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Leeswijzer
In deze rapportage is gebruik gemaakt van voetnoten en eindnoten. De voetnoten 
bieden de lezer een korte uitleg over de lopende tekst. De eindnoten staan in bijlage 1 
en bevatten achtergrondinformatie, vaak met een verwijzing naar de literatuur.

Bij het schrijven van deze rapportage is getracht om inclusief taalgebruik te hanteren. 
In de tekst staan hier en daar ook verwijzingen naar het begrippenkader uit de Leidraad 
Cultuursensitief en Inclusief werken van OJZD. 
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 Samenvatting traject 
Inclusief werken 2021

Het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ) is 
bedoeld voor jeugdigen en opvoeders bij wie 
beginnende problematiek is gesignaleerd en voor 
selectieve doelgroepen die meer dan gemiddeld 
risico lopen op problemen tijdens opgroeien en 
opvoeden. Het FPAJ team van de afdeling Jeugd 
van de gemeente Amsterdam is een aantal jaar 
geleden gestart met het traject Inclusief werken. 
Doel van het traject is het gerichter inzetten van 
het preventieve aanbod voor (kwetsbare) groepen. 
De achterliggende rapportage beschrijft het FPAJ 
traject Inclusief werken en bevat praktische tips 
voor de gemeente en voor organisaties met een 
FPAJ aanbod gericht op Inclusief werken.

De eerste jaren van het traject Inclusief werken 
heeft het team aanbieders gestimuleerd onderling 
kennis te delen en samen te werken, om de 
aansluiting bij de diverse stad te bevorderen. In 
2021 is een externe adviseur1 ingehuurd om het 
traject Inclusief Werken verder uit te bouwen. 

Deze rapportage start met een beschrijving van 
het traject Inclusief werken dat in 2021 heeft 
plaatsgevonden. In 2021 is allereerst informatie 
verzameld over wat de professionals in het 
domein van FPAJ in de eigen praktijk ervaren als 
het gaat om het bereiken van de verschillende 
groepen jeugdigen en opvoeders in de stad. 
Deze gesprekken hebben geleid tot een lijst met 
aandachtsgroepen. Vervolgens is met aanbieders 
onderzocht wat ‘extra of anders’ gedaan kan 
worden om aan te sluiten bij de jeugdigen en 
opvoeders die om uiteenlopende nog weinig 
worden bereikt door preventieve jeugdhulp. 

Uit de eerste gespreksronde kwam onder meer 
naar voren dat aanbieders zorgen hadden over 
de aansluiting van het aanbod bij kinderen, 
jongeren en opvoeders met een licht verstandelijke 
beperking (LVB), vanwege de behoefte van deze 
doelgroep aan duurzame ondersteuning. Dit vraagt 

1 Eva Klooster van Klooster Onderzoek & Advies was 
in 2021 voor 1,5 dag per week betrokken als adviseur 
Inclusief werken. Zij is tevens auteur van de tussen- en 
eindrapportage (www.evaklooster.nl).

om een grotere tijdsinvestering dan beschikbaar is 
onder de subsidieafspraken met FPAJ-aanbieders. 
Ook gaven de aanbieders aan dat kinderen, 
jongeren en opvoeders woonachtig in Amsterdam 
Zuidoost nog niet voldoende werden bereikt. Tot 
slot waren er vragen over het bereiken van en 
aansluiten bij jongvolwassenen en opvoeders met 
een vluchtelingenachtergrond. 

Deze input is door de adviseur Inclusief werken 
gebruikt om themabijeenkomsten te organiseren, 
waar de aanbieders van elkaar en van externe 
(ervarings)deskundigen konden leren. Daarnaast is 
gestimuleerd dat aanbieders met specifieke kennis 
van doelgroepen samenwerken met zogenaamde 
‘generieke’ aanbieders.

Op de vraag wat nodig is om beter aan te sluiten, 
is ‘tijd’ waarschijnlijk de meest genoemde factor. 
Zeker als het gaat om groepen die nieuw in 
Nederland zijn, de taal onvoldoende spreken of 
weinig bekend zijn met of vertrouwen hebben in 
het reguliere aanbod. Tijd is nodig voor het winnen 
van vertrouwen en het op een rustige open manier 
contact maken met opvoeders of jeugdigen. 

Hoewel in het veld van preventieve jeugdhulp veel 
activiteiten in groepsverband plaatsvinden, pleiten 
aanbieders voor mogelijkheden om groeps- en 
individueel aanbod vaker te combineren. Zeker 
in het contact met opvoeders over hun kinderen 
is een individuele benadering eerder succesvol. 
Als de vertrouwens- of taalbasis er niet is, dan is 
werken in duo’s, bijvoorbeeld met sleutelpersonen 
met dezelfde taal/cultuur van het thuisland 
raadzaam. Daarom zijn de FPAJ-aanbieders van 
vrijwilligersondersteuning (maatjes, coaches) 
een zeer waardevolle aanvulling als het gaat om 
preventie.

Ook hebben aanbieders aangeven dat ze graag 
praktische tips krijgen over de communicatie 
met verschillende groepen. De best practices 
van individuele aanbieders en het traject Inclusief 
werken zijn daarom in deze eindrapportage 
opgenomen onder de titel ‘Tips uit het FPAJ-veld’. 

http://www.evaklooster.nl
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In 2022 willen de aanbieders verder met de 
FPAJ-themabijeenkomsten en daar zelf ook een 
actieve rol in spelen. In de laatste serie gesprekken 
hebben aanbieders ervoor gepleit om in 2022 o.a. 
aandacht te hebben voor: 
• vragen rond genderidentiteit, specifiek bij 

jeugdigen met een traditionele thuiscultuur;
• kwetsbare jonge statushouders;
• aanbod voor (aanstaande) ouders met 

een migratieachtergrond en opvoedings-
vraagstukken in relatie tot ongelijke kansen en 
discriminatie. 

Eind 2021 mogen we constateren dat het FPAJ-
veld een bredere kijk heeft gekregen op Inclusief 
werken. De aanvankelijke focus op cultuursensitief 
werken is verbreed naar bewustwording van 
de noodzaak van divers sensitief werken in 
de hele stad. Onder de medewerkers van de 
FPAJ-aanbieders is draagvlak voor een sturende 
opdrachtgever. We horen bijvoorbeeld: ‘Het 
helpt als de gemeente ons stimuleert om samen 
te werken en kennis te delen en de aandacht 
te behouden voor inclusief en cultuursensitief 
werken’. Het FPAJ-team en werkveld sluiten 
hiermee aan bij een bredere beweging in de 
gemeente en de Leidraad van de Projectgroep 
OJDZ cultuursensitief en inclusief werken. 

De kern van het FPAJ-traject Inclusief werken 2021

Brede verkenning onder aanbieders: welke groepen worden wel/niet goed bereikt?
• Er is kennis verzameld over het bereiken van deze groepen, uit de praktijk en uit vakliteratuur.
• De opgedane kennis is gedeeld in een tussen- en eindrapportage.

Gezamenlijke keuze voor prioriteiten van Inclusief werken 2021
Jeugdigen met LVB, nieuwe Nederlanders en nieuwe generatie opvoeders 

Drie bijeenkomsten over bovenstaande thema’s
• Met deskundige gastsprekers en leden van de doelgroep.
• Uitwisseling van kennis en ervaring van FPAJ-aanbieders.
• Concrete adviezen op drie thema’s (zie hoofdstuk 4).

Samenwerking en aandacht voor Inclusief werken in FPAJ-veld is versterkt
• Verschillende aanbieders zijn een nieuwe samenwerking gestart, met het doel (beter) aan te sluiten 

bij de wensen van de doelgroep.
• De contactpersonen van de FPAJ-aanbieders begrijpen het belang van Inclusief werken, een groot 

deel van hen heeft het thema actief in de eigen organisatie en/of in de themagroepen van FPAJ 
besproken.

• FPAJ-teamleden hebben het traject gestart en (mede) vormgegeven; ze hebben het thema Inclusief 
werken opgenomen in (gesprekken over) de opdracht FPAJ en verdere beleidsontwikkeling.

• De adviseur Inclusief werken heeft de opbrengsten en adviezen voor 2022 beschreven en heeft 
adviezen aan de gemeente gegeven voor 2022 (zie hoofdstuk 2).

• Met teamleden en aanbieders zijn thema’s 2022 gekozen (zie hoofdstuk 2.4).

Inclusief werken FPAJ is in een breder kader opgenomen
• Adviseur Inclusief werken FPAJ heeft deelgenomen aan OJDZ brede projectgroep Cultuursensitief en 

Inclusief werken. Zij heeft hierdoor zorg kunnen dragen dat de projectgroep en het FPAJ-team over 
en weer geïnformeerd werden.
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Tot slot
Deze rapportage is het sluitstuk van mijn bijdrage 
als adviseur inclusief werken. Mijn indruk is dat 
de professionals in het FPAJ veld klaar staan om 
de volgende stappen te maken, als zij daarin 
worden ondersteund door de eigen organisaties 
en hier ook de tijd voor krijgen vanuit de 
gemeente Amsterdam. Daarom is het van belang 
om als gemeente de gesprekken over inclusieve 
organisaties en inclusief werken (ook) te voeren 
met de directies en managers van de aanbieders. 
Of zoals een FPAJ-aanbieder dit jaar verwoordde: 
‘Diversiteitssensitief werken is een dynamisch 
thema dat constant – ook vanuit beleid – aandacht 
en visie nodig heeft.’

Met een nieuwe inkoop voor preventie in het 
verschiet zijn er kansen om diversiteitssensitief en 
inclusief werken stevig op de agenda te zetten 
voor de komende jaren.

Eva Klooster, 
FPAJ adviseur Inclusief werken 2021
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1 
Inleiding

Voor u ligt de eindrapportage Inclusief werken 
2021 van het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd 
(FPAJ) van de gemeente Amsterdam. De 
rapportage beschrijft hoe het FPAJ-traject Inclusief 
werken er heeft uitgezien en bevat praktische tips 
voor de gemeente en voor organisaties met een 
FPAJ-aanbod (verder: FPAJ-aanbieders) gericht op 
Inclusief werken. 

Het FPAJ is bedoeld voor jeugdigen en opvoeders2 
bij wie beginnende problematiek is gesignaleerd 
en voor selectieve doelgroepen die meer dan 
gemiddeld risico lopen op problemen tijdens 
opgroeien en opvoeden. De FPAJ doelgroepen zijn 
jeugdigen, gezinnen en opvoeders in kwetsbare 
omstandighedenI, vaak woonachtig in gebieden 
in Amsterdam waar inwoners met een niet-
westerse migratieachtergrond en met een lage SES 
(sociaaleconomische status) relatief veel problemen 
op verschillende leefgebieden hebben. Daarnaast 
gaat het om ouders en jeugdigen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB).
Kenmerk van het FPAJ is dat het gaat om 
‘specialistisch’ preventief aanbod, dat stedelijk 
wordt ingekocht als aanvulling op het preventieve 
aanbod dat door de sociale basis en het Ouder- en 
Kindteam in de stadsdelen wordt verzorgd. Het 
FPAJ is in 2021 uitgevoerd door 29 organisaties in 
Amsterdam.

Het traject inclusief werken is in 2019 gestart op 
initiatief van het FPAJ-team. Het heeft als doel 
om (kwetsbare) groepen beter te bereiken die 
om uiteenlopende redenen nog onvoldoende 
profiteren van het aanbod van FPAJ.
De term ‘inclusief werken’ verwijst naar het 
creëren van voorwaarden waardoor iedereen kan 
participeren en gelijke kansen heeft. Binnen het 
FPAJ-traject verwijst de term naar het samen met 
de aanbieders werken aan het (beter) aansluiten bij 
jeugdigen en opvoeders die extra risico lopen en 

2 In deze tekst wordt naast ouders, ook het begrip 
‘opvoeders’ gebruikt. Reden is dat kinderen in het 
superdiverse Amsterdam niet alleen worden opgevoed in 
de context van een één- of twee oudergezin. Even zo vaak 
hebben andere familieleden een rol in de opvoeding of 
vindt de opvoeding in een bredere context plaats. 

nog onvoldoende worden ondersteund. 
Om het traject te intensiveren is in 2021 een 
externe adviseur gevraagd voor de coördinatie, de 
uitvoering en de rapportages.

