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Voorwoord
Zwerfjongeren vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Zij hebben veelal geen vaste woon- of
verblijfplaats, een onderbroken schoolcarrière, geen werk of toekomstperspectief en kampen met psychosociale
problemen. Zij hebben vaak pech gehad in hun jeugd en groeien op in minder rooskleurige omstandigheden
dan andere jongeren. De beperkte literatuurstudies laten zien dat een derde tot de helft van de zwerfjongeren
bijna dagelijks cannabis gebruikt. Ook op seksueel gebied lopen deze jongeren risico’s. Denk aan soa,
ongewenste zwangerschap, seksuele dwang of uitbuiting. In Nederland is vooralsnog geen onderzoek verricht
naar de combinatie van middelengebruik en seksueel riskant gedrag onder zwerfjongeren.
In deze verkenning wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag welke ervaring zwerfjongeren hebben
met middelengebruik en seksueel riskant gedrag en welke behoefte zij hebben (ervaren) aan ondersteuning of
begeleiding en onder welke condities dit het best kan plaatsvinden. Om hierop een antwoord te vinden zijn
gesprekken gevoerd met professionals en zwerfjongeren zelf.
Alhoewel de gesprekken waardevolle informatie hebben opgeleverd, is de informatie niet op alle punten even
volledig. Daarnaast is de groep zwerfjongeren zeer divers. Toch ligt er volgens ons genoeg informatie om een
aantal vervolgstappen te zetten. Zo laat de verkenning overduidelijk zien dat zwerfjongeren risico’s lopen op
deze thema’s maar dat in de begeleiding en ondersteuning deze thema’s momenteel nog te weinig aandacht
krijgen. Soms vormen de thema’s een contra-indicatie voor begeleiding. Als landelijke organisaties zien we het
als onze taak ervoor te zorgen dat deze groep niet buiten de boot valt. Nu profiteren zwerfjongeren mogelijk te
weinig van bestaande interventies rondom middelengebruik en seksuele gezondheid. Deze groep gaat ook niet
uit zichzelf op zoek naar informatie. Pas als zich problemen voordoen of als zij zelf schade ondervinden, doen
zij een appel op de hulpverlening of hun omgeving.
Met deze verkenning willen we laten zien welke mogelijkheden er wel zijn. Professionals die ondersteuning en
begeleiding bieden aan zwerfjongeren hebben hierin een belangrijke taak. Zij zouden nog sensitiever kunnen
zijn voor deze thematiek en zwerfjongeren hierop meer kunnen empoweren. De landelijke thema instituten
kunnen hierin ondersteuning of advies aanreiken.
Wij hopen dat deze verkenning hiertoe verdere inspiratie biedt.

