie maanden (vrijwilligers)werk of een 

werkervaringsplek heeft of deelneemt aan onderwijs. De Leerwerkcoach onderzoekt samen met de 

jongere de mogelijkheden en gaan dan, wanneer passend, actief aan de slag door de jongere in te 

schrijven bij een onderwijsplek of door te solliciteren bij (vrijwilligers)werk.  

 

Wanneer passend onderwijs, of in enkele gevallen passend (vrijwilligers)werk is gevonden, worden 

jongeren actief gestimuleerd om dit vol te blijven houden. Zowel de leerwerkcoach als de groepsleiding 

heeft hier een rol in. Met de trainingen, behandelingen, afspraken of gesprekken wordt zo veel als 

mogelijk rekening gehouden met de dagbesteding. Ook in de dag structuur wordt rekening gehouden 

met dagbesteding. In de ochtend worden de jongeren door de groepsleiding gestimuleerd om op tijd 

op te staan, om naar school of werk te gaan en om op tijd te vertrekken. De leerwerkcoach kan ook 

afspreken om de eerste keer dat een jongere naar haar dagbesteding gaat, met haar mee te gaan of 

bij de opstart te zijn. Lijntjes met de onderwijsinstelling en werkgever worden zo kort mogelijk 

gehouden, zodat wanneer zich problemen aandienen het gesprek hierover snel kan worden gevoerd. 

 

Dagbesteding na Sterk Huis 

Bij het zoeken naar een passende dagbesteding wordt er altijd rekening mee gehouden dat dit na het 

verblijf bij Sterk Huis doorgezet kan worden. Het streven is om na het verblijf bij Sterk Huis weer verder 

te kunnen met onderwijs of werk. Wanneer de jongere naar school of werk gaat of een externe 

werkervaringsplek heeft, wordt een groot deel van de begeleiding ook gedaan door iemand van de 

onderwijsinstelling of op de werkvloer, zodat dit na verblijf bij Sterk Huis doorgetrokken kan worden. 

                                                           
5 De talentscan kan worden aangeschaft op https://usgrestart.nl/  

https://usgrestart.nl/
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Mocht het nodig zijn, is het mogelijk dat een jongere blijft werken bij de werkervaringsplek binnen 

Sterk Huis of naar Studio blijft komen.  

 

Evaluatie traject 

Aan het begin van het traject worden er samen met de jongere doelen opgesteld. Bij het vinden van 

passend onderwijs of werk worden deze overgedragen aan degenen van de school of het werk. De 

leerwerkcoach evalueert wanneer iemand drie weken of langer op een passende plek is. Daarvoor 

heeft de leerwerkcoach met de jongere begeleidingsmomenten. Deze evaluatie gebeurt samen met 

de begeleiding van studio of op de werkervaringsplek. Daarnaast sluit ook de betrokken ambulant 

hulpverlener aan. Wanneer de jongere extern onderwijs volgt of werk, zal er pas weer contact met de 

leerwerkcoach zijn wanneer het niet goed loopt. Dit gaat vaak op signaalbasis van de groepsleiding.  

 

b. Functieomschrijving 
Binnen Sterk Huis wordt gewerkt met twee Leerwerkcoaches. De Leerwerkcoaches richten zich op het 

zo snel mogelijk terugkeren naar de school van herkomst of het hervatten van werk. Als dat niet aan 

de orde is, richten zij zich op toeleiding naar een andere vorm van scholing of werk. Zo normaal 

mogelijk met zo min mogelijk aanpassingen, en altijd in afstemming met de ambulant hulpverlener. 

De leerwerkcoaches begeleiden cliënten bij het toewerken naar onderwijs en werkervaringsplekken. 

Wanneer deze is gevonden wordt de begeleiding overgedragen aan iemand van het onderwijs of de 

werkervaringsplek (vrijwilligers bij interne werkervaringsplekken en werkbegeleiders bij externe 

werkervaringsplekken) en zal de leerwerkcoach meer de rol aannemen van procesbegeleiding.  

 

Kern van de functie 

De Leerwerkcoach begeleidt cliënten zodat zij zelfstandig keuzes kunnen maken op het gebied van 
leren, werken en dag invulling. De Leerwerkcoach voert een toekomstgesprek en stelt op basis daarvan 
samen met de jongere doelen op. Samen zoeken zij naar een passende plek voor de jongere om 
onderwijs te volgen of te gaan werken. Dit proces wordt ook altijd afgestemd met de betrokken 
ambulant hulpverlener. Daarnaast acquireert de Leerwerkcoach werkervaringsplaatsen, zowel intern 
als extern en onderhoud warme contacten met werkgevers. Tenslotte match de Leerwerkcoach 
cliënten op werkervaringsplekken. 
 

Doelgroep 

De doelgroep van de pilot zijn cliënten van (Veilig) Lima en EVA die een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben en /of al enige tijd geen onderwijs genieten zonder startkwalificatie. De cliënt is 
niet bekend met haar eigen talenten en haar eigen kansen op de arbeidsmarkt. Er kan een 
veiligheidsaspect spelen. Cliënten zijn niet in staat om zelfstandig vorm te geven aan een arbeidzaam 
bestaan. De afstand tot onderwijs en/of arbeidsmarkt wordt verkleind, door middel van 
laagdrempelige begeleiding gedurende het traject. Deze heeft de vorm van coaching gesprekken 
gericht op zelfbeeld, talenten, solliciteren en kansen op de arbeidsmarkt. 
 

