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De Boer is sinds twee jaar zorgco-

ordinator bij HVO-Querido VIP. Sinds 

2012 was hij in dit team werkzaam als 

persoonlijk begeleider. Daarvoor volgde hij 

de opleiding SPH. 

Onnen is beleidsadviseur jeugd en 

betrokken bij innovatieve projecten 

van HVO-Querido. Eerder werkte Onnen 

onder meer voor het COA en  

in de psychiatrie.

WIE ZIJN HIER AAN HET WOORD?

Coen de Boer 
HVO-Querido

Marc Onnen 
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“

„

Jeugdhulp stopt, terwijl 
de situatie van de 

jongere niet anders is 
dan daarvoor

van de Koppeling bij ons kunnen 
plaatsen. Daarbij is gekeken naar 
wat zij nodig hebben en wat wij als 
organisaties moeten doen om de 
plaatsing tot een succes te maken.” 

Dat betekent een hoop kunst 
en vliegwerk, vertelt Onnen. “We 
zijn nu met de gemeente in gesprek 
om daar een structurelere oplos
sing voor te vinden, om beschik
kingen makkelijker om te zetten, 
voorrang voor beschermd wonen 
te regelen en financiering voor een 
structureel aanbod te krijgen.” De 
Boer: “De overgang van de gesloten 
instelling met 24uursbegeleiding 
en toezicht naar een open en 
redelijk zelfstandige setting zoals 
bij ons, is niet altijd ideaal. Het zijn 
jongeren met complexe proble
matiek, ze hebben vaak intensieve 
begeleiding en behandeling nodig. 
Maar op deze manier proberen we 
dat gat iets te overbruggen.” 

negen risico factoren zijn jongeren 
geselec teerd die langdurige hulp 
nodig hebben. “Die bleven na hun 
achttiende gewoon op de plek 
waar ze zaten, terwijl wij achter de 
schermen zorgden voor het omzet
ten van de financiering van de zorg, 
van Jeugdwet naar WMO. Dat was 
zeer succesvol: geen enkele jongere 
viel uit.” 

Volgens Onnen is het bij dit 
soort projecten belangrijk niet pro
grammagestuurd te werk te gaan, 
maar te kijken wat iemand nodig 
heeft. “Nu hebben we de tanden 
gezet in de uitstroom van jongeren 
uit de gesloten jeugdhulp van De 
Koppeling. Dat zijn jongeren met 
complexe problematiek, vaak LVB 
met gedragsproblemen, die overal 
buiten vallen. Ook daar leveren we 
maatwerk.”

Die jongeren kunnen bijvoor
beeld terecht in een van de contai
nerwoningen van HVOQuerido 
VIP (Vroege Interventie Psycho
se), in Amsterdam 
Zuidoost. Coen de Boer is daar 
zorgcoördinator. “Jongeren die 
uit een gesloten instelling komen, 
vinden moeilijk een aansluitende 
plek als ze 18 worden. Soms is ver
lengde jeugdhulp mogelijk en soms 
gaan ze terug naar huis. Sinds twee 
jaar hebben we een aantal jongeren 

Weg met de 
harde knip 
HVO-Querido werkt al een paar 
jaar samen met Levvel (voorheen 
Spirit en de Bascule) om oplos-
singen te vinden voor de harde 
knip in de hulpverlening, die 
optreedt wanneer een jongere 
18 wordt. “In het project 16-23 
hebben we enkele tientallen 
jongeren opgevangen uit allerlei 
vormen van jeugdhulp”, vertelt 
Marc Onnen, beleidsadviseur bij 
HVO-Querido. 

“Inmiddels is het project onder
gebracht in De Combinatie, een 
samenwerkingsverband van acht 
Amsterdamse instellingen.” 
Wanneer een jongere 18 wordt, 
verandert er veel, maar toch ook 
niet, vertelt Onnen. “De jeugd
hulp stopt, terwijl de situatie van 
de jongere niet veel anders is dan 
daarvoor. Het blijven beschadigde 
kinderen, die moeten leren met 
hun problemen om te gaan en die 
onderdak en hulp nodig hebben. 
Maar ze moeten verhuizen en op
nieuw op zoek naar een begeleider. 
Zowel jongeren als hulpverleners 
kunnen maar moeilijk overzien wat 
er op ze afkomt. Daarom hebben 
wij samen met Spirit geprobeerd 
die overgang soepeler te laten 
verlopen.” 

Daarvoor is één team gevormd 
van medewerkers van beide 
organisaties. Aan de hand van 
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