Ineke van der Vlugt
Programma coördinator Rutgers WPF
April 2013
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Samenvatting
Zwerfjongeren zijn extra kwetsbaar voor (problematisch) middelengebruik en seksueel riskant gedrag. Toch
is er nog weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken van deze gedragingen en de ondersteuningsbehoefte
van de zwerfjongeren. Beschikbare interventies richten zich vaak niet op deze groep, zo blijkt uit eerdere
onderzoeken. In deze verkenning wordt informatie vergaard over het middelengebruik en/of seksueel riskant
gedrag van zwerfjongeren, hun ondersteuningsbehoeften, ervaringen met interventies en begeleiding en
randvoorwaarden waar eventuele interventies of ondersteuning aan moet voldoen. Hiervoor is zowel met
professionals die met zwerfjongeren werken als met een aantal zwerfjongeren zelf gesproken.
Uit de verkenning blijkt dat zwerfjongeren vooral veel blowen. Andere middelen worden door veel minder
jongeren gebruikt. Degenen die wel andere middelen, zoals coke, xtc of speed gebruiken lijken dit vooral
recreatief te doen. Het blowen biedt de jongeren voordelen, zoals het vergeten van problemen, gezelligheid
en er rustiger van worden. Het kan echter er ook toe leiden dat de jongere zich slechter kan concentreren en
andere zaken verwaarloost. Risicogroepen voor problematisch middelengebruik zijn jongeren met een licht
verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, en degenen die geneigd zijn in het algemeen meer risico’s
op te zoeken. Hoe langer een jongere dakloos is, lijkt ook een risicofactor voor problematisch gebruik.
Jongeren die een doel voor ogen hebben, vroegtijdig hulp krijgen en andere copingvaardigheden hebben lijken
minder risico te lopen op problematisch middelengebruik. Jongeren geven zelf ook aan dat ze geen andere
middelen gaan gebruiken doordat ze andere mensen aan drugs ten onder hebben zien gaan. Maar ook het
hebben van werk en mensen om zich heen die hen steunen helpt om het gebruik onder controle te houden of te
krijgen.
Professionals geven aan minder zicht te hebben op het seksuele (risico)gedrag van de zwerfjongeren dan op hun
middelengebruik. Zwangerschappen, ruilseks, en prostitutie komen voor. Waarbij ruilseks een manier kan zijn
om te overleven. Maar ook de behoefte aan genegenheid kan een rol spelen om een seksuele relatie aan te gaan.
Jongeren zelf noemen overwegend positieve seksuele ervaringen. Er wordt wel onveilig gevreeën. Of dit bij deze
jongeren meer voorkomt dan bij jongeren in het algemeen kan moeilijk gesteld worden. Bij de geïnterviewde
jongeren zijn verschillende meiden die ervaring hebben met een ongeplande zwangerschap. Het moederschap
kan een positieve uitwerking hebben om de draad van het leven op te pakken. Andere beschermende factoren
zijn angst voor soa of zwangerschap en de vaardigheid om eigen wensen duidelijk te maken.
Grensoverschrijdende ervaringen en gedrag is toch ook een aantal keren naar voren gekomen in de gesprekken
met jongeren. Een aantal meiden heeft een relatie gehad met een jongen met losse handjes. Ook zien de
jongeren dat andere zwerfjongeren seks hebben in ruil voor bijvoorbeeld een slaapplaats.
Zowel op school als bij opvangvoorzieningen wordt wel voorlichting gegeven over seksualiteit en
middelengebruik. De jongeren zelf geven aan dat wanneer ze vragen hebben ze vooral via internet of vrienden
een antwoord zoeken. Soms, bijvoorbeeld wanneer ze bang zijn een soa opgelopen te hebben, vragen ze hulp
aan een begeleider. Professionals geven aan vooral wanneer er aanleiding voor is, aandacht te geven aan
middelengebruik of seksualiteit. Sommigen worstelen ook met eigen normen en waarden bij het bespreken
ervan. Om er structureel aandacht aan te geven gat de wens toch uit naar experts op het specifieke terrein.
Hierin wordt al met diverse organisaties samengewerkt, vaak op incidentele voorlichting gericht of op
individuele hulpverlening.
Meer aandacht lijkt nodig voor beide thema’s waarbij het druggebruik niet veroordeeld wordt, maar op een
open, constructieve wijze met de jongere het gesprek wordt aangegaan. Uitgangspunt moet hierbij meer de
kracht en empowerment zijn van de jongere, dan de problematiek.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Zwerfjongeren zijn een kwetsbare groep in onze samenleving. Zij zijn extra kwetsbaar voor (problematisch)
middelengebruik en seksueel riskant gedrag (Haarman & ’t Hart, 2009; Jeeninga, 2010). Er is echter nauwelijks
onderzoek voorhanden over de kenmerken van middelengebruik bij zwerfjongeren, de invloed van dit gebruik
op de relationele en seksuele gezondheid en de samenhang tussen middelengebruik en (riskant) seksueel
gedrag.
Daarnaast weten we onvoldoende of zwerfjongeren bekend zijn met de reeds bestaande interventies of dat
zij meer gebaat zouden zijn bij een interventie die meer op hun situatie is toegesneden. Het ontbreekt echter
vooralsnog aan (effectief gebleken) interventies om gezonde keuzen te maken en gericht op harm reduction,
zoals onder andere blijkt uit het onderzoek ‘Kwetsbare groepen’ van Resultaten Scoren (Snoek, et al., 2010).
Ook in buitenlands onderzoek blijkt nog weinig bekend te zijn over effectieve interventies voor deze kwetsbare
groep (de Benítez. 2011).
Om meer zicht te krijgen op het middelengebruik en seksueel riskant gedrag alsook hun ervaringen en
behoeften rondom ondersteuning en of interventies is een verkenning uitgevoerd onder professionals en
zwerfjongeren zelf.