Plaats in de organisatie 

De Leerwerkcoach is een op zichzelf staande functie. Sterk Huis beschikt over twee Leerwerkcoaches 

die onder het project Sterker voor de Toekomst vallen. In het team worden de leerwerkcoaches 

aangestuurd door de clustermanager en is de projectleider van Sterker voor de Toekomst de 

teamleider.  
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Functie eisen 

Een bevlogen professional waarbij hart en hoofd onlosmakelijk verbonden zijn met het werken met 

cliënten met een complexe problematiek. De Leerwerkcoach heeft:  

 een afgeronde sociale agogische opleiding op HBO niveau eventueel aangevuld met een erkende 

opleiding tot jobcoach; 

 SKJ registratie; 

 minimaal 2 jaar werkervaring met de doelgroep; 

 ervaring met trajecten in opdracht van de gemeente (participatiewet) is wenselijk. 

 

De Leerwerkcoach heeft het talent om cliënten te motiveren en te stimuleren. Daarnaast zijn sterke 

communicatieve vaardigheden van belang en een ondernemende houding. Als ambassadeur van Sterk 

Huis draag je helder uit waar Sterk Huis voor staat.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Een afwisselende functie in een professionele en dynamische werkomgeving.  

 Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

 Schaal 9, min. € 2.603,56 en max. € 3.888,56 o.b.v. 36 uur per week, conform CAO-Jeugdzorg. 

 Onregelmatigheidstoeslag. 

 Een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Praktische informatie 

Rollen 
De leerwerkcoach begeleidt cliënten uit de veilige opvang tot een zinvolle dagbesteding. Dit is bij 
voorkeur binnen de reguliere vormen van leren-werken. Daar waar nodig voor de veiligheid of 
competenties van de individuele cliënt is dit op maat naar de mogelijkheden. De leerwerkcoach draagt 
de dagelijkste begeleiding over aan de relevante personen (werkbegeleider en vrijwilligers bij de 
werkervaringsplekken, en de medewerker van Studio bij deelname aan Studio) maar blijft betrokken 
en plant periodiek evaluatiemomenten in samen met de begeleider en de cliënt. De leerwerkcoach is 
hiermee degene die passende dagbesteding zoekt, controleert, evalueert en de vinger aan de pols 
houdt. 
De gedragswetenschapper is beschikbaar op consultatiebasis, en denkt mee over de afstemming 
tussen behandeling en het leerwerkcoachtraject.  
 
Financiering 
De financiering is opgenomen in de DUVO (doeluitkering vrouwenopvang) of de kostprijs van de VNG 

trajecten. Wanneer er door ambulante cliënten gebruik wordt gemaakt van de trajecten valt het onder 

WMO beschikking en worden de uren daarop geschreven. 
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Totaal aan tijd en kosten (dit is een gemiddelde en wordt altijd op maat gedaan) 

10 uur begeleiding van Leerwerkcoach per traject 

18 uur begeleiding van werkbegeleider (vrijwilliger op de werkervaringsplek) 

0,5 uur afstemming gedragswetenschapper 

  

Aanschaf talentscan  €60,- per credit 

 

€1874,- totaal per traject = €192,- per 4 weken  uitgaande van 9 dagdelen in 4 weken. 

 

Leerwerkcoach, tarief: €63,68 (tarief ambulant hulpverlener) 

Werkbegeleider WEP, tarief: €63,68 

 

Trajectduur   

6-9 maanden 
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a. Resultaten van de pilot 
 

In deze paragraaf wordt er een samenvatting gegeven van het traject van de acht jongeren die 

meegedaan hebben aan de pilot. Dit is gedaan aan de hand van de vier procesdoelen. 

 

1. Vanaf week 2 volgt de jongere het individuele traject met de Leerwerkcoach. 

Alle acht jongeren die geïncludeerd zijn het in het onderzoek, zijn in week 1 aangemeld voor het traject 

voor de Leerwerkcoach. Niet bij iedereen volgde de intake in week 2, maar bijna altijd wel binnen twee 

à drie weken. Bij één jongere duurde de opstart van het traject van de Leerwerkcoach wat langer door 

communicatie tussen Leerwerkcoach en de groep.  

 

2. Vanaf week 2 volgt de jongere (zonder dagbesteding) het dagprogramma van Sterk Huis. 

Bijna iedereen is in week 2 gestart met deelnemen aan het dagprogramma. Voor één jongere gold 

(SH6) niet omdat dat zij vanuit afdeling EVA op een andere locatie verbleef, waar zij ambulante 

ondersteuning ontving. Elke jongere had een ander dagprogramma op maat. Zo had bijvoorbeeld een 

jonge vrouw van Lima een dagprogramma van twee dagen, omdat zij de overige dagen zorg droeg voor 

haar dochtertje en geobserveerd werd op de behandelgroep als onderdeel van haar behandeling.  

 

3. Binnen drie maanden volgt de jongere school, heeft zij werk of dagbesteding op maat. 

Bij drie van de acht jongeren is binnen drie maanden dagbesteding op maat in de vorm van onderwijs 

gerealiseerd. Zo kon een jongere (SH5) instromen in leerjaar 3 vmbo-t op detacheringsbasis op een 

middelbare school in de buurt. Een andere jongere (SH6) had zich samen met de Leerwerkcoach in 

januari ingeschreven voor de Entree opleiding bij het ROC. Zij kon pas helaas in september starten, 

omdat de groep van februari reeds vol was. In de tussentijd volgde zij een aantal dagen het 

dagprogramma, droeg zij de zorg voor haar kindje en had zij een werkervaringsplek binnen Sterk Huis. 