1.2  Inclusief werken in breder kader
In 2019 is het FPAJ team gestart met de vraag 
aan de aanbieders om extra aandacht te besteden 
aan de delen van de stad waar het opgroeien 
en opvoeden een meer dan gemiddeld aantal 
risicofactoren kent3. Datzelfde jaar zijn vier FPAJ-
aanbieders met specifieke kennis over inclusie en/
of (aansluiten bij) specifieke groepen, gevraagd 
een pilot uit te voeren met collega-aanbieders, 
gericht op het verbeteren van het bereik in de 
diverse stad. De rapportage hierover uit 2020 is op 
te vragen bij het FPAJ teamII. In 2021 is de adviseur 
Inclusief werken verder gegaan met het thema wat 
tot de voorliggende rapportage heeft geleid. 

Binnen de gemeente Amsterdam en bij de directie 
Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) was 
er in 2021 ook veel aandacht voor inclusief werken. 
In opdracht van de directeur OJZD is een 
Projectteam Diversiteit Inclusief werken 
opgericht, met ambtelijke vertegenwoordigers 
van de verschillende afdelingen. Dit OJZD-brede 
projectteam heeft in 2021 een beleidskader 
opgesteld om diversiteit-sensitiefIII en inclusief 
werken binnen de organisatie te versterken en om 
dit – door middel van beleid, inkoop, subsidie en 
de monitoring – ook bij uitvoerende partners te 
bewerkstellingen. 
FPAJ was het afgelopen jaar vertegenwoordigd in 
het projectteam via de adviseur Inclusief werken. 
Haar rol zal worden overgenomen door een vaste 
medewerker van het FPAJ-team.

Om het brede spectrum van diversiteit te bena-
drukken, gebruikt het OJZD- projectteam het 
begrip ‘diversiteit-sensitief’IV. Dit begrip impliceert 

3 Dat zijn Noord, Nieuw-West en Zuidoost en enkele andere 
delen van de stad. Voor een overzicht van risicofactoren 
en wijken, zie ‘Sterk en Zwak Jeugd in Amsterdam’, GGD 
2021. 
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dat naast de bijzondere aandacht voor etnische 
of religieuze cultuur ook andere aspecten van 
diversiteit een rol spelen in het dagelijks verkeer 
tussen mensen. De aandacht voor het brede 
spectrum van diversiteit sluit aan bij de uitkomsten 
van het FPAJ-traject Inclusief werken en de 
ontwikkelingen in de samenleving en is daarom 
ook terug te vinden in de aanbevelingen. Dat geldt 
ook voor de adviezen van het OJZD-projectteam 
met betrekking tot inclusief taalgebruik. 

Zowel het FPAJ-traject Inclusief werken, als de 
activiteiten van het OJZD-projectteam vormen 
onderdeel van een bredere inzet van de gemeente 
Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam zet breed in op 
gelijke kansen en cultuursensitief en inclusief 
werken. Voorbeelden zijn onder meer het 
Regenboogbeleid (afdeling Diversiteit), de 
Kansenaanpakken Primair en Voortgezet 
onderwijs (afdeling Onderwijs), het 
Masterplan Zuidoost en Nieuw-West (OJZD) 
en het programma Positief Perspectief en de 
Heroriëntatie op preventie (afdeling Jeugd).

1.3 Dankwoord
Het versterken van de toegankelijkheid en de 
aansluiting van het preventieve jeugdaanbod 
in onze superdiverse stad is een gezamenlijke 
opdracht. Afgelopen jaar hebben we vele inzichten 
gedeeld en lessen geleerd. Dat is een proces 
geweest van bevragen, delen en reflecteren. Het 
vroeg om een open gesprek en ook kritisch kijken 
naar ons eigen aanbod en handelen. 

We willen de aanbieders en de externe 
gastsprekers en deskundigen bedanken voor hun 
bereidheid om dit traject in 2021 samen aan te 
gaan. Met elkaar hebben we het Inclusief werken 
weer een stap verder gebracht. Dit rapport is 
vanzelfsprekend geen afsluiting van een traject. 
Aandacht voor inclusie en diversiteit is een continu 
proces, dat doorlopend brede aandacht verdient. 
Dat doen we gelukkig met een steeds grotere 
groep betrokken Amsterdammers en professionals 
en met een steeds duidelijkere focus.

FPAJ-team
Eva Klooster

Jonge deelnemer met twee verschillende linkerschoenen 

tijdens een FPAJ activiteit. Amsterdam Noord, voorjaar 2021

FPAJ aanbieder: ‘Dit jongetje kwam regelmatig naar de lessen met 
twee verschillende schoenen en slecht zittende kleding. Inmiddels is hij 
weer goed gekleed en met passende schoenen aanwezig in de lessen. 
Dit is het resultaat van de samenwerking van de begeleiders van onze 
groepsactiviteiten gezond gewicht en zijn vrijwillige Gezonde Maatje. 
Door de huisbezoeken van zijn maatje werd ons duidelijk dat zijn moeder 
overbelast was. Nu geven we hem extra aandacht tijdens onze lessen en 
letten we gezamenlijk op of hij wat extra’s van ons nodig heeft.’ 
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2 
Traject 
Inclusief werken 2021

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten en opbrengsten 
van het traject Inclusief werken beschreven. 
Paragraaf 2.2 start met een kort overzicht van 
de inhoud van het traject. Paragraaf 2.3 heeft de 
opbrengsten van het traject als onderwerp.

2.2  De opbouw en inhoud van 
het traject

Het traject heeft in 2021 bestaan uit twee fasen4. 
Voor de zomer heeft de adviseur Inclusief werken 
gesproken met alle aanbieders. De gesprekken 
waren gericht op het beantwoorden van de 
volgende kernvragen:

1. Wie zijn de Amsterdamse jeugdigen en 
opvoeders die, enerzijds veel baat kunnen 
hebben bij een ‘specialistisch’ preventief aanbod 
en anderzijds door uiteenlopende drempels nog 
onvoldoende worden bereikt met het aanbod? 
Deze Amsterdammers gelden in dit document 
als de ‘aandacht groepen’ van het traject 
Inclusief Werken.

2. Wat gaat al goed en wat is nog nodig, als 
het gaat om beter bereik en aansluiting van 
het preventieve aanbod bij de diversiteit aan 
perspectieven, behoeften, belevingen en de 
mogelijkheden van de Amsterdammers die 
vallen onder de aandacht groepen van het 
traject?

Op basis van de verkennende gespreksronde is een 
tussenrapportage geschreven en is een overzicht 
van aandacht groepen opgesteld. Drie groepen 
kwamen het meest prominent naar voren: 
1. Jongeren en opvoeders met een LVB.
2. Nieuwe Amsterdammers met een 

vluchtelingenachtergrond.
3. Opvoeders van verschillende generaties.

In de tweede fase van het traject zijn er drie 
themabijeenkomsten georganiseerd met als 

4 De uitkomsten van de oriëntatie fase zijn uitgebreid 
beschreven in de tussenrapportage. 

thema ‘Inclusief werken en aansluiten bij de 
bovengenoemde drie groepen’. Ondanks 
de beperkingen door COVID-regels, zijn alle 
bijeenkomsten goed bezocht. De eerste twee 
bijeenkomsten vonden online plaats met ruim 
20 deelnemers uit het FPAJ-veld. De derde 
bijeenkomst werd op locatie georganiseerd en 
telde meer dan 40 deelnemers.

Voor elke bijeenkomst zijn naast de reguliere 
FPAJ-deelnemers, ook andere deskundigen 
uitgenodigd met kennis of ervaring op het 
thema. Zo gaf een medewerker van MEE een 
presentatie op de eerste bijeenkomst. Leden van 
de Klankbordgroep Vluchtelingen vertelden op 
de tweede bijeenkomst over opvoeding uit hun 
thuislanden en de behoeften van opvoeders met 
een vluchtelingenachtergrond in Nederland. Voor 
de derde bijeenkomst werd de oprichtster van het 
Moedernetwerk uitgenodigd en zaten de FPAJ-
aanbieders aan tafel als (ervarings)deskundigen. 

Gedurende het hele traject heeft de adviseur 
Inclusief werken samen met het team, de FPAJ-
aanbieders en externe deskundigen (verder) 
gebouwd aan bewustwording, kennisdeling en 
het stimuleren van samenwerking. Dit gebeurde 
vaak tijdens bilateraal contact met aanbieders en 
teamleden, maar ook tijdens de bijeenkomsten van 
het FPAJ-team en het projectteam Cultuursensitief 
en Inclusief werken. 

Uit de eerste serie verkennende gesprekken 
kwam naar voren, dat de aanbieders onderling 
verschillen in de mate waarin zij bezig zijn met 
Inclusief werken. In de tussenrapportage Inclusief 
werken (april 2021V) stond daarover: een deel van 
de aanbieders kan goed aangeven wat zij doet 
om aan te sluiten bij (individuele) behoeften en 
leefwerelden van verschillende groepen. Andere 
aanbieders zijn minder bewust bezig met het 
bieden van maatwerk. Zij zijn het afgelopen 
jaar veel bezig geweest met het ‘wegzetten’ 
van aanbod in de focusgebieden in de stad en 
hebben een bereikstrategie die voornamelijk is 
gericht op het versterken van het contact met de 
professionele verwijzers. 
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De tussentijdse ‘meting’ gaf de basis voor de 
vervolgstappen. Vanaf dat moment heeft de adviseur 
ondersteuning geboden aan aanbieders met 
vragen en zijn aanbieders gestimuleerd om samen 
te werken. Zo kwamen er vragen van aanbieders 
die toewerkten naar een inclusieve organisatie, 
aanbieders die moeite hadden met het aansluiten 
bij bepaalde doelgroepen en/of aanbieders die 
geen contacten hadden met informele organisaties. 
Soms was een verwijzing naar een kennisinstituut 
of een lokale organisatie de oplossing, andere 
keren zocht de adviseur naar oplossingen in het 
veld van preventieve jeugdhulp en stimuleerde 
een samenwerking tussen twee aanbieders. Een 
voorbeeld van een concreet resultaat hiervan is dat 
verschillende aanbieders hun bereikstrategie hebben 
aangepast. In plaats van het organiseren van groeps- 
en voorlichtingsbijeenkomsten voor opvoeders – die 
in vooral door hoogopgeleiden werden bezocht 
– zijn deze aanbieders overgegaan op online en 
individuele gesprekken met opvoeders, waardoor 
een meer diverse groep opvoeders wordt bereikt. 
In de volgende paragraaf zijn de resultaten verder 
uitgewerkt.

2.3 Opbrengsten en adviezen 
inclusief werken

Hieronder is samengevat wat het traject Inclusief 
werken volgens de FPAJ-aanbieders heeft 
opgeleverd. Aan ieder onderdeel is door de 
adviseur Inclusief werken een advies voor het 
vervolg gekoppeld.

Samenwerking in het veld
Een deel van de FPAJ-aanbieders is gespecialiseerd 
in cultuursensitief werken of heeft kennis van 
een specifieke doelgroep. Het stimuleren van de 
samenwerking tussen de zogenaamde specialisten 
en de generieke FPAJ-aanbieders vormt inmiddels 
een structureel onderdeel van het traject. Als 
gevolg van deze inzet zijn verschillende vormen 
van samenwerking gestart, waarbij zowel positieve 
ervaringen zijn opgedaan (geleerd van elkaars 
expertise, aanbod sluit nu beter aan) als minder 
positieve ervaringen (andere verwachtingen, 
ongelijke verhoudingen). 

Betrokkenheid van de opdrachtgever is vaak 
genoemd als ondersteunend voor de continuïteit 
en de kwaliteit van de samenwerking. ‘Het is 
goed als de gemeente ons blijft stimuleren om 
samen te werken, dit dreigt onvoldoende te 
gebeuren als er sprake is van tijdsdruk’, vertelde 
een aanbieder. Een andere aanbieder wees erop 

dat aanbieders die goed samenwerken, hun 
cliënten ook gerichter kunnen doorverwijzen als 
dat nodig is. ‘De kwaliteit van een doorverwijzing 
is voor de cliënt heel belangrijk, ik zou willen dat 
de gemeente dat meeneemt in de beoordeling. 
We willen op maat werken en liever worden 
afgerekend op onze inzet voor de cliënt, dan 
op de hoeveelheid koppelingen. Resultaat is 
ook als ik iemand goed doorverwijs, en niet 
onnodig bij me houd voor de cijfers’ aldus een 
aanbieder van vrijwilligersondersteuning. In 
2021 zijn verschillende nieuwe samenwerkingen 
tot stand gekomen door tussenkomst van de 
adviseur Inclusief werken. Het is te vroeg om de 
opbrengsten te evalueren, maar de eerste reacties 
zijn positief.

