
  

1 
 

 
  
 
 
 
 
 

PERSBERICHT  Rotterdam, 7 oktober 2022 
 

Groot bereik jongerenwerk biedt kansen jonge Rotterdammers 
beter te helpen 
Het door de gemeente gefinancierde jongerenwerk bereikte een aanzienlijk deel van de 
Rotterdamse jongeren. De activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren, 
bijvoorbeeld aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun mentale weerbaarheid. Wel 
ondervindt het jongerenwerk problemen in de samenwerking met gemeentelijke instanties. 
Hierdoor laat de gemeente kansen onbenut om jongeren met problemen passende hulp te 
bieden. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het vandaag verschenen rapport ‘Meer 
waarde voor jongeren’ naar de effecten van het jongerenwerk.  
 
In het rapport stelt de rekenkamer vast dat het welzijn van jongeren in Rotterdam onder druk 
staat. Minimaal 13.900 van de 84.000 Rotterdamse jongeren groeien op in een kwetsbare 
gezinssituatie waardoor zij een grotere kans hebben op problemen met hun welzijn (cijfers op 
basis van data over 2020). Vooral de toename van sociaal-emotionele gezondheidsproblemen 
onder jongeren is een zorgelijke ontwikkeling. De coronacrisis was een belangrijke factor die de 
welzijnsproblematiek van jongeren versterkte. 
 
Op basis van het onderzoek schat de rekenkamer dat het jongerenwerk zo’n 22.000 à 25.000 
jongeren per jaar bereikt. Het jongerenwerk bereikt dus een substantieel deel van de doelgroep. 
Een belangrijke verklaring voor dit aanzienlijke bereik is dat het jongerenwerk over specifieke 
kwaliteiten beschikt. Het is laagdrempelig en het sluit aan bij de leefwereld van jongeren. 
Daardoor bereikt het jongerenwerk ook jongeren die door andere organisaties, zoals 
gemeentelijke instanties, niet gemakkelijk worden bereikt.  
 
Jongerenwerkers signaleren problemen van jongeren. Als zij zelf geen passende hulp kunnen 
bieden, begeleiden ze jongeren naar andere hulp, zoals schuldhulpverlening, hulp bij het zoeken 
naar werk of bij het aanvragen van een uitkering. In die begeleiding naar passende hulp kampt  
het jongerenwerk met problemen in de samenwerking met gemeentelijke instanties, zoals het 
Jongerenloket en het Expertise Team Financiën. Jongerenwerkers ervaren die instanties als 
formeel, moeilijk toegankelijk en traag in de afhandeling van hulpvragen. Ook ervaren 
jongerenwerkers problemen in het inschakelen van hulp van gemeentelijke wijkteams, onder 
meer doordat veel wijkteams in Rotterdam lange wachttijden hebben. Dat het jongerenwerk deze 
problemen ervoer in het doorgeleiden, is des te ernstiger omdat het jongerenwerk juist jongeren 
bereikt die door gemeentelijke instanties zelf niet gemakkelijk worden bereikt. Daarmee laat de 
gemeente kansen om kwetsbare jongeren te helpen onbenut.  
 
Binnen de gemeente bestaan twee soorten jongerenwerk, namelijk het jongerenwerk van de 
welzijnsorganisaties (gericht op het voorkomen dat jongeren zelf problemen krijgen) en het 
grenzenstellend jongerenwerk (gericht op het voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken voor 
anderen). Die twee soorten jongerenwerk krijgen hun opdrachten van twee verschillende 
gemeentelijke afdelingen. Dit vraagt om coördinatie binnen de gemeente om ervoor te zorgen dat 
beide vormen van jongerenwerk in de wijken samenwerken om jongeren te helpen, maar daarvan 
was onvoldoende sprake.  
  
De rekenkamer doet in het rapport meerdere aanbevelingen om zowel de interne gemeentelijke 
samenwerking als de samenwerking tussen gemeentelijke instanties en welzijnsorganisaties te 
verbeteren. Zo beveelt de rekenkamer de gemeente aan om procedurele barrières die 
hulpverlening aan jongeren beperken weg te nemen, opdat jongerenwerkers en gemeentelijke 
instanties (zoals het wijkteam, het Jongerenloket of het Expertise Team Financiën) elkaar 
gemakkelijk kunnen vinden en ruimte krijgen om jongeren beter te helpen.  
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over de rekenkamer 
De rekenkamer is een onafhankelijk instituut. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de organisatie van het 
gemeentebestuur. Zij doet dat ten behoeve van de gemeenteraad. Hiermee draagt de rekenkamer 
bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur. 
 
De rekenkamer licht rapporten binnen drie maanden na publicatie toe in een commissie van de 
gemeenteraad, op basis waarvan de gemeenteraad besluit over de consequenties die aan het 
rapport verbonden moeten worden.  
 
contact 
Het rapport is digitaal beschikbaar op www.rekenkamer.rotterdam.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Kees de Waijer, 06-43248581. 
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