De derde jongere (SH2) was voor haar opname bij Sterk Huis bezig met haar BBL opleiding. Door 

omstandigheden die te maken hadden met haar reden van opname bij Sterk Huis moest zij een andere 

stage zoeken. In week acht van haar verblijf kon zij haar werk en stage weer oppakken met behulp van 

de Leerwerkcoach. Wanneer zij vrij was, nam zij ter ontspanning deel aan de activiteiten. Zie de quote 

hieronder wat deze jongere aan gaf over het dagprogramma binnen Sterk Huis:  

 

‘Ik leer toch wel meer structuur in de dag te krijgen en bezig te blijven zijn. Tot nu 

toe zou ik eigenlijk helemaal niets anders willen. Het helpt mij bij mijn toekomst. 

Dingen hebben mij geïnspireerd. Meer over dingen praten op momenten als ik 

met iemand een discussie heb. Nu ben ik weer begonnen met werk en stage en als 

ik vrij ben doe ik alsnog mee aan de activiteiten.’ 

 

Vijf van de acht jongeren hadden binnen drie maanden geen dagbesteding op maat in de vorm van 

onderwijs en/of werk. Een jongere (SH1) was binnen drie maanden van haar verblijf nog niet toe aan 

dagbesteding op maat i.v.m. haar psychische welzijn (vrijgesteld van leerplicht: behandeling 

voorliggend aan onderwijs) en zorg voor haar pasgeboren kindje. Zij bleef wel deelnemen aan het 

dagprogramma en had een werkervaringsplek binnen Sterk Huis. Een andere jongere (SH3) stond voor 

haar opname ingeschreven bij een school voor jongeren die niet de Nederlandse taal machtig zijn. 

Voor en tijdens haar verblijf is terugkeer naar school niet van de grond gekomen, vanwege ernstige 
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psychische klachten, uithuisplaatsing van pasgeboren baby en alcohol/drugs misbruik. Hierdoor is de 

werkervaringsplek en deelname aan het dagprogramma onvoldoende van de grond gekomen. Een 

andere jongere (SH4) had de wens om vrijwilligerswerk te zoeken bij een nagelsalon, maar de 

coronacrisis heeft dit bemoeilijkt. Zij nam niet deel aan het dagprogramma, omdat zij bij de start van 

de pilot ambulante ondersteuning ontving vanuit EVA i.p.v. binnen de 24-uurs voorziening. Daarvoor 

verbleef zij wel binnen de 24-uursopvang van EVA. Zij ging wel naar een werkervaringsplek bij Sterk 

Huis. SH7 en SH8 hadden binnen drie maanden beiden ook nog geen dagbesteding op maat, vanwege 

veiligheidsredenen (eer gerelateerd). Daarnaast waren zij beiden nog niet lang in Nederland, waardoor 

zij geen Nederlands spraken. Het eerste doel van de begeleiding van de Leerwerkcoach was het 

inzetten van Nederlandse les bij Studio om hen uiteindelijk inburgering te laten volgen. Een 

werkervaringsplek was binnen drie maanden nog te vroeg, vanwege de taalbarrière. Daarnaast 

speelde bij SH8 het gegeven mee dat haar zoontje met de basisschoolleeftijd nog niet naar school kon, 

doordat er nog geen school geregeld was en nog niet mogelijk was vanwege de veiligheid. Hierdoor 

had zij minder de mogelijkheid om naar zowel Studio te gaan als bij een werkervaringsplek te werken, 

omdat zij zorg droeg voor haar zoontje. Het streven was wel om dit z.s.m. te starten, omdat middels 

een werkervaringsplaats sneller de Nederlandse taal leert. In een later stadium is dit voor beide alsnog 

geregeld, nadat de randvoorwaarden beter waren voor beiden. Daarnaast is inburgering gestart voor 

beide jongeren en heeft SH7 met behulp van begeleiding een baantje gevonden.  

 

4. Ambulant hulpverlener geeft duidelijkheid over perspectief. Indien vervolgplek bekend is, 

gaat de ambulant hulpverlener (samen met voogd/ouders) z.s.m. aan de slag voor 

dagbesteding (school/werk) in de buurt van de vervolgplek.  

Bij SH1 was in week 6 voorlopig perspectief helder, een eigen woning met ambulante hulpverlening. 

In week 16 stond SH1 inmiddels een tijdje op de wachtlijst te wachten op een woning. Tegelijkertijd 

was SH1 er nog niet aan toe om Veilig Lima te verlaten. In week 28 was de definitieve plek bekend. Bij 

haar nieuwe plek bleef de begeleiding van de Leerwerkcoach doorgaan. De afspraak was dat wanneer 

SH1 gesetteld was op haar nieuwe plek, SH1 en de Leerwerkcoach verder gingen met het opstarten 

voor vrijwilligerswerk.  

