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Jongeren aan Zet is er voor jongeren die maatschap 
pelijk volledig zijn uitgevallen en van de radar zijn 
verdwenen. Afgehaakt in het onderwijs, (dreigend) 
thuis zittend met psychiatrische of psychosociale 
problemen, geen bezigheden, geen perspectief op 
zelfstandigheid en alle eerdere pogingen tot 
behandeling hebben gefaald. 
Jongeren aan Zet is een op maat gemaakte 
combinatie van behandeling en activerende 
begeleiding en daarmee altijd maatwerk. Wij sluiten 
aan bij de jongere en bieden de best passende 
ondersteuning. 
Jongeren aan Zet is ontwikkeld door Molendrift en 
MEE Noord en blijkt erg goed te werken. Als we 
belemmeringen wegnemen, neemt de kans van 
slagen toe. 85% van de jongeren keerde terug naar 
school, kreeg een baan of accepteerde 
vrijwilligerswerk. 

Werkwijze 
Wanneer de door een RMC trajectbegeleider 
aangemelde jongere past binnen de kaders van 
Jongeren aan Zet, volgt een gezamenlijk intake 
gesprek met een behandelaar van Molendrift en een 
begeleider van MEE Noord. Samen maken we een 
plan op maat, gericht op het perspectief dat de 
jongere wil behalen. Molendrift doet de behandeling, 
MEE Noord de activerende begeleiding. Daarom 
heeft elke jongere met nooit meer dan twee 
begeleiders te maken, een vast duo, essentieel voor 
de relatie, de voortgang en de onderlinge 
afstemming. 

In het plan formuleert de jongere -samen met de 
hulpverleners- de stappen, haalbare doelen en het 
beoogde einddoel. Evaluaties met de jongere en de 
hulpverleners zijn er tussentijds regelmatig; zijn we 
nog op de goede weg, komt het einddoel in zicht? 
Wat is er eventueel nog meer nodig? 

Ook de behandelaar en begeleider hebben onderling 
regelmatig contact en houden elkaar op de hoogte. In 
het begin is het soms een kwestie van proberen 
contact te leggen en onderling vertrouwen te 
vergroten. Ook als het de jongere niet altijd lukt om 
afspraken na te komen. 

In de praktijk blijkt dat veel jongeren goed te 
motiveren zijn om toe te werken naar het door hen 
gewenste perspectief. Niet dat dat gemakkelijk gaat, 
want er zijn veel problemen die samenkomen: 
trauma, moeilijke thuissituatie, eenzaamheid, gebrek 
aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid, laag 
intelligentieniveau, overmatig gamen, ongezonde 
leefstijl. Aansluiten bij deze problemen en deze 
aanpakken in behandeling en begeleiding zorgen 
ervoor dat deze drempels stapsgewijs verminderen. 

De hulp en ondersteuning richt zich op alle gebieden 
binnen het sociaal domein: onderwijs, werk en 
inkomen, wonen, psychische zorg en soms justitie. Er 
wordt tijd genomen om ruimte voor verandering te 
creeren. Welke vraag is actueel? Watte doen bij 
terugval? Hulpverlening aan deze jongeren staat of 
valt met geduld, vasthoudendheid en stabiliteit in de 
hulpverlenersrelatie. 

Financiering 
De start en toeleiding naar een Jongeren aan Zet 
traject (zc'n 10 uren) warden gefinancierd uit RMC 
gelden. Voor het vervolg is een verwijsbrief nodig, 
echter een groat deel van de doelgroep is niet in staat 
zo'n verwijsbrief te regelen. Speciaal hiervoor heeft 
Menzis een brief opgesteld voor huisartsen, 
ondertekend door Menzis en de Groninger Huisartsen 
Vereniging met uitleg over Jongeren aan Zet. 
Voortaan kan een huisarts hiermee een verwijsbrief 
naar de Jongeren aan Zet-behandelaar sturen, ook 
als hij de jongere zelf niet heeft gezien en ook als de 
jongere niet bij Menzis verzekerd is. 

Meer informatie 
Nieuwsgierig geworden of een jongere aanmelden? 
Neem dan contact op met de RMC trajectbegeleider 
van de gemeente. Zij zoeken verdere afstemming met 
de Jongeren aan Zet-medewerkers 
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