1.2

Doelstellingen en onderzoeksvragen

In deze verkenning wordt informatie vergaard over het middelengebruik en/of seksueel riskant gedrag van
zwerfjongeren, hun ondersteuningsbehoeften, ervaringen met interventies en begeleiding en randvoorwaarden
waar eventuele interventies of ondersteuning aan moet voldoen. Tevens wordt informatie verzameld onder
professionals die met zwerfjongeren werken. Welke problemen en signalen zij zien bij zwerfjongeren rondom
middelengebruik en seksueel riskant gedrag, welke ondersteuning zij zelf bieden vanuit hun organisatie en
welke behoeften of wensen zij hebben aan ondersteuning of interventies. Hierbij wordt ook geïnventariseerd
wat organisaties al doen en waar hun mogelijkheden liggen voor het ondersteunen van jongeren op deze
thema’s. De uiteindelijke doelstelling is het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van
zwerfjongeren die middelen gebruiken en/ of seksueel risicogedrag vertonen.
In deze verkenning worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
Op het gebied van middelengebruik en seksueel gedrag onder zwerfjongeren:
0
Hoe gaan zwerfjongeren om met middelen en welk seksueel (risico)gedrag laten zij zien?
0
Welke risico- en beschermende factoren zijn van invloed op de omgang met middelen en seksualiteit
bij zwerfjongeren?
0
Is er vanuit de zwerfjongeren zelf behoefte aan ondersteuning of informatie op het gebied van (harm
reduction van) middelengebruik en seksueel (risico)gedrag?
0
Aan welke randvoorwaarden zou een interventie of begeleiding volgens de zwerfjongeren moeten 		
voldoen om goed aan te kunnen sluiten bij hun problematiek en behoeften?

1.
2.
3.
4.

Zwerfjongeren: feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen (Ministerie voor 		
Jeugd en gezin, 2010).
Middelen: alcohol, cannabis en andere drugs.
Seksueel riskant gedrag: seksuele grensoverschrijding, seksuele uitbuiting, onveilig vrijen (leidend tot onder 		
andere soa/hiv/ongeplande zwangerschap).
Harm reduction: een pragmatische aanpak, waarbij het minimaliseren van persoonlijke en sociale schade door 		
het middelengebruik en het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van middelengebruikers 		
voorop staat. Dit zonder morele druk uit te oefenen op gebruikers.
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Op het gebied van middelengebruik en seksueel gedrag volgens professionals:
0
Welk gedragingen en problemen signaleren zij onder zwerfjongeren?
0
Wat wordt er vanuit de organisaties al ondernomen ten aanzien van (harm reduction van) 			
middelengebruik en seksueel (risico)gedrag bij zwerfjongeren?
0
Is er vanuit de professionals behoefte aan ondersteuning of informatie op het gebied van 			
middelengebruik en het voorkomen van seksueel risicogedrag bij zwerfjongeren?
0
Aan welke randvoorwaarden zou een interventie of begeleiding volgens de professionals moeten 		
voldoen om goed aan te kunnen sluiten bij de problematiek en behoeften van zwerfjongeren?
0
Welke mogelijkheden hebben organisaties voor het ondersteunen of begeleiden van zwerfjongeren bij
middelengebruik en seksueel risicogedrag?