Bij SH2 was het voorlopig perspectief in week 6 ook helder, namelijk terug naar ouders. In 

week 16 was dit perspectief inmiddels veranderd naar beschermd wonen met ambulante begeleiding, 

vanwege het contact met haar ouders en veiligheid binnen haar eigen woonplaats. In week 38 is SH2 

verhuisd naar haar eigen woning met ambulante hulpverlening en individuele behandeling bij de GGZ.  

Bij SH3 was het voorlopig perspectief in week 6 nog niet duidelijk, vanwege dat er veel speelde op dat 

moment (uithuisplaatsing kindje). In week 20 was het advies inmiddels beschermd wonen geworden. 

Echter, was er nog geen passende plek gevonden. Inmiddels was het traject met de Leerwerkcoach 

gestopt, vanwege teveel contra’s om dagbesteding te laten slagen, o.a. door het veelvuldig wegblijven 

van de groep, alcohol en/of drugsmisbruik tijdens het weglopen, onveiligheid  en psychische 

gemoedstoestand.  

Bij SH4 was het perspectief beschermd wonen in week 6. Dit was nog steeds zo in week 20. 

Alleen was er nog geen zicht op een concrete plek. Er was geen dagbesteding geregeld bij haar vertrek, 

vanwege dat SH4 in de ziektewet zat en een uitkering ontving. Zij is door het UWV beoordeeld en 

tijdelijk vrijgesteld van werken, vanwege psychische klachten.  

Het perspectief bij SH5 lag in week 6 bij terug naar moeder. Het perspectief lag in week 20 nog 

steeds bij moeder, maar nog onbekend wanneer. In week 52 is SH5 terug verhuisd naar moeder met 

de inzet van MST en als advies PMT voor SH5 individueel. In week 42 is de nieuwe school geregeld bij 

haar moeder in de buurt met hetzelfde toetsingsprogramma, zodat SH5 niet een jaar moest doubleren.  

Bij SH6 was het uitstroomperspectief in week 6 nog niet bepaald. In week 20 was inmiddels helder dat 

beschermd wonen een passend uitstroomperspectief was. Echter, was nog geen concrete plek helder 
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of wanneer. SH6 gaf tijdens haar traject aan dat de onduidelijkheid haar frustreerde en haar onrustig 

maakte. De aanvraag voor beschermd wonen was reeds ingediend. Gedurende haar traject ging het 

minder goed met SH6 en hield zij zich niet goed aan afspraken en voor de zorg voor haar kind. Hierdoor 

is in week 34 opnieuw gekeken naar het perspectief van SH6. Daarnaast was er meer inzicht en 

informatie door middel van de uitkomsten van een psychologisch onderzoek welke 

ondersteuningsbehoefte SH6 nodig had bij haar vervolgplek. Onderwijs was geregeld, namelijk 

inschrijving bij Entree. Uiteindelijk is SH6 als overbrugging tijdelijk bij een andere hulpvorm van de 

vrouwenopvang bij Sterk Huis geplaatst in afwachting van haar vervolgplek bij beschermd wonen.  

Bij SH7 was in week 6 nog niet bekend wat haar perspectief na EVA ging zijn, vanwege de 

veiligheidsdreiging op dat moment. In week 20 is perspectief met SH7 besproken en SH7 gaf aan graag 

zelfstandig te willen gaan wonen met begeleiding. SH7 is uiteindelijk verhuisd naar kamertraining. Bij 

haar nieuwe woonplek kon zij haar huidige dagbesteding voortzetten. Zij volgde twee dagen 

Nederlandse les op school en had een bijbaantje in een fastfoodketen.  

Bij SH8 was vanwege veiligheidsredenen ook in week 6 nog geen perspectief helder. SH8 had 

veel moeite met dat dit lang onduidelijk was. In week 14 is SH8 verhuisd naar een andere afdeling 

VERA. SH8 is uiteindelijk uitgestroomd naar een andere opvang in een ander deel van het land, waar 

zij eerder woonde, zodat zij dichter bij vriendinnen in de buurt was. Bij vertrek was er geen 

dagbesteding op maat geregeld.  

 

 

b. Waarderingen  

 
Hoe is de pilot door de jongeren ervaren? 

 

Gedurende het behandeltraject hebben de jongeren die mee deden aan de pilot frequente metingen 

ingevuld. Deze bestonden uit vragen over de pilot en het contact met de leerwerkcoach. Uit deze 

vragenlijsten blijkt dat alle jongeren die mee hebben gedaan aan de pilot het belangrijk vinden om aan 

hun toekomst te werken. Zij willen graag naar school of werken bij een werkervaringsplek. Ook geven 

zij aan dat zij hierbij begeleiding nodig hebben. Zeker ook bij het regelen van onderwijs of een 

werkervaringsplek. De meiden geven aan dat ze het contact dat ze met de leerwerkcoach hadden wel 

positief was, maar dat ze de frequentie van hun contact met de leerwerkcoach te weinig vonden. 

Sommigen geven aan de leerwerkcoach maar één keer gesproken te hebben. Allen hadden behoefte 

aan regelmatige contactmomenten zodat er een continue begeleiding op dit gebied is.  

Een aantal van de jongeren volgt Nederlandse les bij Studio. Dit was voor hen onderdeel van 

het leerwerkcoachtraject. Zij geven allen aan dat het contact met en de begeleiding door de begeleider 

van Studio heel goed was. Zij hebben een goede band met deze begeleider en hebben echt hulp van 

haar ervaren. 

