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Dit artikel is gebaseerd op informatie verkregen 

uit interviews met medewerkers van Divers, 

NeXus-Care, het Koning Willem I College en de 

gemeente. Het artikel is een weergave van de 

ervaringen en meningen die in deze interviews 

naar voren zijn gekomen.
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Jonge vergunninghouders

Op 1 januari 2017 woonden er in ’s-Hertogenbosch 

1.081 vergunninghouders. Waarvan ongeveer 100 12-

17 jarigen en zo’n 200 vergunninghouders in de leeftijd 

18 tot 24 jaar1. Deze jongeren vormen een kwetsbare 

groep. Zij zijn veelal alleenstaand, zonder thuisbasis of 

sociaal netwerk. Ze hebben veel meegemaakt in hun 

thuisland en tijdens hun reis naar Nederland. Wat zorgt 

voor trauma’s en weinig vertrouwen in de toekomst. 

De gemeente wil deze groep een goede basis en een 

veilige plek geven. De wijkwerkers van Divers bezoeken 

daarom vergunninghouders die in onze gemeente zijn 

komen wonen. Indien mogelijk leiden zij hen toe naar 

zinvol vrijwilligerswerk. Of zij zoeken een maatje die hen 

wegwijs kan maken. Maar er zijn in 2017 ook een aantal 

specifieke projecten opgepakt, door Divers en andere 

organisaties.

Meedoen

Het project More Than Refugees van Divers helpt 

jonge, kwetsbare vergunninghouders in de leeftijd 

van 18-25 jaar die dreigen af te glijden een plek te 

vinden in de maatschappij. De vragen van deze jonge 

vergunninghouders gaan veelal over het zoeken naar 

een eigen identiteit, geen toekomstperspectief hebben, 

eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten. Als 

gevolg hiervan kunnen zij in de problemen komen. 

Bijvoorbeeld doordat ze vervallen in alcohol of drugs, 

financiële problemen krijgen, etc. De jongere krijgt in 

het project hulp van een coach. Het gaat om hulp met 

praktische zaken, het opbouwen van een netwerk, 

starten met een opleiding, etc. De coach is iemand uit 

dezelfde cultuur als de vergunninghouder, maar is al 

verder qua levenswijsheid en inburgering. Het project 

telt nu zo’n 10 coaches en 30 vergunninghouders 

die door hen worden begeleid. Divers ondersteunt 

de coaches in hun rol, bijvoorbeeld met trainingen en 

intervisiegesprekken. 

18 jaar en zelfstandig? 

Extra kwetsbaar zijn vergunninghouders als zij 18 jaar 

worden. Vanaf dan zijn zij volgens de wet volwassen. 

Een uitkering aanvragen, hun financiën zelf regelen, etc. 

Er komt ineens veel op hen af. De onbekendheid met 

regelgeving, de taalbarrière en cultuurverschillen maken 

dit niet makkelijk. NeXus-Care is een zorgaanbieder 

gespecialiseerd in de doelgroep vreemdelingen. Zij 

hebben in 2017 vijf Eritrese vrouwen ondersteund, die 

alleen naar Nederland zijn gekomen en in hun thuisland 

en reis hier naartoe veel hebben meegemaakt. Zij zijn 

net 18 jaar geworden en hebben moeite hun weg te 

vinden en alles zelf te regelen. NeXus-Care geeft hen 

ondersteuning op maat, geregeld via de Wmo. Het 

gaat om casusregie, ondersteuning bij het regelen van 

praktische zaken en psychosociale hulp. De vrouwen 

hebben met verschillende organisaties contact, zoals 

vluchtelingenwerk, Weener XL en school. NeXus-Care 

zorgt voor regie. En houdt bijvoorbeeld in de gaten dat 

afspraken worden nakomen.

Eigen verantwoordelijkheid

Nederland is vooral een ik-maatschappij. Gericht op het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid. Heel anders dan 

de wij-maatschappij waar de jonge vergunninghouders 

veelal vandaan komen. Zij vinden het daarom lastig om 

allerlei zaken zelf te regelen. Dat is veelal geen onwil, 

maar vooral onkunde en onwetendheid. Het is belangrijk 

dat organisaties dat zien en meedenken vanuit de 

behoefte van de doelgroep. 

“Extra kwetsbaar zijn vergunning
houders als zij 18 jaar worden.”

“Een uitkering aanvragen, hun 
financiën zelf regelen, etc. Er 
komt ineens veel op hen af.”

1 Bron: BRP
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“Voor veel jonge 
vergunninghouders is het niet 
vanzelfsprekend om te denken 
vanuit wat ze zelf kunnen en 
willen. Talenten moeten opnieuw 
ontdekt worden.”

“De cultuurverschillen zijn 
soms erg groot. Om te kunnen 
integreren is het belangrijk om 
een brug te slaan tussen de 
cultuur van de vergunninghouder 
en de Nederlandse cultuur.”

Uitgaan van talenten 

Voor veel jonge vergunninghouders is het niet 

vanzelfsprekend om te denken vanuit wat ze zelf 

kunnen en willen. Talenten moeten opnieuw ontdekt 

worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij ‘Route 4’, een 

opleiding van het Koning Willem I college. Deze is 

erop gericht om 18-plussers binnen 1-1,5 jaar voor te 

bereiden voor vervolgonderwijs of arbeid. Dit schooljaar 

is gestart met 54 leerlingen. In 2016/2017 waren dat 

er 29. Er is aandacht voor het leren van de Nederlandse 

taal en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Maar ook voor 

maatschappelijke thema’s zoals een training veilig 

verkeer. Eerste resultaten van het project zijn er al. Zo 

zijn drie jongeren na Route 4 gestart met een taal- en 

schakelproject op een hogeschool. En er is een klas 

gestart met een werkervaringsstage. 