1.3

Literatuurbevindingen

Er is voorafgaand aan de verkenning een literatuuronderzoek gedaan naar het middelengebruik en seksuele
(risico)gedrag van (zwerf)jongeren. De resultaten daarvan worden hieronder uiteen gezet.

1.3.1

Middelengebruik

Een derde tot ruim de helft van de zwerfjongeren gebruikt (bijna) dagelijks cannabis. Dagelijks
harddruggebruik komt minder vaak voor. Bij zo’n 35 tot 60% van de zwerfjongeren is sprake van drugsmisbruik
en/ of drugsverslaving. Alcohol wordt door ongeveer driekwart van de zwerfjongeren regelmatig genuttigd.
Zelf geeft zes tot tien procent van de zwerfjongeren aan problemen te hebben met alcoholgebruik (Haarman
& ’t Hart, 2009; Jeeninga, 2010). In een onderzoek naar zwerfjongeren in Almere blijkt dat de zwerfjongeren
gemiddeld zo’n dertien euro uitgeven aan alcohol, tabak en drugs (Korf et al., 2004).
Jongeren die problematisch drugs gebruiken beginnen gemiddeld rond de leeftijd van 16.5 jaar met
harddrugs. Ongeveer 9% van de jonge problematische druggebruikers in Amsterdam injecteert regelmatig
(Witteveen, 2008). De meeste jongeren die basecoke gaan gebruiken, beginnen op jonge leeftijd met (dagelijks)
cannabisgebruik, gevolgd door XTC en/ of snuifcoke, gevolgd door basecoke. Het gebruik van basecoke brengt
een proces van marginalisering op gang. Dakloosheid is een katalysator in het proces van marginalisering. Veel
jongeren die basecoke gebruiken zijn dakloos geweest, zijn dakloos of kunnen dit (weer) worden. Als jongeren
dakloos zijn, gebruiken ze meer en vaker dan wanneer ze onderdak hebben (Van der Poel, 2004).
De belangrijkste motieven om basecoke of heroïne te gaan gebruiken zijn volgens jongeren nieuwsgierigheid,
verkeerde vrienden en makkelijk overhaalbaar zijn, verveling, straatleven, problemen vergeten/ behoefte
om gevoel te reguleren, beschikbaarheid van drugs, behoefte om deel uit te maken van een groep, verkeerd
geïnformeerd zijn, behoefte aan energie of juist het dempende effect (Van der Poel, 2004; Witteveen, 2008). Het
vergeten van problemen, lekker gevoel door gebruik, verveling en een kleiner wordend sociaal netwerk zijn
redenen om te blijven gebruiken of weer te beginnen met gebruik (Van der Poel, 2004).

1.3.2

Middelengebruik en seksuele risico’s

In Nederland is voor zover bekend nog geen onderzoek verricht naar middelengebruik en seksueel risicogedrag
bij zwerfjongeren. Onderzoek bij jongeren in het algemeen (de Graaf et al., 2005, de Graaf et al., 2012) blijkt
dat één op de vijf jongens en meisjes denkt dat het waarschijnlijk of zeker niet zou lukken om een condoom te
gebruiken wanneer ze dronken of high zouden zijn (wanneer ze dit zelf zouden willen). Eén op de drie jongens
en meisjes denkt dat ze in deze situatie misschien niet veilig zouden vrijen.
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Bijna de helft van de jongens en meisjes denkt dat het ze onder invloed van alcohol of drugs wel zou lukken
om een condoom te gebruiken. Na de meisjes (16-25 jaar) die regelmatig uitgaan blijkt dat 55% een of
meer keren spijt heeft gehad van seksuele ervaringen in het uitgaanscircuit. Veel van de meisjes zien hun
eigen alcoholgebruik als oorzaak van de ongewenste seksuele ervaringen. Meisjes die meerdere seksuele
spijtervaringen hebben gehad, drinken per week gemiddeld meer alcohol, doen vaker aan binge drinking
(comazuipen), zijn in hun leven vaker dronken of aangeschoten geweest en zijn vaker ‘extreem’ dronken
geweest dan leeftijdgenoten die nooit spijt hebben gehad van seksuele ervaringen. Hetzelfde patroon komt
naar voren bij meisjes die ervaring hebben met gedwongen seks. Permissieve attitudes, het verkeren in
vriendenkringen waarbinnen seksueel contact tijdens of na het uitgaan ‘normaal’ is en de slaapplaats na het
uitgaan, zijn waarschijnlijk van invloed (Harreveld & Van Hasselt, 2009).
Soa, vooral chlamydia, komen veel voor bij jongeren. In 2011 werd bij 14.5% van de jonge heteroseksuelen
(≤ 25 jaar) die een soa-onderzoek kregen, positief getest op chlamydia (RIVM, april 2012). Hoeveel van deze
jongeren middelen gebruiken en of soa meer voorkomen bij zwerfjongeren is niet bekend.
Een onderzoek onder straatjongens in India (Schaap, 2007) toont aan dat hoog seksueel risicogedrag in
Bangalore samenhangt met hardcore straatleven en frequent druggebruik. Jongens met een hoog seksueel
risicogedrag hebben het gevoel dat hun leven sterk beïnvloed wordt door vrienden en peers. Ze hebben ook
weinig toekomstplanning, ervaren weinig controle over hun leven en hebben de neiging om voor problemen
weg te lopen. Het bestrijden van eenzaamheid is een mogelijke verklaring hiervoor.