 Er zijn een aantal verklaringen voor deze bevinding. Het is wellicht onder de jongeren niet 

bekend geweest dat degenen die hen in dit traject hebben begeleid de functie “leerwerkcoach” 

hadden. De twee leerwerkcoaches hebben zich niet als zodoende voorgesteld maar hebben het meer 

persoonlijk aangepakt en wilden zo veel mogelijk wegblijven van vakjargon. De term “leerwerkcoach” 

was daardoor wellicht niet bekend bij de meiden. Het feit dat deze term wel in de vragenlijsten 

gebruikt werd, kan daarom tot verwarring hebben geleid. Ook is het zo dat wanneer er dagbesteding 

op maat (e.g. onderwijs, Studio, werkervaringsplek) was gevonden de directe begeleiding van de 

jongere werd overgedragen aan iemand op de werkvloer of bij Studio, en de leerwerkcoach iets meer 

uit beeld verdween. In deze gevallen kwam de leerwerkcoach wel regelmatig langs om even gedag te 
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zeggen of te kijken hoe het gaat, maar deze momenten zijn wellicht door de jongeren niet ervaren als 

begeleidings- of contactmomenten.  

   

 

c. Corona 
De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het verloop van de pilot. Zo is voor een langere periode 

het dagprogramma tijdelijk stopgezet, vanwege corona uitbraken en paar keer een lockdown. Het 

winkeltje, de koffiecorner en Studio waren dicht en externe werkervaringsplekken konden vaak ook 

geen doorgang vinden. Daarnaast kon het contact tussen de jongere en de Leerwerkcoach minder 

makkelijk plaatsvinden, doordat het contact zoveel mogelijk ingeperkt werd bij de 24-uurs groepen, 

zodat de kans op een uitbraak zo klein mogelijk werd. De leerwerkcoaches konden niet even de 

afdeling op lopen. Het contact kon wel via Teams of telefonisch plaatsvinden, maar dit moest dan goed 

afgesproken en gepland worden. Daarnaast was het lastiger om nieuwe werkervaringsplekken aan te 

trekken, zowel intern als extern, en konden ook veel andere activiteiten van het dagprogramma niet 

plaatsvinden. Tijdens deze periodes was er weinig te bieden op het gebied van school en 

werkervaringsplekken.  
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Tijdens het verloop van de pilot zijn er twee evaluatiemomenten geweest met de mensen die 

betrokken waren bij de uitvoer van de pilot, waaronder de clustermanager, de gedragswetenschappers 

van Veilig Lima en EVA, de Leerwerkcoaches, de ambulant hulpverleners van de betreffende groepen, 

de aandacht functionarissen op de groep, de activiteitenbegeleiders en de onderzoeker. Aan het einde 

van het project is er een eindevaluatie gehouden met de clustermanager, teamleider, leerwerkcoaches 

en de onderzoeker. Uit deze evaluaties zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. Op basis 

hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor organisaties die een soortgelijke pilot willen 

implementeren. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

a. Deelname aan een leerwerkcoachtraject 
De deelname aan een leerwerkcoachtraject door de jongeren werd door een aantal punten 

bemoeilijkt. Vanwege beperkte oppasmogelijkheden was het voor moeders met jonge kinderen 

lastiger om deel te nemen aan de pilot of dagbesteding op maat te volgen. Daarnaast waren de 

jongeren niet altijd gemotiveerd om naar de activiteiten toe te gaan. Hieruit zijn een aantal acties 

voorgekomen. Activiteitenbegeleiders zijn de jongeren actief gaan stimuleren en enthousiasmeren 

voor de activiteiten door bijvoorbeeld foto’s te maken tijdens de activiteiten als herinnering, en per 

activiteit is er een filmpje gemaakt met een korte pitch om jongeren te motiveren om deel te nemen. 

 

Op basis van bovenstaande knelpunten zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Zorg voor voldoende oppasmogelijkheden of dagbesteding mogelijkheden voor jonge 

kinderen; 

 Onderzoek wat de onderliggende reden is dat iemand niet wil deelnemen aan een activiteit; 

 Laat iemand de jongere naar de activiteit toe brengen. 

 

b. Communicatie tussen medewerkers van de betreffende groepen 
Uit het eerste evaluatiemoment is gebleken dat de communicatie over het leerwerkcoachtraject 

tussen de betrokkenen niet altijd goed verliep. Er was bijvoorbeeld niet altijd duidelijkheid over de 

rolverdeling, de concrete aanpak en de verwachtingen over de verantwoordlijkheden van de 

leerwerkcoaches ten opzichte van de groepsleiding. Het werd daarnaast wel als fijn ervaren wanneer 

er regelmatig afstemming was tussen de ambulant hulpverlener en de leerwerkcoach om de gehele 

caseload te bespreken, en dat er korte lijntjes zijn tussen de afdeling en de leerwerkcoach.  

 

Een aantal acties die op basis hiervan uitgezet zijn en tegelijkertijd als aanbeveling kunnen worden 

gezien: 

 Een 6-wekelijks driehoek-overleg tussen de projectleider, onderzoeker en teamcoördinator 

om tijdig signalen op te vangen en indien nodig bij te kunnen sturen; 

 Consequent rapporteren in MoreCare4 door de leerwerkcoach zodat groepsleiding en 

ambulant hulpverlener goed op de hoogte zijn van het gene wat is besproken en wat de stand 

van zaken is van de begeleiding; 

o Een extra aandachtspunt hier zou kunnen zijn om de doelen die met de jongere 

worden besproken en ge-evalueert op te nemen in het cliëntplan. Hierdoor wordt het 

leerwerkcoachtraject meer geïntegreerd in de behandeling en blijft iedereen ervan op 

de hoogte. 