Advies: De meeste aanbieders staan open 
voor samenwerking, maar geven ook aan dat 
de stimulans vanuit de gemeente – zowel 
inhoudelijk als financieel – helpt om de 
samenwerking te versterken. Voorwaarde 
voor succesvolle samenwerking is dat 
aanbieders ‘leren van elkaars expertise’ en 
dat de samenwerking onder die noemer van 
gelijkwaardigheid wordt opgestart. Het FPAJ-
team moet deze boodschap blijven uitdragen 
en samenwerking blijven stimuleren. Als 
opdrachtgevers hebben zij vaak een breder 
overzicht over het aanbod in de stad, van 
de tekorten en van de expertisen waarop 
aanbieders elkaar kunnen aanvullen.

Nieuwe manieren van opvoeders betrekken.
Voorwaarde voor de effectiviteit van het 
preventieve aanbod aan jeugdigen is de 
betrokkenheid van opvoeders, constateren de 
aanbieders. Sommige aanbieders deelden begin 
dit jaar hun zorg dat groepsbijeenkomsten voor 
opvoeders een lagere opkomst hadden dan 
gewenst en dat zij met ouderbijeenkomsten op 
scholen vooral de ‘talige’ opvoeders bereikten. 

Inmiddels heeft een aantal aanbieders succesvol 
de eigen bereikstrategie aangepast, mede naar 
aanleiding van de gesprekken over bereik in het 
kader van inclusief werken. In dit geval heeft 
corona eveneens een onverwacht positief effect 
gehad. Het feit dat de ouderbijeenkomsten 
behorend bij lessen aan VO-leerlingen dit jaar 
gedwongen online werden gegeven, had als 
positieve effect dat een hoger percentage 
opvoeders deelnam. De drempel van de 
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onlinebijeenkomst is lager voor ouders die zich 
tijdens een live bijeenkomst om verschillende 
redenen (waaronder taal) oncomfortabel bij een 
groepsbijeenkomst voelen. Andere aanbieders 
hebben gebruik gemaakt van de praktische tips 
van FPAJ-collega’s om vaker gebruik te maken van 
WhatsApp en voicemailberichten om opvoeders 
actief te betrekken en/ of te motiveren om een 
bijeenkomst te volgen, bij opvoeders die moeite 
hebben met de Nederlandse taal.

Advies: in het FPAJ-veld is veel expertise 
aanwezig als het gaat om het bereiken en 
aansluiten bij diversiteit in de stad, maar die 
expertise is niet bij alle aanbieders in gelijke 
mate aanwezig. Het jaar 2021 heeft onder meer 
in het teken gestaan van het verzamelen en 
verspreiden van best practices en praktische 
tips. Het FPAJ- team en de aanbieders kunnen 
deze methode voortzetten, door op iedere 
bijeenkomst ‘best practices en praktische tips’ 
op de agenda te zetten en deze op te nemen in 
het verslag.

Stedelijke expertise vluchtelingen 
waarderen
Er is sprake van een toename van mensen met 
een vluchtelingenachtergrond in Amsterdam. 
Tegelijkertijd signaleren de FPAJ-aanbieders 
dat zij voor jeugdigen en opvoeders met een 
vluchtelingen achtergrond nog onvoldoende 
expertise in huis hebben. Zij geven aan dat 
specifiek voor een aantal groepen – Eritrese 
jongvolwassenen, jonge (aanstaande) moeders – 
meer aandacht en deskundigheid nodig is, dan zij 
op dit moment kunnen bieden. Ditzelfde is aan 
de orde in het contact met opvoeders uit Syrië en 
Afghanistan. Dit zijn ‘jonge’ migratiegroepen die 
nog niet vertegenwoordigd zijn in de organisaties 
en in de netwerken van de organisaties. 

Advies: Onderzoek in het kader van de 
nieuwe inkoop van preventie hoe het 
aanbod stedelijke of landelijke organisaties 
van en voor nieuwe Nederlanders met een 
vluchtelingenachtergrond meegenomen kan 
worden. Hierdoor kunnen zij als volwaardige 
(samenwerkings-)partners bijdragen aan het 
preventieve jeugdaanbod in Amsterdam en de 
aansluiting bij jeugdigen en opvoeders met een 
vluchtelingenachtergrond helpen versterken.

Meer aanbod in Zuidoost, Noord en 
Nieuw-West
Het FPAJ-team stimuleert al een paar jaar dat 
het preventieve jeugdaanbod in Zuidoost, Noord 
en Nieuw-West steviger en beter passend bij het 
gebied wordt ingezet. Uit de laatste gespreksronde 
komt naar voren dat die stimulans serieus is 
genomen, en dat aanbieders actiever zijn in deze 
delen van de stad. Op aanraden van de teamleden 
en de adviseur Inclusief werken hebben aanbieders 
zich meer verbonden met (kleinere) aanbieders die 
al in de wijken actief zijn en die een goed bereik 
hebben van de doelgroepen.

Advies: Ga door op de ingeslagen weg. Dit 
kan door de ontwikkelingen en de spreiding 
van het aanbod van de stad te blijven volgen 
en daar waar nodig bij te sturen, bijvoorbeeld 
ook in enkele specifieke buurten in andere 
stadsdelen met relatief zeer kwetsbare jongeren 
en opvoeders.

Groeps- en individueel aanbod
Hoewel in het veld van preventieve jeugdhulp op 
dit moment nog veel activiteiten in groepsverband 
plaatsvinden, pleiten aanbieders voor mogelijk-
heden om groeps- en individueel aanbod vaker 
te combineren. Uit de verkenning voor het traject 
Inclusief werken is duidelijk naar voren gekomen 
dat opvoeders behoefte hebben aan een-op-
een terugkoppeling en advisering als het gaat 
om de ontwikkeling van hun kind(eren), maar dat 
groepsgerichte bijeenkomsten goed aansluiten bij 
lichte opvoedkundige voorlichting of dialoog. 
Als de vertrouwens- of taalbasis er niet is, dan is 
werken in duo’s, bijvoorbeeld met sleutelpersonen 
met dezelfde taal/cultuur van thuisland raadzaam. In 
dit kader zijn de FPAJ-aanbieders van vrijwilligers-
ondersteuning (maatjes, thuisbezoeken, coaches) 
een zeer waardevolle aanvulling in het preventieve 
veld. Verschillende aanbieders van groepsactivitei-
ten werken samen met een organisatie voor vrijwil-
ligersondersteuning, waardoor bijvoorbeeld een 
groepsgericht sportaanbod voor kinderen met over-
gewicht gecombineerd kan worden met naschoolse 
individuele begeleiding door een vrijwilliger. 

Advies: Ga door met het stimuleren van en 
mogelijkheden creëren voor de combinatie 
van FPAJ-groepsaanbod met individuele 
begeleidingstrajecten (jeugdigen) of individuele 
contactmomenten (opvoeders). 
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Bewustwording en kritisch kijken
In 2021 is Inclusief werken op verschillende 
momenten aan de orde gekomen; tijdens de 
structurele FPAJ-overleggen, de themabijeen-
komsten en de bilaterale overleggen. Verschillende 
aanbieders noemen dat zij door de herhaling van 
aandacht voor het thema meer ‘bewust’ zijn gaan 
kijken naar de eigen organisatie en hun aanbod. 

Advies: Behoud de huidige aandacht voor 
inclusief werken vanuit het FPAJ-team, door 
het onderwerp ook in 2022 standaard aan 
de orde te laten komen in de voortgangs- 
en contractmanagement gesprekken met 
aanbieders. Door het als vast agendapunt op 
te nemen in de eigen teambespreking en de 
reguliere FPAJ themagroepen lopen we vooruit 
op de Leidraad Diversiteitsensitief en inclusief 
werken, waarin staat dat diversiteit-sensitief en 
inclusief werken structureel onderdeel moet 
zijn van alle beleid- en contractafspraken met 
uitvoerende partners. Het is verder van belang 
om de aanbieders te wijzen op relevante 
methoden en leerbijeenkomsten in dit kaderVI.

Verbreding van focus
Op de vraag wat aanbieders verstonden onder 
‘inclusief werken’, volgde in de eerste serie 
gesprekken regelmatig een praktisch antwoord: 
‘We willen aanbod bieden in Noord, Zuidoost en 
Nieuw-West’ of: ‘We willen aansluiten bij minder 
bereikte groepen met een migratieachtergrond.’ 
Inclusief werken werd door een deel van de 
aanbieders in 2021 geïnterpreteerd als een 
opdracht om cultuur sensitiever te werken in 
bepaalde delen van de stad.

Het ‘smalle’ perspectief op Inclusief werken is 
gaandeweg verbreed naar ‘het aansluiten bij alle 
groepen die nog onvoldoende worden bediend’. 
Daarmee verplaatste de aandacht lopende het 
traject van cultuurspecifiek groepsaanbod in delen 
van de stad, naar diversiteitssensitief werken 
in de hele stad. Zo vroegen aanbieders na de 
gespreksrondes ook aandacht voor het aansluiten 
bij een nieuwe generatie opvoeders die stress 
ervaart door ongelijke machtsverhoudingen 
en discriminatie, die negatief doorwerkt 
op hun kinderen. Een ander voorbeeld van 
diversiteitssensitief aanbod is de vraag van 
aanbieders om in 2022 het thema ‘gender, 
opgroeien en opvoeden’ te agenderen. 

Verschillende aanbieders vragen aan de gemeente 
om een duidelijkere visie op en communicatie 
over de verwachtingen met betrekking tot 
inclusief werken. Daarbij is meermaals genoemd 
dat diversiteitssensitief en cultuursensitief 
werkenVII een dynamisch proces is, dat constant 
aanpassing vraagt aan de veranderde samenleving. 
Aanbieders worden graag tijdig geïnformeerd 
over beleidsaanpassingen. Het bericht dat 
de projectgroep Cultuursensitief en Inclusief 
OJZD afgelopen jaar bezig is geweest met een 
LeidraadVIII met daarin adviezen voor ‘inclusief 
taalgebruik’ en ‘inclusief opdrachtgeverschap’ is in 
dit kader positief ontvangen. 

Advies: De aandacht van het FPAJ-team en 
aanbieders sluit aan bij de bredere inzet van 
de gemeente en OJZD op diversiteitssensitief 
en inclusief werken. FPAJ neemt deel aan de 
projectgroep diversiteitssensitief en inclusief 
werken en kan dus een voortrekkersrol hebben 
in de rol van inclusief opdrachtgeverschap, 
voortbouwend op de huidige positieve 
samenwerking met aanbieders. Om echt 
verschil te maken is het raadzaam om 
contractmanagement gesprekken te voeren 
met het management en de directies van de 
aanbieders over de vraag hoe zij het inclusief 
werken en de inclusie op de werkvloer gaan 
ondersteunen.

Voortzetting themagroepen en 
samenwerking 
In 2022 willen de FPAJ-aanbieders verder met 
samenwerken en delen. Er is draagvlak voor 
themabijeenkomsten en verschillende aanbieders 
willen daar een actieve rol in spelen. In de laatste 
serie gesprekken is geopperd om 3 tot 4 keer per 
jaar een themabijeenkomst te organiseren en dan 
(mogelijk) de volgende thema’s te agenderen:
• jongeren en vragen rond genderidentiteit in 

relatie tot traditionele thuiscultuur;
• opgroei- en opvoedvraagstukken in relatie tot 

ongelijke kansen en discriminatie;
• signalen van mentale problematiek bij meisjes 

met een migratieachtergrond;
• kwetsbare jonge statushouders;
• bereik en aanbod voor (aanstaande) ouders met 

een vluchtelingen/migratieachtergrond.
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2.4 De resultaten samengevat
In deze paragraaf is puntsgewijs een overzicht 
samengesteld van de acties en resultaten van het 
traject Inclusief werken. De opbrengsten zijn in vijf 
onderdelen vertaald:

1. Verbeterd zicht op doelgroepen:
• Aanbieders hebben beter zicht op doelgroepen 

die wel/niet voldoende worden bereikt;
• Er is een keuze gemaakt voor concrete 

‘aandachtsgroepen’ waarover aanbieders in 
2021 meer willen weten;

• Er is een keuze gemaakt in ‘aandachtsgroepen’ 
voor o.a. themabijeenkomsten 2022.