1.3.3

Seksuele gezondheid

Veel zwerfjongeren hebben in het verleden te maken gekregen met seksueel misbruik, mishandeling, geweld
binnen het gezin of verslaafde ouder(s) (Jeeninga, 2010; PCAR, 2006; NSVRC, 2010). Contact met de politie
heeft in een deel van de gevallen te maken met een tekortschietende (zelf)bescherming. Hierbij gaat het om
slachtoffers van incest, verkrachting of mishandeling (Jeeninga, 2010).
Een kwart tot de helft van de zwerfmeiden heeft een kind of is zwanger. In totaal is ongeveer een op de
zes zwerfjongeren een jonge ouder (Jeeninga, 2010). Het gaat vaak om meisjes met een laag IQ, weinig of
‘verkeerde’ kennis over voorbehoedsmiddelen en seksualiteit, onvoldoende steun van familie of vrienden bij de
zwangerschap, een onduidelijke verblijfsstatus en een niet-westerse achtergrond (Brussaard 2006, in Van Deth,
2010). Deze kenmerken gelden ook voor jonge dakloze moeders. In hun geval komt het vaak voor dat de relatie
met de biologische vader instabiel is (Van Deth, 2010).
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2

Onderzoeksmethoden

2.1

Onderzoeksdesign en werving

Gezien de doelstelling en vraagstelling van de verkenning is ervoor gekozen diepte interviews te houden met
professionals die met deze doelgroep werken en diepte interviews met zwerfjongeren (16-23 jaar) zelf.

Professionals

De verkenning is uitgevoerd in Amsterdam en Utrecht, omdat MAINLINE en Rutgers WPF in deze steden
gevestigd zijn en er voor de verkenning een beperkt aantal tijd en uren beschikbaar was.
Via internet is gezocht naar organisaties die contact hebben met zwerfjongeren in Amsterdam en in Utrecht
(in bijlage 7.1 is een lijst van organisaties opgenomen). Ook is een oproep geplaatst via de nieuwsbrief van
Zwerfnet.nl (zie bijlage 7.2). Dit heeft geen reacties opgeleverd.
Na een introductie via de e-mail is telefonisch contact gezocht. Hierbij werden de doelstellingen van de
verkenning uitgelegd. Sommige organisaties gaven aan niet mee te willen werken, omdat ze teveel vragen voor
onderzoek krijgen, geen tijd te hebben, of omdat ze geen zwerfjongeren zien. Soms vergde het meerdere e-mails
en telefoongesprekken om contact te leggen en tot een afspraak te komen. Wanneer de professional aangaf mee
te willen werken, werd een afspraak gepland op de werkplek van de professional.
Tijdens de interviews werd aan de professionals gevraagd met welke organisaties ze samenwerken en wie
we alsnog bij de verkenning zouden moeten betrekken. Hierdoor zijn een paar extra organisaties in beeld
gekomen waarmee contact is gezocht. Ook hebben de onderzoekers zelf op internet naar organisaties die met
de doelgroep werken gezocht en deze benaderd om mee te helpen met het werven van jongeren. Via deze weg
is een grote organisatie in Utrecht bereid gevonden om te helpen met de werving.