 Het is belangrijk dat er vanaf de start duidelijkheid is over de structuur, de rolverdeling en de 

verantwoordelijkheden van alle betrokkenen ten opzichte van elkaar en het 
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leerwerkcoachtraject (leerwerkcoach, groepsleiding, teamleider, ambulant hulpverlener, 

werkbegeleiders en vrijwilligers) 

 

c. Kenbaarheid van de leerwerkcoach 
Het bestaan van de leerwerkcoach was niet altijd bekend bij alle medewerkers van de groepen. Dit 

kwam bijvoorbeeld door wisselingen van personeel. Dit werd duidelijk doordat er bijvoorbeeld vaak 

hulpverleningsafspraken gepland werden in de tijd van het dagprogramma. Er werd ook aangegeven 

dat de leerwerkcoach eerder en meer in beeld mocht komen bij de meiden zelf. 

 

De volgende uitgezette acties en aanbevelingen zijn van toepassing op de kenbaarheid van de 

leerwerkcoach: 

 De leerwerkcoaches sluiten regelmatig aan bij teamvergaderingen zodat iedereen weer goed 

op de hoogte is van wat men kan verwachten van een leerwerkcoach; 

 Het onderwerp dagbesteding is een vast onderdeel op de agenda van de cliëntbesprekingen, 

zodat het voldoende onder de aandacht blijft en er tijdig acties uitgezet kunnen worden. 

 

 

d. Frequentie van contact tussen cliënt en leerwerkcoach 
Veel van de jongeren die meegedaan hebben met de pilot geven aan dat zij behoefte hebben aan 

begeleiding bij het werken aan hun toekomst, en bij het regelen van praktische zaken rondom school 

en/of werk. De leerwerkcoach kan hierin een belangrijke rol hebben, maar een groot deel van de 

meiden geeft aan dat ze weinig contact hebben gehad met de leerwerkcoach. Zij zouden wel graag 

meer contact willen hebben. Voor de leerwerkcoach om zijn/haar taken goed uit te kunnen voeren en 

goede begeleiding te kunnen bieden aan de meiden, is het dus van belang dat ze regelmatig contact 

hebben met de jongere of, wanneer passend, de begeleiding duidelijk wordt overgedragen aan een 

begeleider op de school of werkervaringsplek waar de jongere naartoe gaat. Het is wel van belang dat 

het dan duidelijk is welke taken de leerwerkcoach in de begeleiding en evaluatie op zich neemt, en 

welke taken voor de huidige begeleider zijn. Aan hoeveel contactmomenten de jongere behoefte heeft 

kan per jongere verschillen. Het is dus belangrijk dat dit goed afgestemd wordt tussen jongere, 

leerwerkcoach en de afdeling. 
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Looptijd Pilot 01-09-20 tot en met 01-01-2022 

Fase 0: Start (week 1-2) Fase 1: Behandeltraject (week 3-20) Fase 2: Uitstroom (week 21-26) Fase 3: Vervolgplek 

Week 1: Periode van rust  Week 3: Contact oude school + WEP Week 21-24: DB vervolgplek 3 maanden na uitstroom 

1. Intake plannen met LC in week 2 

Ambulant hulpverlener (AH) plant een 

afspraak met de Leerwerkcoach in. 

- LC neemt contact op met oude school.  

- WEP starten; arbeidscompetenties vergroten. 

- Talentenscan (indien nodig). 

1. Dagbesteding vervolgplek 

Ouders, verwijzer of AH, realiseert 

DB op maat. 

Na drie maanden einde 

opname wordt de jongere 

benaderd en wordt 

nagegaan in hoeverre de 

basisbehoeften duurzaam 

verstevigd zijn. 

 

Eindmeting na 3 maanden: 

- Dagbesteding  

- Zelfvertrouwen 

 

 

 

 

 

Week 2: Intake LC & start inclusie Week 4 – einde opname: Herhaalde metingen Week 21: Nazorg 

1. Intake Leerwerkcoach 

- Kennismaking & Toekomstgesprek 

- Participatieladder 

- Krachten, wensen en ambities.  

3. START: 0-Meting (binnen 4 weken) 

- Zelfvertrouwen 

- Leefklimaat 

1. Ontwikkeling jongere: 

- Zelfvertrouwen 

- Leefklimaat 

- Vervolgplek + Dagbesteding  

2. Functioneren pilot: 

Logboek bijhouden. 

Herhaalde metingen: 1 x in de maand 

Aansluitende zorg en passende 

ondersteuning t.b.v. dit 

toekomstperspectief 

(onderwijs/werk) organiseren. 

Week 2 – start school: Programma SH Week 4: DB op maat & voorlopig perspectief Week 24: Overdracht 

1. Deelnemen dagprogramma 

In afwachting van de dagbesteding op 

maat volgt de cliënt het vaste 

dagprogramma van de groep.  

1. Inschrijven school of solliciteren 

Streven = binnen 3 maanden start school, werk of 

dagbesteding op maat. 