Ook de pilot citytrainers international is gericht op 

persoonlijke groei. Zo’n 15 jongeren van Route 4 hebben 

hier in 2017 aan deelgenomen. De talenten van deze 

jongeren zijn divers, zoals voetbaltraining geven of een 

evenement mee organiseren. Deelname resulteert in een 

certificaat. Dit kan weer een opstap zijn naar werk. Zo 

zijn vier deelnemers na afloop gestart met een KNVB-

jeugdopleiding en werkzaam als vrijwilliger bij een 

sportvereniging.  

Cultuurverschillen

De cultuurverschillen zijn soms erg groot. Om te kunnen 

integreren is het belangrijk om een brug te slaan tussen 

de cultuur van de vergunninghouder en de Nederlandse 

cultuur. Het project More Than Refugees van Divers 

helpt daarbij. In dit project wordt een vergunninghouder 

ondersteund door een coach uit de eigen cultuur. 

Ook bij het buddy-project van Route 4 helpen jonge 

vergunninghouders elkaar. Jongeren die de Nederlandse 

taal al beter beheersen, begeleiden jongeren die dit niet 

zo snel oppakken.  

Opbouwen zelfvertrouwen

De meeste jonge vergunninghouders hebben weinig 

zelfvertrouwen. Het is belangrijk dit op te bouwen. Bij 

Route 4 wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een eigen 

theatervoorstelling door jonge vergunninghouders. 

In het begin hebben de jongeren een afwachtende 

houding, maar in de loop van de tijd komen ze steeds 

meer zelf met ideeën. Ook nemen zij steeds meer 

eigen verantwoordelijkheid. Dit is belangrijk voor het 

opbouwen van zelfvertrouwen. Hetzelfde gebeurt bij het 

project  citytrainers international. Deelnemers worden 

gemotiveerd steeds meer zelf te regelen. Hier zien we 

jongeren na afloop ook vaak maatschappelijk actief 

worden op diverse vlakken (actief burgerschap). 
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“De projecten zorgen ervoor dat 
jonge vergunninghouders hun plek 
in de maatschappij vinden, een 
netwerk opbouwen en hun talenten 
benutten. Het biedt een opstap en 
helpt hen verder op weg.”

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Deelname aan de projecten is vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend. Voor citytrainers international moeten 

jongeren bijvoorbeeld zelf afspraken maken met de 

praktijkbegeleider. Bij Route 4 worden deelnemers 

vrijgesteld van de sollicitatieplicht voor hun 

bijstandsuitkering. Daar staat tegenover dat zij met 

Route 4 iedere 10 weken een contract afsluiten. Daarin 

wordt 100% inzet en 100% aanwezigheid verwacht. 

Preventief

De projecten zorgen ervoor dat jonge 

vergunninghouders hun plek in de maatschappij vinden, 

een netwerk opbouwen en hun talenten benutten. Het 

biedt een opstap en helpt hen verder op weg. De aanpak 

is preventief. Het helpt grotere kosten in de toekomst 

voorkomen, zoals schooluitval, schulden en criminaliteit.

Projecten staan niet op zichzelf

Samenwerking tussen organisaties en projecten 

is belangrijk. Op die manier krijgen jonge 

vergunninghouders de ondersteuning die zij nodig 

hebben. Zo lopen aanmeldingen voor Route 4 onder 

andere via Divers en de gemeente. En wordt bij Route 

4 gekeken welke jongeren voor welke trainingen in 

aanmerking komen. Bij het project More Than Refugees 

is er actieve samenwerking met welzijnsorganisaties 

zoals Ismes, een zelfhulpgroep voor verslaving. Maar 

ook met Route 4 en diverse (vrijwilligers)organisaties in 

de gemeente. De coaches kunnen de organisaties van 

informatie voorzien over de cultuur en gewoonten van 

jongeren. En de organisaties voorzien de coaches op hun 

beurt van kennis over specifieke problemen die kunnen 

spelen. Zo vullen zij elkaar aan. De coaches gaan ook 

mee met overleggen van Divers met andere organisaties. 

Resultaten

Resultaten zien we op verschillende vlakken. Voor 

de vergunninghouders zelf zit het vooral in meer 

zelfvertrouwen, het opbouwen van een sociaal netwerk 

en toekomstperspectief. Ook bouwen zij een goede 

basis op doordat praktische zaken zijn geregeld. Maar 

ook voor anderen is er resultaat. Zo doen de coaches bij 

het project More Than Refugees ervaring op in coachen. 

Dit kan een opstap zijn richting werk. Soms groeien zij 

door tot maatschappelijk werker. 

Ook zijn er maatschappelijke resultaten. Zo worden 

grotere problemen in de toekomst voorkomen, 

bijvoorbeeld schooluitval en werkloosheid. 

Toekomst

De meeste projecten zijn als pilot gestart en krijgen 

een vervolg. Zo loopt Route 4 na een pilot in schooljaar 

2016/2017 ook dit schooljaar door. Voor het project 

More Than Refugees is het idee: coaches die al langere 

tijd actief zijn, gaan in de toekomst zelf nieuwe coaches 

trainen. Op die manier zou het project mogelijk volledig 

op inwoners zelf kunnen draaien. Maar dat is nu nog 

een stap te ver. Voor  citytrainers international wordt 

gedacht om het project ook in de buurt in te zetten, 

mogelijk samen met het project More Than Refugees.
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