Jongeren

De jongeren zijn overwegend benaderd via de professionals. Bij de werving van jongeren is er vanwege een
te klein aantal aanmeldingen uiteindelijk voor gekozen om ook organisaties in Utrecht te vragen om mee te
helpen bij de werving.
De professionals die geïnterviewd zijn, zijn meerdere keren benaderd om mee te werken, zowel via mail als
telefonisch. Ook werden er twee oproepjes toegestuurd, een om aan jongeren mee te kunnen geven of op te
kunnen hangen op de locatie en een om te verspreiden onder andere professionals (zie bijlage 7.3 en 7.4).
Professionals werd expliciet gevraagd om jongeren uit te nodigen die riskant of ongezond gedrag lieten zien
op het gebied van drugs en seksualiteit. In de oproepjes voor jongeren zelf, werd dit niet expliciet benoemd.
Sommige professionals hebben flyers opgehangen, anderen hebben direct jongeren waar zij mee werken
gevraagd om mee te doen. De professionals gaven ons de namen, telefoonnummers en/of mailadressen door
van de jongeren die geïnteresseerd waren. Vervolgens hebben de onderzoekers zelf contact gelegd met de
jongeren om een afspraak te maken.
Bij de organisatie in Utrecht was dit niet nodig, daar hebben de professionals de jongeren zelf benaderd en in
een schema ingedeeld. Als een jongere niet op kwam dagen bij het interview dan werd er door een begeleider
ter plekke iemand anders gevraagd om mee te doen.
Een enkeling heeft zichzelf (bij de professional) aangemeld na een oproepje te hebben gezien, maar de meeste
jongeren hebben toegestemd na actieve motivering van een professional.
Daarnaast zijn er oproepjes geplaatst op het internet. Op Zwerfnet is een oproep geplaatst. Dit leverde geen
reacties op. Ook op Drugsforum is gevraagd aan jongeren zich te melden wanneer ze belangstelling hadden.
Naar aanleiding hiervan kwam er één reactie. Via de e-mail en telefoon is met deze jongen contact geweest.
Tot twee keer toe is een afspraak gepland voor een interview. Dit heeft echter niet tot een interview geleid.
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Om de jongeren te motiveren tot deelname werd er een vergoeding van 15 euro voor het interview gegeven, die
contant en direct werd uitbetaald. Dit bleek voor veel jongeren een rol te hebben gespeeld bij het besluit om in
te stemmen met deelname aan het interview.

Expertmeeting

Na de interviews met de professionals en de zwerfjongeren zijn de resultaten van de verkenning op een
expertmeeting besproken met diverse professionals. Doel hiervan was formulering en aanscherping van
de conclusies en aanbevelingen en draagvlak kweken voor de verbetering van een gezonde leefstijl voor
zwerfjongeren.. Hiervoor zijn alle betrokkenen bij de verkenning uitgenodigd. Ook de geïnterviewde
zwerfjongeren waren uitgenodigd, maar hebben niet deelgenomen.
Deelnemers aan de expertmeeting zijn werkzaam bij Back-up, Stichting Zwerfjongeren Nederland, United
Voices, HVO Querido en de Volksbond. De bevindingen van de expertmeeting zijn verwerkt in de conclusies
en aanbevelingen.