2. Vaststellen voorlopig perspectief 

Er zijn duidelijke afspraken met 

betrokken partijen over het bieden 

van passende ondersteuning aan 

de jongere na uitstroom. 

 

Eindmeting einde opname: 

Hoe heeft de jongere de pilot 

ervaren? (a.d.h.v. logboek) 

Week 8: 1e evaluatie WEP + dagprogramma 

Week 12: Eindevaluatie + start DB op maat  

1. Start school, werk of dagbesteding op maat 

2. Eindevaluatie WEP + dagprogramma 

Week 16-20: Concretiseren perspectief 

Het perspectief is duidelijk voor de jongere en haar 

netwerk. 
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De zes niveaus Participatieladder 
 
niveau 6 betaald werk buiten Sterk Huis 
betaald werk zonder ondersteuning (bijvoorbeeld: baan met arbeidscontract, zzp’er, ondernemer) 
 
niveau 5 betaald werk met ondersteuning buiten Sterk Huis 
betaald werk met ondersteuning (bijvoorbeeld: werk met aanvullende uitkering van gemeente of 
UWV, werk met externe begeleiding, werk en tegelijk een inburgeringscursus) 
 
niveau 4B onbetaald werk buiten Sterk Huis 
onbetaald werk buiten Sterk Huis (bijvoorbeeld: werk met behoud van uitkering, stage, 
vrijwilligerswerk) 
 
niveau 4A onbetaald werk binnen Sterk Huis 
onbetaald werk binnen Sterk Huis (bijvoorbeeld: werk met behoud van uitkering, stage, 
vrijwilligerswerk) 
 
niveau 3 deelname aan georganiseerde activiteiten binnen Sterk Huis 
deelname aan georganiseerde activiteiten binnen Sterk Huis (bijvoorbeeld: cursus, training of 
opleiding, actief lid CR of JR) 
 
niveau 2 sociale contacten binnen Sterk Huis 
sociale contacten binnen Sterk Huis (bijvoorbeeld: bezoeken van de winkel, koffiecorner, tuin, 
incidenteel deelnemen aan activiteiten) 
 
niveau 1 geïsoleerd levend 
geïsoleerd levend (bijvoorbeeld: vereenzaamd, alleen internetcontacten) 
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Intakeformulier Sterker voor de Toekomst 

 

 

Vanuit Sterk Huis willen wij graag weten wat voor dag-invulling jij hebt of hebt gehad.  Door middel 

van het invullen van deze vragenlijst kunnen wij jou ondersteunen naar een passende leerplek, 

werkplek of richting passende dag-invulling.  

 

Start mutatie begeleiding naar werk: O  

Eindmutatie begeleiding naar werk: O 

                                         

        Start mutatie ADS: O  

                         Eindmutatie ADS: O  

Start mutatie werkplek: O 

Eindmutatie werkplek: O  

Werkervaringsovereenkomst: O 

 

Datum intakegesprek           ….-….-….    

Eerste evaluatie gesprek      .…-.…-.… 

Tweede evaluatie gesprek   .…-….-…. 

             

Gemaakte afspraken:  

 

 .. 

 .. 
 
 

1. Voor- en Achternaam: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Afdeling: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

27 
 

3. Opname datum: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Geboortedatum: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. BSN nummer: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Wie is je ambulant hulpverlener? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wie is je contactpersoon op de afdeling? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Wat is je juridisch kader? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Op wie kun je beroep doen als het gaat om en leer-werkplek? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Heb je kinderen die binnen Sterk Huis verblijven? 

Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd? Zo nee, ga verder met vraag 12. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Wat zijn de opvangmogelijkheden van je kind? 

Heb je binnen je netwerk mogelijkheden voor opvang? Heb je recht op kinderopvangtoeslag? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

12. Heb je lichamelijke of psychische klachten die belemmerend zijn voor school, werken of dag-

invulling? 

Zo ja, welke? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Heb je in het verleden gewerkt? Of werk je momenteel ergens? Zo ja, waar? 

Geef op een schaal van 1 tot 10 aan met hoeveel plezier je naar je werk ging. Waarbij 1 geen 

plezier en 10 veel plezier is. Omcirkel het juiste cijfer” 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Toelichting:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Volg je momenteel een re-integratie traject? Zo ja, welke en wie is je contactpersoon? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Heb je in het verleden een re-integratie traject gevolgd? Zo ja, vanuit welk bedrijf is dat 

geweest en wat heb je daar gedaan? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Hoe is je school verloop geweest? 

In te vullen vanaf wat je na het basisonderwijs hebt gedaan en of je wel of geen diploma hebt 

gehaald. 

 

Soort opleiding Diploma wel/niet 

  

  

  

  

  

  

  

 

17. Ga je nog naar school. Zo ja, vul in: 

Naam school:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam mentor:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Vakkenpakket:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Geef op een schaal van 1 tot 10 aan met hoeveel plezier je naar school ging. Waarbij 1 geen 

plezier en 10 veel plezier is. Omcirkel het juiste cijfer: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Toelichting:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Heb je momenteel een dag-invulling? Zo ja, welke? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe je je dag-invulling ervaarde vóór je bij Sterk Huis 

kwam. Waarbij 1 geen fijne dag-invulling is en 10 een hele fijne dag-invulling is. Omcirkel het 

juiste cijfer: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Toelichting:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Wat zijn je wensen voor dag-invulling binnen Sterk Huis? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. Wat is je droom voor de toekomst met betrekking tot werk en/of school? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Heb je in het verleden wel eens een talentscan gehad? 

o Ja 

o Nee 

 

24. Spreek je Nederlands? 

o Niet 

o Redelijk 

o Goed 

 

25. Bevind je je in een fase waarin je naar buiten mag? 

o Ja 

o Nee 

 

26. Van welk vervoersmiddel maak je gebruik wanneer je naar buiten mag? 

o Fiets / elektrische fiets 

o Auto 

o OV (openbaar vervoer) 

o Taxi 

o Scooter / bromfiets 

o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Omschrijf je financiële situatie. 