2. Deskundigheidsbevordering en kennisdeling:
• Aanbieders hebben kennis uit de praktijk 

kunnen verzamelen over aansluiten bij FPAJ-
doelgroepen;

• Aanbieders hebben kennis kunnen verzamelen 
over bereik en aansluiten uit literatuur;

• De opgedane kennis is gedeeld in een tussen- 
en eindrapportage;

• Aanbieders hebben deelgenomen aan de 
bijeenkomsten over: LVB, nieuwe Nederlanders 
en ouders;

• Aanbieders hebben kennis en ervaring 
uitgewisseld tijdens twee onlinebijeenkomsten 
waarbij  deskundige gastsprekers/leden uit de 
doelgroep concrete informatie en adviezen 
gaven;

• Aanbieders wisselden kennis en ervaring tijdens 
een live-bijeenkomst.

3. Samenwerking en aandacht voor inclusief 
werken (niet cursief)  is versterkt:

• Verschillende aanbieders zijn een nieuwe 
samenwerking gestart, met het doel (beter) aan 
te sluiten bij de wensen van de doelgroep;

• Alle contactpersonen van aanbieders 
begrijpen het belang van inclusief werken en 
zijn geïnformeerd over verwachtingen van 
gemeente.

4. Borging van aandacht inclusief werken (niet 
cursief) versterkt:

• FPAJ-teamleden hebben het onderwerp 
geagendeerd tijdens bilateraal contact 
aanbieders en tijdens themagroepen. 

5. Inclusief werken FPAJ in breder kader 
opgenomen

• Adviseur Inclusief werken FPAJ heeft 
deelgenomen aan OJDZ brede projectgroep 
Cultuursensitief en Inclusief werken. Hierbij is 
informatie gegeven en opgehaald vanuit de 
ervaringen met inclusief werken bij FPAJ.
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3 

gezinnen zijn immers weer vele verschillen. 
• Door vragen te stellen toon je niet alleen aan de 

ander jouw belangstelling, maar voorkom je dat 
je generaliseert of uitgaat van aannames. Start 
met belangstellende ‘lichte’ vragen en stel niet 
direct persoonlijke vragen (zie ook tips volgende 
paragraaf). 

Werven en bereiken

Gebruik positieve taal bij werving/ voorlichting
• Gebruik positieve termen voor de 

bekendmaking van het aanbod. Een vaker 
genoemd voorbeeld: een training ‘huiselijk 
geluk’ wekt meer vertrouwen, dan een training 
tegengaan huiselijk geweld

Werven = uitreiken
• Verschillende aanbieders hebben positieve 

ervaringen met het bereiken van doelgroepen 
via ‘outreachend’ werken: zij zijn zichtbaar bij 
informele- , buurt- en religieuze organisaties, 
doen mee aan lokale bijeenkomsten en werken 
samen met informele organisaties. Deze 
ervaringen staan ook beschreven in de al eerder 
genoemde rapportages ‘Doelgroepbereik’ en 
de ‘Kracht van Ontmoeting’.IX

Diverse communicatie
• Wees bereid om andere of creatieve manieren 

van communicatie in te zetten. Overweeg 
bijvoorbeeld een WhatsApp of voicemailbericht, 
wanneer de taalvaardigheid van cliënten een 
probleem vormt. Verder is voorlichting via de 
radio veel gebruikt door gemeenschappen in 
Zuidoost.X

Aanbod op maat

Collectief en/of individueel?
• Soms hebben opvoeders moeite met 

groepsbijeenkomsten vanwege ‘ongemak’ 
met de samenstelling van de groep of is de 
locatie/tijd een drempel. Zoek uit waar de 
drempel ligt. Wanneer er ongemak bestaat bij 
collectief aanbod, dan kan de oplossing liggen 
bij individueel contact (telefonisch/ online). 

Praktische tips van en voor 
FPAJ-aanbieders

3.1 Inleiding
Het aansluiten bij de diversiteit aan Amsterdammers 
vraagt om een serie basisvaardigheden, die 
belangrijk zijn tijdens alle contacten. Denk aan 
alle jeugdigen en gezinnen zonder vooroordelen 
tegemoet treden, duidelijk en respectvol 
communiceren etc.

Bij Inclusief werken ligt de focus op wat er 
‘extra of anders’ gedaan kan worden om aan te 
sluiten bij de groepen die – om uiteenlopende 
redenen – het aanbod preventieve jeugdhulp5 
nog weinig gebruiken. Inclusief werken vraagt 
om rekening houden met de (individuele) 
behoeften, mogelijkheden en leefwerelden van 
Amsterdammers met diverse achtergronden. De 
kennis uit het FPAJ-veld is in 2021 opgehaald 
via gesprekken en themabijeenkomsten en is 
hieronder vertaald in praktische tips ten behoeve 
van inclusief werken in de praktijk. 

Na onderstaand schema treft de lezer tips 
gericht op het aansluiten bij specifieke 
groepen (mensen met lvb en mensen met een 
vluchtelingenachtergrond).

3.2 Tips uit de FPAJ-praktijk

De basis(houding)

Open houding
• Probeer altijd naar de individuele mens te kijken. 

Onbevooroordeeld kijken is een competentie, 
die iedereen kan ontwikkelen. 

Stel vragen
• Het helpt om goed geïnformeerd te zijn over de 

achtergronden van mensen met een migratie- 
of vluchtelingengrond, maar zeker bij een 
kennismaking is ‘interesse’ waarschijnlijk een 
belangrijker tool dan kennis. Binnen groepen en 

5 Organisaties die (jeugd) hulp bieden aan specifieke 
groepen (mensen met LVB, mensen met een 
migratieachtergrond) worden ook wel aangeduid met 
de term ‘specifiek’ aanbod. Generiek aanbod moet in 
principe toegankelijk zijn voor alle doelgroepen (reguliere 
jeugdhulp, welzijnswerk, jongerenwerk).
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Wanneer de groepssamenstelling een drempel 
vormt, dan is het organiseren van verschillende 
groepsbijeenkomsten een optie.

• Over het algemeen geldt: opvoeders horen 
informatie over hun kind liever in individuele 
gesprekken, terwijl groepsbijeenkomsten heel 
goed werken voor voorlichting.

Neem de tijd en zorg voor flexibele ureninzet
• Werven en vertrouwen winnen vraagt om 

ureninzet en flexibele uren.
• Aanbieders die buiten kantooruren werken, 

hebben daar veel profijt van.  
Zij kunnen beter samenwerken met informele 
organisaties (bijvoorbeeld in het weekend) 
en met jongerenorganisaties (na schooltijd of 
avonduren). Resultaat is een hoger bereik van 
groepen die als ‘moeilijk bereikbaar’ gelden.

Werk (samen) met een divers samengesteld 
vrijwilligersteam
• In het FPAJ-veld zijn positieve ervaringen 

opgedaan (met samenwerking) met vrijwilligers-
ondersteuning. Er zijn verschillende factoren 
genoemd die bijdragen aan succesvolle 
individuele begeleiding door een vrijwilliger, dat 
zijn: Goede matching van vrijwilliger op behoefte 
van vrager (kan op gender, cultuur en/of op taal), 
vrijwilliger kan starten met reduceren van stress 
(door eerst praktische vragen aan te pakken, en 
daarna meer gevoelige opvoedingsvragen) 

Betrek het netwerk
• Maak gebruik van de bestaande netwerken en in 

het algemeen: organiseer sociale steun van het 
informele netwerk en versterk (geloof in) eigen 
kunnen. 
“Breek niet is af wat het er al is. Zet naast de 
FPAJ-professional een broer of iemand uit het 
systeem (choosen family”).6

Spreek thuis af
• In kader van maatwerk: spreek thuis af of 

onderhoudt online of telefonisch contact als 
dat beter past bij de behoefte van de cliënt. Dit 
helpt de drempel verlagen om te spreken over 
moeilijke onderwerpen.

6 Informele steun is bewezen één van de meest effectieve 
werkwijzen Zie bijvoorbeeld ‘JIM, jouw ingebrachte coach’. 
En Lam & Ligtermoet, 2018.

Zorg voor integrale aanpak
• De combinatie van een groepsgericht 

aanbod, met individuele begeleiding 
door een professional of een vrijwilliger is 
volgens aanbieders succesvol gebleken in 
de preventieve aanpak. Bijvoorbeeld bij de 
aanpak gezond gewicht. Zie verder volgende 
kolommen.

Werken met duo’s
• Bij duo-(trainer)schap werken twee personen 

met een andere culturele achtergrond en/
of ander specialisme samen. Verschillende 
aanbieders hebben dit principe met succes 
gebruikt in o.a. Zuidoost, door bijvoorbeeld 
trainingen, kennismakingsgesprekken of 
huisbezoeken met duo’s te doen.

Duo-organisaties
• Er zijn eveneens goede ervaringen opgedaan 

met samenwerking tussen generieke FPAJ 
aanbieders en organisaties met cultuurspecifieke 
deskundigheid. Voor deze manier van werken is 
in de literatuur veel bewijs te vinden, met name 
als het gaat om personen die kort in Nederland 
zijn of veel waarde hechten aan een benadering 
vanuit de culturele en/of religieuze achtergrond.

Inclusieve organisaties 

Organiseer inspraak!
• Organisaties met een jongeren- of ouderraad 

waarin verschillende groepen zijn vertegen-
woordigd, krijgen feedback op de eigen 
werkwijze en slagen er bewezen beter in om aan 
te sluiten bij doelgroepen.

Werk toe naar inclusieve organisatie
• De FPAJ-aanbieders die werken met een 

team dat de diversiteit van Amsterdam 
weerspiegelt, zijn positiever over de aansluiting 
bij de verschillende doelgroepen in de stad. 
Professionals die werken bij een organisatie 
met een weinig divers team, hebben daar in de 
praktijk last van. Deskundigheid van specifieke 
groepen moet dan worden ingehuurd, waarvoor 
niet altijd ruimte is. Van de gemeente vragen zij 
meer sturing op ‘inclusieve organisaties’.
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3.3 Aansluiten bij specifieke 
groepen: jongeren en 
opvoeders met LVB

In het begin van het traject Inclusief werken 
hebben verschillende aanbieders aangegeven 
meer te willen weten over het ‘aansluiten bij 
jongeren en bij opvoeders met een (vermoedelijke) 
licht verstandelijke beperking (LVB)’. Verschillende 
aanbieders merken op dat zij te maken hebben 
met jongvolwassen vluchtelingen, bij wie zij 
een vermoeden hebben van LVB. Wat kunnen 
aanbieders doen in dit geval?

Naar aanleiding van deze vragen is besloten een 
themabijeenkomst over dit thema te organiseren. 
Een GGZ-psycholoog bij MEE verzorgde een 
inleiding en gaf tips over het herkennen van een 
licht verstandelijke beperking (LVB). Dit is vaak 
niet eenvoudig omdat veel mensen met LVB in 
eerste instantie verbaal sterk kunnen overkomen. 
Toch is er een aantal veel voorkomende signalen 
zoals niet op afspraken komen, afspraken en 
uitleg niet begrijpen en de combinatie van verbale 
capaciteiten die sterker lijken dan de cognitieve 
vermogens. 
Genoemde signalen kunnen wijzen op LVB, 
maar kunnen – bijvoorbeeld in het geval 
van vluchtelingen - ook samenhangen met 
gebeurtenissen in het verleden of het gevolg zijn 
van een taalprobleem. 

De bureaudienst van MEE is iedere dag bereikbaar 
voor FPAJ-aanbieders, die vragen hebben over een 
casus. Hieronder staan praktische tips in schema.

Wat helpt bij herkennen van een LVB?

• Neem de tijd om iemand echt te leren 
kennen (vraag door over onderwijs, familie-
context etc.). Check in gesprek steeds of de 
vraag begrepen is.

• Neem de tijd om ook de voorgeschiedenis te 
leren kennen (schoolloopbaan, evt. trauma’s, 
migratie). Voorkom te snelle conclusies (bijv. 
geen schooldiploma hoeft niets te zeggen 
over iemands cognitie, kan ook gevolg zijn 
van opgroeiomstandigheden). 

• Probeer uit te zoeken: zijn er andere 
ontwikkelingen onderzocht of (mede) 
verklarend, bijv. autisme, dyslexie, 
disharmonisch IQ-profiel? 

Wat helpt bij herkennen van LVB bij 
mensen wiens taal je niet spreekt?

• Betrek een vertrouwenspersoon uit 
het persoonlijke netwerk, of zoek 
sleutelpersonen uit de gemeenschap van 
de persoon (bijvoorbeeld zelforganisatie).