2.2

Onderzoeksgroep

Professionals

Van de tien professionals die deelgenomen hebben aan het interview zijn er acht werkzaam in Amsterdam.
Ook is gesproken met een hulpverlener in Almere en een in Zaandam. Zie tabel 1 voor kenmerken van de
verschillende organisaties.
Drie deelnemers zijn ambulant werkers Zij zien zwerfjongeren voordat ze in een opvangvoorziening komen. Ze
bieden eerste hulp, brengen diverse leefgebieden in kaart en zorgen voor doorverwijzing. Een andere deelnemer
coördineert een laagdrempelige inloopvoorziening. Ook zij verzorgen eerste ondersteuning en doorgeleiding.
Een andere deelnemer werkt ook ambulant, maar ondersteunt de jongeren juist in het zelfstandig wonen.
Vier deelnemers ondersteunen jongeren die in een opvangvoorziening wonen. Een van deze voorzieningen is
gespecialiseerd in jongeren met psychiatrische problematiek. Verslavingsproblematiek is in principe een contraindicatie voor opname in de meeste opvangvoorzieningen. Een deelnemer is werkzaam in de verslavingszorg.
Zij coördineert de afdeling jeugd. Hier worden jongeren, waaronder zwerfjongeren, behandeld die een
verslavingsprobleem hebben.

Tabel 1
Kenmerken van de organisaties uit de onderzoeksgroep:
Naam: 		
Doelgroep:
Capaciteit:
Type:
Functie 		
									professional:

Middelengebruik:
		

Kwintes, 			
Zwerfjongeren
Onbekend
Voorportaal/
projectleider
Ook voor
de Huiskamer
van 15 tot 27 jaar			inloop				gebruikers
(Almere)
				
Streetcornerwork		
Meiden tot 27 jaar Onbekend
Veldwerk veldwerker		
Ook voor
											gebruikers
Streetcornerwork
(Zwerf)jongeren
Onbekend
Veldwerk veldwerker		
Ook voor
			van 13 tot 23 jaar							gebruikers
Volksbond,
Atlantisplein		
Zwerfjongeren
31 plaatsen
Maatschappelijke personal coach
Verslaving op 		
			van 18 tot 23 jaar			opvang				voorgrond is
											contra-indicatie
Leger des Heils,
Fasehuis (Zaandam)
Zwerfjongeren
9 plaatsen,
Maatschappelijke woonbegeleider
Verslaving
			
van 18 tot 23 jaar
waarvan 1
opvang				
op voorgrond
					 crisisplek					is contra-indicatie		
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Naam:

		

Doelgroep:

Capaciteit:

Type:

Functie :		

Middelengebruik:

HVO Querido, 		
Jongeren met
32 plaatsen
Maatschappelijke Zorgcoördinator Verslaving op
Amerbos			psychiatrische 			opvang				voorgrond is
			problematiek							contra-indicatie
			
van 17 tot 25 jaar
			(met uitloop tot
			28 jaar)								
HVO Querido, 		
Jongeren (18-23
163 plaatsen
Ambulante woon- Zorgcoördinator Verslaving op
Ambulant Zuid/ 		
jaar) die begelei(jongeren en
begeleiding 			
voorgrond is
					 volwassenen)					contra-indicatie
Spirit! Ambulant		
(dreigend)
onbekend
JeugdmaatAmbulant
team Thuisloze		thuisloze				schappelijk werk hulpverlening
Jongeren			jongeren 18-23					zwerfjongeren
			jaar
Stichting			
Zwerfjongeren
Elandsgracht		 18-23 jaar
					
					

Ook voor
gebruikers

20 plaatsen
Opvangcentrum Maatschappelijk Verslaving op
Waarvan 5 			
werker		
voorgrond is
voor jongeren					contra-indicatie
met kinderen

Jellinek Jeugd		
Jongeren met
Onbekend
Ambulant en
			veslaving in 			intern
			combinatie met
			gedrags- of
			psychiatrisch
			probleem

