ONDERSTEUNING JEUGD IN OVERGANG
NAAR VOLWASSENHEID (OJOV)
Vierjarig praktijkgericht onderzoek in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam
Achtergrond onderzoek
De overgang naar volwassenheid loopt voor jongeren vaak niet vanzelf. Veel jongeren hebben extra ondersteuning nodig
bijvoorbeeld bij het afronden van een opleiding, omgaan met geld, het vinden van een geschikte woning, het zoeken naar
werk, of het opbouwen van een sociaal leven. Het blijkt moeilijk te zijn om passende en effectieve ondersteuning te
realiseren voor alle jongeren die dat in deze leeftijdsfase nodig hebben. Te veel jongeren komen daardoor al vroeg in hun
volwassen leven in de problemen en dreigen maatschappelijk buiten de boot te vallen. Met dit onderzoek hopen we de
ondersteuning van jongeren beter aan te laten sluiten bij hun levens, behoeften en ambities, zodat meer jongeren hun
plek vinden in de samenleving.

Leefwereld van jongeren centraal
We benaderen jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. We nemen interviews en vragenlijsten bij hen af. Door jongeren
zelf te bevragen en te volgen krijgen we inzicht in hun perspectief, leefwereld en ervaringen. Hoe ontwikkelt hun leven zich
in de periode waarin zij volwassen worden? Wat zijn hun toekomstplannen? Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan?
Waar zoeken en vinden zij steun als ze die nodig hebben? Wat helpt hen echt verder? Hoe ervaren zij verschillende vormen
van ondersteuning?
We voeren ook gesprekken met professionals, beleidsmakers en met ouders van de jongeren. De resultaten uit het
onderzoek bespreken we met jongeren zelf, partners uit het werkveld en medewerkers van de drie steden. Welke inzichten
levert het onderzoek op? Welke conclusies kunnen we hieraan verbinden?

Veerkracht van jongeren heeft een bijzondere plek in het onderzoek.
Veerkracht gaat over de hulpbronnen waarover jongeren kunnen beschikken als ze moeilijkheden ervaren. We richten ons
vooral op wat jongeren helpt om verder te komen, niet op problemen en wat er misgaat.

De jongeren
We onderzoeken jongeren die gebruik maken van professionele hulp op één of meerdere
leefgebieden: financiën, opleiding, werk,
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Tussendoor houden we – telefonisch, via sociale
divers wat betreft achtergrond, opleidingsmedia – contact met de jongere.
niveau, aard en mate van problematiek.
Bepaalde groepen jongeren willen we zeker meenemen: recent gevlucht uit hun thuisland;
psychiatrische problematiek; thuiszitters; licht verstandelijk beperkt; dak- of thuisloos.

Brede samenwerking
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en het VerweyJonker Instituut. Deze onderzoeksinstellingen werken in de drie gemeenten samen met de gemeente,
verschillende ROC’s, organisaties voor jongerenwerk, jeugdhulp en hbo-instellingen.

Wat levert het op?
Kennis

Beleid en werkveld
Jongeren

Inzicht in de overgang die jongeren maken naar volwassenheid en de rol die
veerkracht daarin speelt.
Inzicht in waar jongeren steun zoeken en welke ondersteuning aansluit en hen
echt verder helpt.
Uitwisseling met gemeenten, werkveldorganisaties en professionals over de
betekenis van de resultaten voor de ondersteuning van jongeren.
Jongeren die bijdragen krijgen inzicht in hoe hun leven verloopt, wat ze willen
voor de toekomst en wat hen helpt daar te komen.
Het interviewverslag kunnen jongeren gebruiken om na te lezen, of te delen
met naasten of met hulpverleners.

Contact
Coördinatie Amsterdam – ojov.amsterdam@inholland.nl / 06-43583731
Coördinatie Haarlem – ojov.haarlem@inholland.nl / 06-31006617
Coördinatie Rotterdam – ojov.rotterdam@inholland.nl / 06-15279909
Overall projectleider (algemene vragen) – Roel van Goor roel.vangoor@inholland.nl / 06-43583731

www.opwegnaarvolwassenheid.nl
Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