• Gebruik creatieve manieren om zicht 
te krijgen op de persoon en diens 
voorgeschiedenis. Niet in taal, maar 
bijvoorbeeld laten tekenen, of iets 
persoonlijks laten meenemen.

• Testen of onderzoek doen kan waardevolle 
informatie geven, maar geeft nooit met 
100% zekerheid wanneer iemand recent uit 
een ander land komt en de taal niet spreekt. 
Non-verbale testen kunnen helpend zijn; 
MEE en TIMON kunnen hierover informeren; 
OKT en OKA’s op scholen kunnen verwijzen.

• En zo lang er geen tolk en/of 
vertrouwenspersoon is gevonden die kan 
helpen bij gesprekken; stel vragen via 
WhatsApp en gebruik google translate.
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3.4 Aansluiten bij specifieke 
groepen: Syrische en Eritrese 
opvoeders

Mensen die kort in Nederland zijn en/of de 
Nederlandse taal niet machtig zijn worden nog 
onvoldoende bereikt, zo bleek uit de verkennende 
gesprekken met FPAJ-aanbieders. Twee groepen 
werden in dit kader het meest genoemd; 

Syrische en Eritrese nieuwkomers. Voor de 
themabijeenkomst ‘Inclusief Nieuwe Nederlanders’ 
werden daarom (ervarings)deskundigen7 
uitgenodigd van de klankbordgroep Vluchtelingen. 
Hieronder staat de samenvatting van de tips die 
zij de FPAJ-aanbieders meegaven. Zie ook bijlage 
voor literatuurverwijzingXI. 

7 Jawar Mazawine en Semhar Medhanie zijn lid van de 
Vluchtelingenraad van de gemeente Amsterdam, zij gaven 
een inleiding en bovenstaande tips over aansluiten bij 
opvoeders uit Syrië en Eritrea. 

Tips uit de praktijk: aansluiten bij opvoeders uit Syrië

Opvoeden in Syrië
• Syrië kent geen preventieve zorgstructuur.
• In Syrië zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind en niemand anders. Problemen met opvoeden 

of problemen in de huiselijk sfeer worden binnen het familie collectief opgelost.
• Scholen houden zich alleen bezig met onderwijs, met ouders wordt niet gesproken over kinderen (er 

zijn ook geen 10-min gesprekken).

Wat werkt niet bij contact leggen?
• Direct veel vragen stellen over de ontwikkeling van een kind, dat kan spanning geven bij Syrische 

ouders omdat de bedoeling van de professional niet direct begrepen wordt. ‘Waarom worden zo veel 
vragen gesteld?’. 

• Te directe vragen over mentale of psychische gezondheid kunnen afstand vergroten, omdat er een 
taboe is op het bespreken van psychische problemen. Bovendien bestaat de angst om open te 
spreken over de zorgen, om vanwege gebrek aan vertrouwen in het Nederlandse zorgteam en de 
angst dat een kind uit huis geplaatst kan worden.

Wat werkt wel?
• Tijd nemen; Syrische nieuwkomers zijn vaak bang dat de staat of jeugdorganisaties ‘hun kinderen 

afnemen’. Opbouwen van vertrouwen kost tijd.
• Kennisnemen van culturele waarden en normen van Syriërs.
• Inzetten van interculturele ‘verbinders’ (sleutelpersonen met Syrische achtergrond).
• School is een belangrijke ingang om in gesprek te komen met Syrische ouders. Leerkrachten kunnen 

zelfs een brug vormen naar het OKT, waar ouders uit angst niet zelf naar toegaan.
• Wanneer de zorg- of onderwijsprofessionals met de ouders willen spreken over hun kind, dan is een 

1-op-1 gesprek veel beter dan bespreken in een groep. Als de professional en ouders er samen niet 
uitkomen, dan is het raadzaam om een Syrische sleutelpersoon te betrekken.
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Tips uit de praktijk: aansluiten bij jongvolwassenen en opvoeders uit Eritrea

Jongeren en jongvolwassen hebben in Eritrea meestal geen ervaring opgedaan met:
• zelfstandig beslissingen over eigen ontwikkeling, ouders (of de staat) bepalen studiekeuze;
• zelfstandig wonen (tot trouwen wonen ze bij hun ouders) of eigen inkomen;
• solliciteren en een c.v. maken; de staat bepaalt waar je moet werken. 

Er zijn enorme verschillen tussen mensen die opgroeien op het platteland en degenen die uit de steden 
komen. Professionals die werken met mensen uit Eritrea moeten eerst uitzoeken waar iemand vandaan 
komt. De afstand tot de Nederlandse maatschappij is groter bij degenen die van het platteland komen. 
Vervolgens is het belangrijk om Eritreeërs ondersteuning ‘op maat’ te bieden bij het maken van keuzes 
en het begrijpen van de Nederlandse maatschappij. Het vertrouwen krijgen van deze groep is de 
praktijk vaak moeilijk, een deel van de Eritreeërs is (te) getraumatiseerd. 

Wat werkt wel?
• Stel open vragen en vraag waar de persoon is opgegroeid, om diens achtergrond te begrijpen 

(platteland/stad).
• Bied informatie in kleine stapjes aan, alles is nieuw, veel herhalen is nodig.
• Een groepstraining is vaak niet voldoende, daarnaast is individuele begeleiding nodig;
• Inzetten van tolken alleen is niet voldoende, omdat zij alleen de letterlijke vertaling geven; dan bouw 

je nog niet aan begrip en vertrouwen. 
• Rolmodellen of professionals met een Eritrese achtergrond zorgen voor sneller vertrouwen en/of 

kunnen en intermediaire rol hebben.
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3.5 Communiceren met opvoeders 
met een vluchtelingen-
achtergrond

Verschillende FPAJ-aanbieders geven aan specifiek 
behoefte te hebben betere communicatie met 
opvoeders met een vluchtelingenachtergrond. 
Om die reden is het expertisecentrum 
gezondheidsverschillen Pharos8 benaderd. De 
onderstaande tips zijn samengesteld voor de FPAJ-
aanbieders, de bijbehorende publicatie komt van 
Pharos.XII 
• Wees nieuwsgierig. Oprechte interesse in 

de mens voor je. Wees ten opzichte van 
gesprekspartner een OEN; Open, Echt en 
Nieuwsgierig. 

• Wees je er van bewust dat de verschillen tussen 
gezinnen groot kunnen zijn, ook al komen 
mensen uit hetzelfde land. Net zoals voor 
Nederlandse gezinnen geldt dat de rol van 
vaders en moeders, grootouders en andere 
familieleden bij de opvoeding heel erg kan 
verschillen per gezin. 

• Start met welkom heten. Bouw relatie op. 
Koetjes, Kalfjes, Koekjes en Koffie (KKKK).

• Neem de tijd en stel je zelf voor: wie ben je, wat 
is je rol, wat doe je? 

• Bespreek aanleiding en kader; waarom hebben 
we samen dit gesprek, wat gaan we bespreken 
en waar leidt dit toe? Waarom is dat voor jou 
belangrijk en voor mij belangrijk? Wat wil jij aan 
de orde hebben in dit gesprek? 

• Ga na hoe goed het taalniveau in de moedertaal 
is.

• Houd rekening met non-verbale communicatie 
(70% van de communicatie!). Bijvoorbeeld 
afstand die je tot iemand houdt, iemand 
aanraken tijdens het spreken, iemand wel of 
niet aankijken, snelheid waarmee je spreekt, je 
intonatie, etc. 

• Stel open vragen: het is in sommige culturen 
niet beleefd om ‘nee’ te zeggen. Houd hier 
rekening mee. Je kan dan beter open vragen 
stellen. 

• Teach-backmethode. Terugvragen. Ik wil graag 
weten of ik het goed heb uitgelegd, kunt u mij 
vertellen wat we nou hebben afgesproken? 
Wat gaat u doen? Wat gaat u aan uw familie 
vertellen? Laat de cliënt jou uitleggen wat hij/zij 
van jouw verhaal begrepen heeft. 

• Gebruik dezelfde woorden als je cliënt.

8 www.pharos.nl. De tips zijn afkomstig uit de publicatie 
‘Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen’ 2019, 
van Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen. Op 
de website van Pharos staat veel nuttige informatie over 
het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met 
een vluchtelingen achtergrond.

• Bij taalproblemen: praat duidelijk en langzaam, 
maak korte zinnen. 

• Denk niet te snel dat je een cliënt met een 
migratie achtergrond begrepen hebt. Check 
daarom regelmatig of je hem of haar goed 
begrepen hebt; de cliënt waardeert dit; iemand 
voelt zich dan serieus genomen. 

• Breng de opvoedingsvisie van de ouders in 
kaart. 

• Verzamel informatie over de achtergrond van de 
jeugdige en zijn ouders. 

• De ouder of jongere met wie je praat kun je 
als informant gebruiken om meer over zijn 
achtergrond te weten te komen. Denk dus niet 
dat de kennis die je hebt over het land of de 
cultuur ‘de waarheid’ is bij alle gezinnen. 

http://www.pharos.nl
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4 
Onderliggende analyse

4.1 Inleiding
Hieronder staat een overzicht van de groepen, 
waarvoor aanbieders extra aandacht of een 
beter aansluitend aanbod willen (verder: 
aandachtgroepen). Dit overzicht is tot stand 
gekomen op basis van een analyse van de 
themabijeenkomsten en de gesprekken die 
de adviseur Inclusief werken in 2021 met 
aanbieders heeft gevoerd. Daarnaast komen 
drempels aan de orde die de aanbieders zien 
bij de aandachtgroepen om deel te nemen 
aan jeugdhulp. In de laatste paragraaf worden 
voorwaarden genoemd voor bereik en aansluiten 
bij deze groepen.

4.2 Aandachtgroepen 

Jeugdigen en opvoeders met LVB
Er zijn twee punten van zorg genoemd met 
betrekking tot de aansluiting van het huidige 
preventieve jeugdhulp aanbod bij kinderen 
met LVB. Allereerst dat zij (te) laat in beeld 
komen. Een aanbieder signaleert dat leidsters 
in kinderdagverblijven kinderen met LVB 
vaak te laat meldenXIII. ‘De kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand en een mogelijke 
verstandelijke beperking zijn niet altijd de 
moeilijkste kinderen om mee om te gaan. Kinderen 
met moeilijk gedrag hebben meer invloed op de 
dynamiek van de groep, dus daar wordt eerder 
hulp voor ingeschakeld.’ 

Een tweede punt van zorg is de relatief korte 
duur van (vrijwilligers)ondersteuning die valt 
onder het FPAJ. Verschillende aanbieders ervaren 
dat jeugdigen met een LVB baat hebben bij 
een langdurig contact en na een traject terug 
(dreigen te) vallen in oude patronen. Ook 
een jongerenwerker die een gezond gewicht 
programma begeleidt in het praktijkonderwijs 
meldt dat de duur onvoldoende is voor gedrags-
verandering bij jeugdigen met een LVB.

Inclusief werken met opvoeders met een LVB 
vraagt eveneens om een langere adem, ervaren 
aanbieders. Een deel van de opvoeders met 

een LVB heeft gemiddeld meer tijd nodig 
om problemen bij zichzelf en hun kinderen 
te herkennen en gedrag aan te passen. Een 
kortdurende interventie is niet effectief en soms 
niet mogelijk.
Dit is zo benoemd door aanbieders van 
vrijwilligersondersteuning en door organisaties 
die zich bezighouden met Familieplannen. Twee 
aanbieders in het psychosociale domein geven aan 
meer kennis te willen over werken met personen 
met een LVB9. 

Opvoed- en opgroeistress en ongelijke 
kansen
FPAJ-aanbieders signaleren dat de huidige 
prestatiegerichte maatschappij - met alle online-
aandacht voor ‘succes’ – invloed heeft vrijwel alle 
groepen jongeren en opvoeders. 
Voor degenen met een migratieachtergrond vormt 
de context van ongelijke kansen en discriminatie 
nog eens extra spanning. Op de themabijeenkomst 
‘Inclusief de ouders’ werd hierover het volgende 
gezegd: ‘De eerste generatie ouders had vooral de 
opdracht ‘opvoeden is voeden’ en moest voorzien 
in de eerste belangrijkste levensbehoeften van het 
kind. De jongere generatie ouders krijgt meer mee 
in welke maatschappelijke context hun kinderen 
opgroeien. De ouders zijn zich meer bewust van 
de meervoudige identiteit van hun kind (…). De 
prestatiedruk ligt vooral op tweede generatie 
ouders, die onbewust veel druk uitoefenen op de 
kinderen. Het zou helpen als de ouders weerbaar 
zijn en kijken naar hoe zij hun kind goed kunnen 
ondersteunen: Wat heeft mijn kind in zijn of haar 
mars? Hoe kan mijn kind zich emotioneel goed 
ontwikkelen? Een andere aanbieder vulde aan: 
‘De huidige generatie ouders worstelt ook met de 
druk om het beter te doen voor het kind. Soms uit 
zich dit vooral op materialistisch vlak, waardoor 
kinderen erg verwend worden en beschikken over 
de meest nieuwe en dure gadgets en telefoons.