 

Heb je schulden? 

o Ja  

o Nee 

 

Is je financiële situatie inzichtelijk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je een uitkering? Zo ja, welke (WW, bijstand, ZW)? En bij welke gemeente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat was je woonsituatie voordat je bij Sterk Huis binnenkwam? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat gaat je woonsituatie worden nadat je bij Sterk Huis hebt gewoond? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Heb je een CV, voeg hem toe.  

Ontbreekt een CV, dan wordt dat een taak voor de komende week. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Sterk Huis 
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Start 
 Intake Sterk Huis (1 uur) 
 
Benodigdheden: Folder Leerwerkcoach 

Week 2 

 Intake Leerwerkcoach (1 uur) 
Benodigdheden: Intakeformulier Sterker voor de toekomst. 

o Kennismaking & Toekomstgesprek. 
o Inventarisatie over schoolsituatie/dag invulling voor de plaatsing bij Sterk Huis. 
o Participatieladder: niveau en persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken en vormgeven. 

Wat vindt de jongere leuk?; Waar is zij goed in?; Wat wil zij graag leren? 
o Eerste en tweede evaluatiemoment plannen. 

Week 3 

 Werkervaringsplaats (WEP) organiseren (aantal uur verschilt per cliënt) 
o WEP inzetten om arbeidscompetenties te vergroten; ’t winkeltje, repro of koffiecorner. 
o Afstemming met werkbegeleider op WEP, afspraken maken (1 uur) 
o Ondertekenen contract.  

 Contact opnemen met oude onderwijsvormen (1 uur) 
o Boeken opsturen; online scholing, huiswerk; koppelen aan interne scholing. 

 Doelen beschrijven (1 uur) 
o Welke doelen staan centraal? 

 Talentenscan (1 uur) 
(wordt alleen ingezet indien nodig, i.v.m. de kosten van de aanschaf van de talentenscan) 
 
Benodigdheden: talentenscan. 

o Afspraak maken voor het bespreken van de uitkomst van de talentenscan.  

Week 4 

 Uitkomst talentenscan bespreken ( 1 uur) 

Vanaf week 4 

 Inschrijven school of solliciteren naar bijbaan (afhankelijk van de veiligheid) 
o In overleg met de ambulant hulpverlener.  

Week 8 

 1e evaluatiemoment (1 uur) 
o WEP evalueren met werkbegeleider en cliënt. 
o Dagprogramma evalueren.  

Uiterlijk week 12 

 Eindevaluatie (1 uur) 
o WEP evalueren met werkbegeleider en cliënt. 
o Dagprogramma evalueren.  

                                                           
6 Dit is een richtlijn, per cliënt wordt er gekeken wat wanneer passend en nodig is. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtendprogramma 

8:00 opstaan en ontbijten 8:00 opstaan en 
ontbijten 

8:00 opstaan en ontbijten 8:00 opstaan en ontbijten 8:00 opstaan en 
ontbijten 

9:00-12:00 
Therapie 

9:00-12:00 
Leerwerk 
plek OF Aan 
de Slag  

9:00-11:00 
Workshop  
Academie 

9:30-11:30 
Nederlands 

9:00-12:00 
Therapie 

9:00-12:00 
Leerwerk 
plek OF Aan 
de Slag 

9:30-11:00 
Stabilisatiegroep  
  

9:00-12:00 
Therapie 

9:00-12:00 
Therapie 

9:00-12:00 
Leerwerk 
plek OF 
Aan de 
Slag 

11:00-12:00 Sport & Spel  
 

Middagprogramma 

12:00 Lunch 12:00 Lunch 12:00 Lunch  12:00 Lunch 12:00 Lunch 

13:30-14:30 
Sterk Staaltje 
 

12:30-
17:00 
Therapie 

12:30-
17:00 
Leerwerk 
plek 

12:30-
17:00 
Therapie 

12:15-13:00 
Zwemmen 

12:30-
17:00 
Therapie 

13:00-15:00 
Paardrijden 

12:30-17:00 
Therapie 

Veilig Lima meiden dagelijks taak aftekenen voor 18:00  

18:00 avondeten 18:00 avondeten 18:00 avondeten 18:00 avondeten 18:00 avondeten 

19:30-20:30 
Thema avond 

Taakgesprek (Lima) 
 

Groepsgesprek (Eva) 20:00-21:00 
Yoga 
 

 
 

20:00 Thee moment 20:00 Thee moment 20:00 Thee moment 20:00 Thee moment 20:00 Thee moment 

Groen: educatief; Oranje: ruimte voor  therapie/hulpverlening; Geel: ontspanning; Blauw: informatief; Paars: groepsbespreking.  
Dikgedrukt = verplicht; Geel; minimaal 1 activiteit kiezen.  
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