9 Naar aanleiding van dit verzoek is juni 2021 een thema 
bijeenkomst “inclusief LVB’ georganiseerd. 
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Een aantal aanbieders werkzaam op het thema 
Psychosociaal Functioneren signaleert een 
toename van faalangst bij kinderen met een 
migratieachtergrond. Bij een deel van die 
kinderen lijkt sprake te zijn van ‘overbevragen’. De 
aanbieders vermoeden een mogelijke relatie met 
stress van opvoeders over de ongelijke kansen en 
discriminatie in de samenlevingXIV, waarvoor zij hun 
kinderen willen behoeden door op hoog niveau 
te presteren. Op dit moment krijgen alleen de 
kinderen een training. De opvoeders worden via 
deze aanbieders nog niet bereikt, omdat er nog 
geen specifiek aanbod voor is ontwikkeld.

Verschillende aanbieders pleiten ervoor om voor 
opvoeders met schoolgaande kinderen een 
aanbod te ontwikkelen, waarin zij met elkaar en 
met deskundigen kunnen spreken over opvoeden 
in een prestatiegerichte maatschappij en omgaan 
met (on)gelijke kansen. Zij waarschuwen bij het 
ontwikkelen van aanbod bewust te zijn van de 
verschillende behoeften van de verschillende 
generaties ouders. FPAJ-aanbieders geven aan dat 
preventieve ondersteuning van de opvoeders, ook 
de kinderen weerbaarder maakt. Zie literatuur XV.

Opvoeders met angst voor/ongemak over 
het aanbod
Enkele aanbieders vermoeden dat opvoeders 
met psychische problemen nog niet optimaal 
worden bereikt. Men vermoedt dat een deel 
van de opvoeders bang is voor doorverwijzing 
naar specialistische hulp en mogelijk daaruit 
voortvloeiend de kans op uithuisplaatsing van het 
kind. Ook signaleren ze taboes op het bespreken 
van psychische problematiek, in relatie tot culturele 
of religieuze achtergronden van opvoeders.
Bij vrijwilligersondersteuning (via maatjes, coaches) 
spelen deze drempels minder, omdat er bij 
vrijwilligersondersteuning minder angst is voor 
doorverwijzing. Ook de ‘status’ van de verwijzer 
speelt mee. Een ‘medische’ verwijzing (GGD, 
huisarts, ziekenhuis) lijkt soms drempelverlagend te 
werken10.

Enkele aanbieders die werken in Amsterdam 
Noord en Nieuw-West merken op dat zij specifiek 
kinderen uit Turks-Nederlandse gezinnen 
minder bereiken, dan verwacht op basis van 
de bevolkingssamenstelling van het gebied. Zij 

10 Genoemd is dat Turks Amsterdamse ouders wel 
deelnemen aan programma’s in het kader van een gezonde 
leefstijl, maar minder gebruik maken van het aanbod dat 
gericht is op ondersteuning bij psychische problematiek.

signaleren dat een deel van de opvoeders met 
een Turkse achtergrond in het algemeen weinig 
vertrouwen heeft in hulpverlening en bang is dat 
deelname aan FPAJ zal leiden tot een verwijzing 
naar specialistische hulpXVI. 

De voorlichtingsbijeenkomsten voor opvoeders, 
die gekoppeld zijn aan preventief aanbod voor 
kinderen, bereiken nog lang niet alle opvoeders die 
baat kunnen hebben bij het aanbod. Professionals 
signaleren dit in verschillende contexten11. Zo 
zien FPAJ-voorlichters op scholen dat met de 
ouderbijeenkomsten een relatief beperkt aantal 
en vaak niet de juiste ouders worden bereikt. Zij 
merken op dat de geïnformeerde ouders komen 
en dat juist de opvoeders met beperkte kennis 
(bijvoorbeeld van social media in relatie tot sexting 
en grooming) niet verschijnen op de voorlichting 
voor opvoeders. 
En dan is er nog een groep ouders die niet wordt 
bereikt, omdat op de scholen van hun kinderen 
geen preventief aanbod (FPAJ) plaatsvindt. 
Aanbieders die voorlichting geven op het terrein 
van seksuele gezondheid merken op dat zij minder 
makkelijk toegang krijgen tot het confessioneel 
bijzonder onderwijs met een religieuze basis.

Opvoeders met een recente 
migratiegeschiedenis 
Aanbieders benoemen dat voor het bereiken van 
opvoeders met een recente migratiegeschiedenis 
een specifieke werkwijze nodig is. Syriërs en 
Eritreeërs, Bulgaarse Turken zijn in dit kader 
genoemd, omdat er signalen binnenkomen over de 
problematiek in de thuissituatie en deze opvoeders 
te weinig worden bereikt via het generieke 
aanbod. Er zijn door enkele aanbieders goede 
ervaringen opgedaan met trainers of vrijwilligers 
met kennis van de cultuur en moedertaal van deze 
nieuwkomers.

Meiden en jonge statushouders
Opvallend is dat de aanbieders met een aanbod 
voor jongeren het unaniem eens zijn over wat 
er nodig is om met de diverse doelgroepen 
te werken. Rode draad is dat aansluiten bij 
jongeren vraagt om flexibel (kunnen) inspelen op 
de individuele behoeften, de leefwereld en de 

11 Dat betekent overigens niet dat opvoeders met een 
achterstand in de Nederlandse taal of migratieachtergrond 
niet bereikt worden via groepsaanbod. Aanbieders geven 
aan dat preventieve voorlichting vaak wel lukt bijvoorbeeld 
koffieochtenden op scholen, buurthuizen of bij informele 
organisaties. 
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groepsdynamiek. En daar is in alle fasen (werving, 
uitvoering, overdracht) voldoende tijd voor nodig, 
benadrukken de aanbieders unaniem. Aanbieders 
die zich richten op ‘risicojongeren’12 geven aan 
dat het outreachend benaderen van jongeren een 
kwestie is van lange adem. Het beschikken over 
voldoende tijd voor het individueel benaderen 
noemen zij een voorwaarde voor het kunnen 
starten van een traject.
Niet alleen in de voorfase van het bereiken, maar 
ook het afsluiten van trajecten en ‘overdragen’ 
vraagt om voldoende uren. Dit is vaker genoemd 
bij jeugdigen die geen ondersteunde thuissituatie 
hebben. Overdragen naar specialistische zorg 
vraagt eveneens om intensieve begeleiding, 
is de ervaring. Zonder de begeleiding van een 
vertrouwde coach, trainer of maatje komen de 
jongeren niet aan.

In de laatste fase van het traject Inclusief werken 
zijn er veel vragen gesteld over het aanbod voor 
jonge statushouders en kwetsbare meiden. Een 
aantal aanbieders geeft aan met name jonge 
statushouders uit Eritrea niet de ondersteuning 
te kunnen bieden die noodzakelijk is. Dit komt 
volgens deze aanbieders door een gebrek aan 
tolken, sleutelpersonen, netwerk en professionals 
met specifieke deskundigheid van deze doelgroep 
binnen de eigen organisaties. 

De statushouders hebben moeite op meerdere 
levensgebieden (waaronder psychische 
problematiek) en worden niet of nauwelijks 
geholpen in het preventieve veld. Op het moment 
dat de aanbieders de jongeren ‘binnen’ krijgen 
zijn de problemen al te hoog opgelopen voor een 
preventieve aanpak.

Deze groep FPAJ-aanbieders zijn inmiddels 
verbonden aan de werkgroep binnen de 
gemeente, die zich richt op statushouders. 
Vanuit die werkgroep kwam het advies aan de 
gemeente: ‘investeer in toegankelijk, outreachend 
en verschilsensitief aanbod voor kwetsbare 
statushouders om hen te helpen bij psychische 
problematiek zoals trauma’s, zo mogelijk in de 
eigen taal’.
Aanbieders met een aanbod voor kwetsbare 
meiden uiten zorgen, onder meer vanwege de 
‘online-wereld’ die een zeer negatieve invloed 

12 Deze term wordt gebruikt voor de jongeren met 
problemen op meerdere levensgebieden, met een 
verhoogd risico op afglijden richting veiligheidsproblemen 
en voor de doelgroep van het programma Positief 
Perspectief.

heeft op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van 
veel jonge meiden. Aanbieders signaleren een 
toename van aanmeldingen van meiden met 
psychische en mentale problematiek. De vraag 
naar meidenactiviteiten lijkt op dit moment hoger, 
dan het beschikbare aanbod.
De inzet van herkenbare rolmodellen of ‘oudste 
zus’ is een vaker genoemde werkzame methode. 
Bij meiden met een Syrische of Eritrese achtergrond, 
groepen die vaker ‘moeilijk bereikbaar’ zijn 
genoemd, zijn positieve ervaringen opgedaan met 
vrijwillige coaches met dezelfde achtergrond.

4.3 Wat zijn de drempels?
Aanbieders zien dat een achterstand in de 
Nederlandse taal kan zorgen voor een drempel, 
evenals wantrouwen en/ of beperkte herkenning 
in de aanbieder. Deze drempels zijn bekend uit de 
onderzoeken naar de toegang tot jeugdzorg. Ook 
dat het gebrek aan vertrouwen in hulp en meer 
specifiek angst van opvoeders dat deelname aan 
een activiteit kan leiden tot een doorverwijzing 
naar specialistische hulp, is vaker genoemd.

Daarnaast ziet een aantal aanbieders dat 
opvoeders wel willen deelnemen, maar dat 
praktische drempels hen dit verhinderen. Te 
denken valt aan ongemak met de locatie (te ver), 
tijdstip (tijdens werktijd, of juist onveilig vanwege 
avond) en/of tijdsinvestering (te veel).
De praktische drempels spelen vooral bij 
alleenstaande ouders die werken, voor wie het 
niet mogelijk is om zelf te komen of een kind 
te brengen naar een aanbod buiten de eigen 
omgeving. Voor deze groep is het raadzaam om 
activiteiten buiten werktijd en met ‘kinderopvang 
of jeugdaanbod’ te organiseren. 

Er zijn positieve ervaringen opgedaan met het 
organiseren van FPAJ bij informele organisaties. 
Vooral ‘lichte’ preventieve groepsvoorlichting 
loopt volgens aanbieders goed bij of samen met 
informele organisaties13. De ervaring leert dat 
informele organisaties vaak wel contact hebben 
met ‘moeilijk bereikbare’ groepen. Tegelijkertijd 
kunnen informele organisaties minder ‘selecteren’ 
op wie er deelneemt aan een voorlichting of 
een training, omdat activiteiten bij informele 
organisatie doorgaans openstaan voor alle 
bezoekers.

13 Organisaties als Sipi en Trias Pedagogica hebben 
veel en goede ervaring met het organiseren van 
groepsbijeenkomsten met informele organisaties (zie ook 
document Doelgroepenbereik).
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Moeilijker is het bereik van opvoeders via FPAJ-
bijeenkomsten waarbij met opvoeders wordt 
gesproken over ‘gevoelige’ onderwerpen 
of de situatie van het kind. De aansluitende 
ouderbijeenkomsten worden minder bezocht 
dan wenselijk. Eerder in deze tekst is al genoemd 
dat sommige groepen via individuele trajecten 
makkelijker zijn te bereiken.

De aanbieders die vooral via het Ouder Kind 
Team (OKT), voorschoolse voorzieningen en 
scholen verwijzingen krijgen, vermoeden dat zij 
de meest kwetsbare Amsterdammers niet in alle 
delen van de stad optimaal bereiken. In dit kader 
is Zuidoost veel genoemd, gevolgd door Noord. 
Of aanbieders de doelgroep bereiken is in deze 
regio’s sterk afhankelijk van de opgebouwde 
relaties met individuele verwijzers. De sleutel voor 
inclusief bereik zoeken veel van deze aanbieders 
daarom in het verbeteren van de contacten met 
de verwijzers (vooral OKT wordt veel genoemd) of 
leden van wijkteams14.

Tijdens de gesprekken zijn verschillende situaties 
benoemd die aanbieders ingewikkeld vinden in de 
zoektocht naar aansluiting bij de superdiversiteit in 
de stad. Veel van deze situaties deden zich voor bij 
organisaties van collectief aanbod. Een bepaalde 
samenstelling van een groepsbijeenkomst (wel/
niet gemengd qua gender, taalniveau of culturele 
achtergronden) kan zorgen dat een deel van de 
opvoeders zich niet uitgenodigd of op zijn of haar 
gemak voelt. Aanbieders noemen dit een dilemma, 
omdat het voorkomt dat opvoeders daardoor niet 
meedoen aan een bijeenkomst. Ook is genoemd 
dat het bespreken van bepaalde thema’s minder 
goed aansluit bij de religieuze overtuigingen van 
een deel van de ouders. 

4.4 Wat zijn de voorwaarden voor 
bereik en aansluiten?

Voldoende tijd
Tijd is waarschijnlijk de meest genoemde 
voorwaarde voor het bereiken van en aansluiten 
bij aandachtgroepen. Als er geen sprake is van 
een verwijzing, zijn aanbieders aangewezen op 

14 De samenwerking tussen het (specialistisch) preventieve 
aanbod, het OKT, het buurtteam en de sociale basis 
vormt onderwerp van de heroriëntatie op preventie, die 
momenteel door afdeling Jeugd wordt uitgevoerd. Om 
overlap te voorkomen laten we de samenwerking met de 
verwijzers in deze rapportage buiten beschouwing. Wel is 
het onderwerp aan orde bij de themagroepen van FPAJ en 
zijn aanbieders hier met elkaar over in gesprek.

de eigen werving en de samenwerking met lokale 
netwerken en informele organisaties. Slechts een 
klein deel van de aanbieders geeft aan over deze 
contacten te beschikken.

Niet alleen in de voorfase van het bereiken, ook 
het afsluiten van trajecten vraagt om voldoende 
uren. Dit is vaker genoemd wanneer er sprake is 
van een LVB. Een professional betrokken bij Okido 
merkt op dat ouders met een LVB de problematiek 
niet herkennen bij hun kinderen: ‘Ouders met 
een LVB worden eerder boos op professionals. 
In Noord komen we dat veel tegen’, vertelt een 
coördinator van een welzijnsstichting. Verschillende 
professionals hebben aangegeven meer LVB-
deskundigheid te willen ontwikkelen en geven aan 
dat de gemeente hier een voortrekkersrol in kan 
nemen. 

‘We hebben al jaren samenwerking met MEE, maar 
door tijdgebrek en kosten is het er nog niet van 
gekomen. We hebben scholing nodig voor ons 
team en daarna consultatie mogelijkheid: kijk even 
mee met deze casus? In de waan van de dag doe 
je dat niet. Als de gemeente er echt een speerpunt 
van maakt dan lukt dat beter.’

‘De samenwerking met MEE AZ heeft echt iets 
opgeleverd voor de trainingen die wij op scholen 
geven. Zij hebben onze ogen geopend als het gaat 
om de inhoud en het tempo van onze training. Je 
ziet dat je voor de LVB-leerlingen niet 4x, maar 8x 
moet komen. Voor de LVB-groep is een rustiger 
tempo en meer herhalen nodig. We weten nu 
dat niet iedere voorlichter het kan, je moet wel 
affiniteit hebben met de doelgroep. Je moet 
rustiger kunnen zijn, dat vraagt om een bepaald 
type voorlichter. Dat hebben we geleerd door 
samen te werken. De gemeente zou meer kunnen 
sturen op dit soort samenwerking.’

Aanbod op maat 
Een aanbod op maat is eveneens een veel 
genoemde voorwaarde. Verschillende aanbieders 
merken dat maatwerk bij het benaderen van 
opvoeders kan betekenen dat ze afwijken van het 
‘format’XVII. Praktische adviezen van aanbieders 
zijn o.a.: besteed de eerste uren aan informele 
kennismaking, spreek in positieve bewoordingen 
over de vraagstukken van kinderen15, maak de 

15 In het document ‘Doelgroepen bereik van FPAJ’ staat ook 
beschreven hoe Sitara en MEE AZ hebben samengewerkt 
aan cultuur sensitieve aanpassing van het programma en 
aanpassing aan de doelgroep met LVB.
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trainingen korter, zorg voor een locatie dichtbij of 
werk samen met informele organisaties (zie ook 
paragraaf 3.2).

Voor FPAJ-aanbieders die werken met evidence 
based programma’s is het ‘afwijken van het format’ 
in de praktijk niet eenvoudig. Het vraagt soms om 
het ontwikkelen van een hele nieuwe werkwijze, 
meent een aanbieder. Zij en haar collega’s ervaren 
dat ‘niet alle programma’s in de praktijk voldoende 
aansluiten bij de doelgroepen die we willen 
bereiken.’ Vooral voor het motiveren van ouders 
voor het vervolg op het preventieve aanbod van 
hun kind, zoeken aanbieders naar alternatieven.

‘We moeten stimuleren dat migrantenouders het 
vervolg oppakken van wat we de kinderen hebben 
aangereikt, waar ze mee hebben geoefend op 
school. Dat is geen taalprobleem. Ouders zijn bijna 
allemaal van de tweede generatie. Het probleem 
is de lage SES en de mindset van ouders dat de 
school het wel oppakt. Ze doen er thuis niets mee. 
Datzelfde zien we bij Nederlandse ouders met een 
lage SES, in Noord zien we geen verschil tussen de 
groepen.’

Een andere aanbieder die een eigen traject heeft 
ontwikkeld op het terrein van gezonde leefstijl en 
gewicht, noemt de voordelen van het aansluiten 
bij de praktijk met een zelf ontwikkelde methode. 
Hij geeft aan positieve ervaringen te hebben met 
een langlopend traject, een locatie dichtbij en 
begeleiding door een divers samengesteld team.

‘We houden de gezinnen bij ons voor 1 jaar. En 
om de drempel te verlagen kiezen we de locatie 
van onze activiteiten op max 10 minuten van het 
woonadres van de gezinnen. Het begeleidingsteam 
bestaat uit mensen van verschillende culturen. En 
we hebben het over gewenst opvoedgedrag en 
leefstijl gedrag, niet over gewicht. We doen alles 
rondom gezonde leefstijl en opvoedgedrag, de 
problemen als schulden, armoede en psychische 
problematiek horen bij anderen.’

Vraaggericht werken met divers team
De gemene deler waarover alle aanbieders het 
eens zijn, is het belang van vraaggericht (kunnen) 
werken, een positieve benadering en het blijven 
zoeken naar maatwerk. Het kan zijn dat aansluiting 
wordt gezocht bij iemands culturele achtergrond, 
maar dat hoeft niet per se, iedere persoon is 
uniek, waarschuwt een professional op het thema 
psychosociale functioneren:

‘Het gaat om individueel maatwerk, niet om 
mensen indelen in groepen. Kijk goed wat de 
individuele persoon of het gezin nodig heeft en 
dat is meer dan mensen in doelgroepen indelen 
en op die manier matchen. Zoek welke begeleider 
nodig is, wat past. En dan is niet altijd de etnische 
match interessant. Die etnische match kan ook 
contraproductief zijn. Niet iedereen wil dat de 
eigen groep meekijkt.’

Een medewerker van een andere organisatie voor 
vrijwilligersondersteuning, bevestigt dat mensen 
vaak vragen om een vrijwilliger die niet uit de 
eigen gemeenschap of buurt komt.

‘De meeste mensen met een Turkse of 
Marokkaanse achtergrond uit West vragen iemand 
van buiten de eigen gemeenschap. Maar dat 
zien we net zo goed bij de hoogopgeleiden in 
Zuid. Iedereen voelt schaamte als er sprake is van 
problemen thuis of schulden.’

Samenvattend gaat het om zicht krijgen op de 
wensen van een opvoeder en dat werken met een 
divers team dit eenvoudiger maakt. Een van de 
FPAJ aanbieders werkt om die reden met duo’s, zij 
vertelt daarover:

‘Ik werk nu samen met de nieuwe coördinator 
Zuidoost, zij komt uit Congo en ik heb een 
Nederlandse achtergrond. Wij wisselen in het 
benaderen van mensen van rol, omdat de ingang 
bij een gezin soms beter werkt bij de een en soms 
bij de ander. We stemmen dat af op de behoefte 
van het vraaggezin.’

Een aanbieder die in Amsterdam West veel werkt 
met kinderen met een migratieachtergrond, 
merkt op dat vooral het serieus nemen van 
ouders bijdraagt aan het bereik. De ouders maken 
vervolgens zelf reclame voor het aanbod, is zijn 
ervaring.

‘Ouders zijn op een gegeven moment je welkomst-
comité. Als we eten uitdelen, dan zegt een moeder 
bijvoorbeeld tegen een nieuwe moeder ‘het eten 
is lekker en het is halal’. Dat geeft andere ouders 
vertrouwen. Soms komen ouders via andere ouders 
bij ons. Dan adviseren we eerst nog langs het OKT 
te gaan voor het wegen. We zeggen dan bij het 
OKT krijg je een officiële doorverwijzing en dat is 
gratis. Dat laatste is ook belangrijk voor ouders. 
Waar soms het beeld leeft bij het OKT dat ouders 
niet betrokken zijn, zien wij het omgekeerde. Het 
ligt aan de manier hoe we ouders benaderen, we 
nemen ouders serieus. We merkten vroeger wel 
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eens dat OKT medewerkers denken dat vrouwen 
met een hoofddoek niet goed Nederlands spreken. 
Dan ben je die moeders direct kwijt.’

Een andere manier waarop de aanbieders proberen 
aan te sluiten bij de superdiversiteit in de stad 
is via het (samen)werken met trainers met een 
‘herkenbare’ achtergrond voor minder-bereikte 
doelgroepen. Een groot deel van de aanbieders 
werkt met een ‘flexibele schil’ van vrijwilligers of 
ZZP’ers met een biculturele achtergrond. Op deze 
manier kunnen zij in de uitvoering zorgdragen voor 
aansluiting, is het betoog. 

Uit de gesprekken met aanbieders kunnen we 
afleiden dat uitvoerend medewerkers van de 
welzijns- en jeugdhulporganisaties, met name 
degenen die werken met jongeren, een redelijke 
afspiegeling zijn van de stad16. Maar dit geldt zeker 
niet voor alle aanbieders. De grotere organisaties 
in de jeugdzorg geven aan in het verleden een 
meer divers personeelsbestand te hebben gehad. 
Zij vertellen dat zij goede ervaringen hadden met 
medewerkers ‘eigen taal en cultuur’. Een aanbieder 
zegt het volgende daarover:

‘Zij voelden de cliënten heel goed aan, namen 
de tijd, gingen eerst gewoon op bezoek bij de 
moskee, of dronken thee, en pas als er vertrouwen 
was gingen ze aan de slag met de hulpvraag... 
Maar door bezuinigingen is die functie weg, die is 
nu belegd in de lijn. Heel frustrerend dat het nu per 
afdeling, per manager, per bevlogen medewerker 
verschilt of er sensitiviteit is voor de diversiteit 
van de doelgroep. Het zou helpen als wij meer 
medewerkers met verschillende achtergronden in 
dienst hebben.’

16 Eén FPAJ aanbieder heeft aangeven bezig te zijn 
met het werven van divers personeel op beleids- en 
managementfuncties.

Een grotere aanbieder met een vrijwilligersaanbod, 
heeft recent duidelijke doelen gesteld op het 
terrein van een divers medewerkersteam en 
cultuursensitief werken. 
Verder heeft een aantal aanbieders aan de adviseur 
Inclusief werken informatie gevraagd over inclusief 
werven, trainingen, onderzoek en contactlegging 
met aanbieders met cultuurspecifieke kennis. Zij 
hebben inmiddels trajecten opgestart.XVIII 
Een aantal FPAJ aanbieders pleit voor sterkere 
sturing van de gemeente op inclusieve 
organisaties:

‘De gemeente kan meer sturen, ook richting de 
zorgverzekering. Wie neem je aan en wat is de 
bedrijfscultuur? Dus als je mensen aanneemt dat 
die zich ook happy voelen.’

‘Over interne inclusiviteit gaat het in onze 
organisatie steeds minder, we hebben nog maar 
twee professionals met een migratieachtergrond bij 
ons in dienst. Dat is het gevolg van de financiering 
per jaar. We willen vooral investeren in de 
uitvoering, daarom zie je zoveel inhuur van trainers 
met een migratieachtergrond. Bij preventie heb je 
het bij ons over migrantengroepen, in Nieuw-West 
is ons bereik 85% Turks/Marokkaans.’
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Bijlage 1: eindnoten

I Kwetsbare omstandigheden worden ook 
wel beschreven als de risicofactoren die 
het ouderschap en het opvoeden en 
opgroeien negatief beïnvloeden, en waarbij 
de beschermende factoren niet toereikend 
(dreigen te) zijn. Zie ook: https://www.nji.nl/
nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-
jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-
omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-
problemen.pdf

II De notitie ‘Doelgroep bereik binnen het FPAJ’ is 
in 2020 opgesteld door vier aanbieders, te weten; 
Sipi, Sitara, Trias Pedagogica en MEE Amstel 
en Zaan. Deze aanbieders zijn in 2019 door het 
FPAJ-team gevraagd om de eigen ervaringen 
wat betreft het bereiken van de ‘minder bereikte 
risicogroepen’ met de andere aanbieders te 
delen. De notitie die zij erover schreven bevat 
veel informatie over de samenwerking en over 
good practices met bereik en inclusief werken.

III Diversiteit is het gegeven dat elke persoon 
uniek is en dat mensen van elkaar verschillen 
en met elkaar overeenkomen op een reeks van 
zichtbare en onzichtbare kenmerken zoals gender, 
sociaaleconomische status, etnisch-culturele 
achtergrond, genderidentiteit, opleiding, 
levensfase, familiegeschiedenis, capaciteiten, 
religie/levensbeschouwing, ervaring met 
migratie of vlucht en verblijfsstatus. Aan deze 
diversiteitsaspecten is vaak ook een identiteit 
gekoppeld. Elke persoon bevindt zich (mede door 
verschillende diversiteitsaspecten) voortdurend 
op een kruispunt van meerdere identiteiten die 
gelijktijdig werkzaam zijn (intersectionaliteit). 
Bron: Beleidskader Diversiteitssensitief en 
Inclusief werken van de projectgroep OJZD. Zie 
eindnoot VIII

IV Diversiteit-sensitief is het bewustzijn van 
verschillen tussen het eigen referentiekader 
(eigen diversiteitsaspecten, (deel)identiteiten, 
machtspositie) en dat van de ander (de 
medewerker/collega/cliënt) én beschikt over 
kennis en competenties om deze verschillen 
in ieders belang te overbruggen. In aanvulling 

op diversiteit-sensitieve ondersteuning 
van Amsterdammers door uitvoerende 
partners, kan voor bepaalde groepen mensen 
“cultuurspecifieke” groepsondersteuning nodig 
zijn. Het gaat om groepen mensen die bijv. mede 
door taal en/of etniciteit en/of religie en/of een 
(vlucht)ervaring behoefte hebben aan specifiek 
groepsaanbod. Bron: Leidraad diversiteit-sensitief 
en inclusief werken van de projectgroep OJZD. 
Zie eindnoot VIII

V Zie eindnoot I.

VI Diversiteitgevoelig werken versterken  
Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut 
werkten de afgelopen jaren met de Ouder- 
en Kindteams Amsterdam (OKT) binnen 
KeTJA (www.ketjaa.nl) samen rond het thema 
Inclusief werken. Dit leverde – naast een 
aantal leerbijeenkomsten met grote groepen 
medewerkers van het Ouder- en Kindteam – een 
handreiking op waarin inzichten uit onderzoek en 
de praktijk samenkomen.  
https://neja.nl/wp-content/uploads/2020/03/
Werken-met-culturele-diversiteit_def.pdf 
Contactpersonen: Marjolijn Distelbrink (Verwey-
Jonker Instituut) of Cecile Winkelman (OKT) voor 
de handreiking  
 
Teambijeenkomst Waardenopvoeding in 
diversiteit 
Het Verwey-Jonker Instituut en de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam ontwikkelden samen 
met andere experts die veel met ouders 
met een migratie-achtergrond werken een 
teambijeenkomst voor professionals in wijkteams 
en andere organisaties in het jeugdveld. Bedoeld 
om samen aan de hand van oefeningen en 
filmpjes bewustzijn te krijgen op de eigen ‘bril’ en 
dichter bij de leefwereld van ouders te komen. De 
bijeenkomst is vrij te gebruiken; de handleiding, 
presentatie (PPT) en het artikel zijn beschikbaar 
op de website van Kennisplatform Inclusie & 
Samenleving (KIS). https://www.kis.nl/publicatie/
teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit 
Contactpersonen: Marjolijn Distelbrink (Verwey-
Jonker Instituut) en Cecile Winkelman (OKT)

https://www.nji.nl/nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-problemen.pdf
https://www.nji.nl/nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-problemen.pdf
https://www.nji.nl/nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-problemen.pdf
https://www.nji.nl/nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-problemen.pdf
https://www.nji.nl/nl/Handreiking-Betere-zorg-voor-kinderen,-jongeren-en-gezinnen-in-de-meest-kwetsbare-omstandigheden-enof-met-de-meest-complexe-problemen.pdf
http://www.ketjaa.nl
https://neja.nl/wp-content/uploads/2020/03/Werken-met-culturele-diversiteit_def.pdf
https://neja.nl/wp-content/uploads/2020/03/Werken-met-culturele-diversiteit_def.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit
https://www.kis.nl/publicatie/teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit
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VII Zie eindnoot V.

VIII De Leidraad diversiteit-sensitief en inclusief is 
december 2021 vastgesteld. De Leidraad is 
opgesteld door de OJZD brede projectgroep, 
waar het FPAJ ook deel van uitmaakt. De leidraad 
biedt handvatten ten behoeve van het interne 
veranderingsproces m.b.t. diversiteit en inclusie 
en om inclusief opdrachtgeverschap en inclusief 
inkopen.

IX Outreachend werken verbetert toegankelijkheid. 
Tot deze conclusies komen zowel de 
kennisinstituten, als organisaties met 
cultuurspecifieke deskundigheid. In ‘Kracht 
van Ontmoeting’ staan praktische tips voor 
organisaties die hiermee aan de slag willen, net 
als in de rapportage ‘Doelgroepbereik binnen het 
FPAJ’.

X Gebruik van radio voor voorlichting: Voor 
bewoners die oorspronkelijk afkomstig zijn uit 
een Afrikaans land, het Caribisch gebied of 
Midden-Amerika is de radio een belangrijke 
informatiebron. Verschillende (informele) 
organisaties uit Zuidoost geven voorlichting via 
Salto radio. Mart-radio is van oorsprong voor het 
Surinaamse publiek en is uitgegroeid tot de ‘een 
discussiezender voor Multi kleurrijk Amsterdam 
e.o. met landelijk bereik’. Voor bewoners met een 
Afrikaanse achtergrond is het Salto programma 
gemaakt door Vice Versa interessant. Visa 
Versa startte jaren geleden met het programma 
Obaatan-pa (vertaald ‘goed ouderschap’) en 
zendt uit in verschillende Afrikaanse talen.

XI Artikel: Inburgering is ook: aandacht voor 
opvoeding en ouderschap (M. Voorwinden, 
oktober 2021) bevat veel praktisch tips en 
een verwijzing naar relevant onderzoek van 
Pharos en KIS. Te vinden op de website van KIS: 
Kennisplatform Inclusie en Samenleving.

XII Deze tips zijn overgenomen uit een publicatie 
van het landelijk expertisecentrum Pharos 
(www.pharos.nl). Geïnteresseerden kunnen 
op de website van Pharos o.a. het volgende 
vinden: Handreiking Vluchtelingengezinnen 
op weg helpen, tips voor gemeenten en 
jeugdgezondheidzorg. /Handreiking informele 
opvoedsteun aan vluchtelingengezinnen. Of 
de factsheet van Pharos: opvoedondersteuning 
bij niet-westerse migranten en vluchtelingen-
gezinnen. 

XIII Belang vroegsignalering LVB/zwakbegaafdheid. 
Hoe eerder een LVB/zwakbegaafdheid 
wordt herkend, hoe meer problemen op 
latere leeftijd kunnen worden voorkomen. 
Veel gedragsproblemen en andere 
aanpassingsproblemen lijken namelijk voort te 
komen uit het feit dat zij overvraagd worden. 
Daardoor lopen zij op hun tenen en ontwikkelen 
zij bijvoorbeeld gedragsproblemen als uiting van 
de ervaren frustratie van het niet mee kunnen 
komen. Vroegtijdige signalering van een LVB/
zwakbegaafdheid is dus wenselijk om overvraging 
en de daaruit voortkomende problemen 
te voorkomen door zo veel als mogelijk 
gepaste ondersteuning te kunnen bieden en 
mogelijkheden aan te reiken om de verdere 
ontwikkeling te bevorderen. Interventies die niet 
aansluiten op de LVB/zwakbegaafdheid, zullen 
niet effectief zijn en mogelijk voor nog meer 
negatieve ervaringen zorgen. Door vroegtijdige 
herkenning van deze achterstanden wordt het 
mogelijk om adequaat met deze jeugdigen 
te communiceren en hen te stimuleren en te 
begeleiden, passend bij hun niveau. Hierdoor 
kunnen zij zich beter ontwikkelen en is het de 
verwachting dat zij minder gebruik hoeven te 
gaan maken van zwaardere zorg en behandeling 
en lopen zij minder risico om maatschappelijke 
overlast en kosten te veroorzaken. (Bron: 
Handreiking vroegsignalering 2017, pag. 13) 

XIV Blijkens recent onderzoek onder ouders van 
de tweede generatie nemen ervaringen van 
uitsluiting en discriminatie toe (Distelbrink e.a., 
2020)  zijn ouders onzeker over hoe hun kinderen 
hierbij te ondersteunen (Van Mourik, 2017).

XV Werken met culturele diversiteit, handreiking 
voor professionals. Verweij Jonker Instituut 2019  
Auteurs Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker 
Instituut Wilma Aarts, S-IPI

http://www.pharos.nl
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XVI In 2017 is door het Verweij Jonker 
Instituut gekeken naar de relatie tussen 
migratieachtergrond, opgroeien in een 
bijstandsgezin en jeugdhulpgebruik in onder 
meer Amsterdam. De onderzoekers constateren 
dat jeugdigen met een Turkse en Marokkaanse 
migratieachtergrond in Amsterdam minder in 
beeld zijn bij de jeugdhulp (inclusief de Ouder- en 
Kindteams), dan op grond van risicofactoren mag 
worden verwacht. Wanneer gekeken wordt naar 
het verband met opgroeien in een bijstandsgezin 
blijft dit beeld bestaan. Jeugdigen met een 
Turkse en Marokkaanse achtergrond die in een 
bijstandsgezin opgroeien maken minder gebruik 
maken van jeugdhulp, dan andere jeugdigen die 
opgroeien in een bijstandsgezin. Amsterdamse 
jeugdigen zonder migratieachtergrond die 
opgroeien in een bijstandsgezin maken 
daarentegen bovengemiddeld gebruik van 
wijkteamhulp. 
 
Het gebruik van wijkteamhulp ligt bij 
Amsterdamse jeugdigen met een Turkse 
achtergrond (uit een bijstandsgezin) het laagst 
van alle Amsterdamse jeugdigen. Verder 
constateren de onderzoekers dat bij deze groep 
het zogenoemde ‘generatie-effect- nauwelijks 
optreedt. In het algemeen neemt het gebruik 
van enige vorm van jeugdzorg met de generaties 
af. Bij de jeugdhulp door Ouder- en Kindteams 
zagen de onderzoekers dit generatie-effect 
niet of veel minder sterk binnen de Turkse, de 
overig niet-westerse en (in mindere mate) de 
Marokkaanse herkomstgroep. (Bron: Divers 
Bereik, jeugdhulp naar migratieachtergrond, 
Verweij Jonker Instituut 2018) 

XVII Zie ook notitie Doelgroepen bereik van FPAJ’, 
hoofdstuk 2, koppeling Sipi, MEE en Arkin

XVIII Op de website van het Kennisplatform Inclusie 
en Samenleving (KIS) is veel informatie te vinden 
die ingezet kan worden voor inclusief werken 
in het veld van preventieve jeugdhulp. Zo is in 
december 2021 de handreiking ‘Leernetwerken 
diverssensitieve zorg’ verschenen. Deze 
handreiking bevat ondermeer tools voor de 
samenwerking tussen formele en informele 
organisaties en voor de casuïstiekbespreking 
diversiteitssensitieve jeugdhulp.
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