Hoofd		

Voor gebruikers

Jongeren

Er is geworven onder jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dakloos of thuisloos zijn (geweest) . Aanvullende
voorwaarden voor deelname waren ervaring van de jongere met middelengebruik en seksualiteit. Naar de
professionals is tevens gecommuniceerd om jongeren te benaderen die riskant of ongezond gedrag lieten
zien ten aanzien van drugs/alcohol en seksualiteit, of waarbij dit vermoeden bestond. Naar de jongeren toe is
dit niet als een voorwaarde voor deelname gesteld. Jongeren moesten wel ervaring hebben met middelen en
seksualiteit, maar in enkele gevallen bleek tijdens het interview dat de jongere slechts ervaring had met één
van beiden. Uiteindelijk zijn er 28 jongeren geïnterviewd, waarvan er 24 zijn meegenomen in de analyse. Eén
interview is niet meegenomen omdat het gesprek door communicatieproblemen te weinig bruikbare informatie
opleverde. Drie interviews zijn uiteindelijk niet uitgewerkt, omdat de jongeren niet aan de criteria voor
zwerfjongeren voldeden of niet voldoende ervaring hadden met seks en/of drugs. Vijf jongeren die qua leeftijd
net buiten de criteria vielen zijn wel meegenomen. De jongste respondent was 19 jaar, de oudste 25.
De gemiddelde leeftijd van de jongeren uit de onderzoeksgroep was 21 jaar (M=21,4). De diversiteit in etniciteit
was iets groter bij de jongens dan bij de meisjes. Bij de meiden was de helft autochtoon Nederlands, bij de
jongens had meer dan de helft een andere etnische achtergrond. De jongeren zijn allemaal laag of midden
opgeleid (basisonderwijs, vmbo, mbo - * 5) . Veel jongeren benoemen dat ouders gescheiden zijn en dat er
geen of een slechte relatie is met (een van beide) ouders. Ook geven sommige jongeren aan dat (een van de of
beide) ouders zelf middelen gebruiken. Ook bemoeienis van Bureau Jeugdzorg, uithuisplaatsingen, verblijven
in internaten en pleegezinnen worden meerdere malen genoemd. Vijf jongens hebben in jeugddetentie of de
gevangenis gezeten. Een paar jongeren geven aan zelf last te hebben van bepaalde stoornissen of problematiek,
zoals ADHD of manisch depressiviteit.

5.

Laag opgeleid zijn jongeren die maximaal lagere school of vmbo hebben afgerond. Midden opgeleid zijn jongeren die
maximaal havo/vwo of mbo hebben afgerond.
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Tabel 2
Achtergrondkenmerken van de Zwerfjongeren uit de onderzoeksgroep:
Leeftijd :				
Jongens:
Meiden:
___________________________________________________________
19						4		2
20						2		1
21						2		3
22						3		0
23						1		1
24						1		1
25						1		2
Etnische achtergrond:
Nederlands					6		5
Marokkaans, Turks				3		2
Surinaams, Antilliaans				2		2
Anders *					3		1
___________________________________________________________
Totaal:					

2.3

14

10

De interviews

Professionals

De diepte-interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclist (zie bijlage 7.5). Gestart werd met een aantal
inleidende vragen naar de functie en de aard van de organisatie en de doelgroep die ze bedienen. Als inleiding
naar de onderwerpen drugs en seks is gevraagd naar de aandacht die de organisatie besteed aan preventie van
risicovol middelengebruik en/of seksueel risicogedrag.
Vervolgens is dieper ingegaan op de risico’s die de professionals zien ten aanzien van middelengebruik, seksueel
gedrag en de samenhang tussen beide onderwerpen. Dit werd gevolgd door risico- en beschermende factoren
en motieven voor gebruik. Daarnaast is gevraagd naar de behoefte aan ondersteuning en de vereisten voor een
interventie. Afgesloten werd met de vraag of de professionals jongeren wilden benaderen om deel te nemen aan
het onderzoek en suggesties over welke andere organisaties we konden benaderen.
In totaal zijn tien professionals geïnterviewd in de periode van 20 juli tot 2 oktober 2012. De interviews zijn
opgenomen en tijdens het interview werden ook aantekeningen gemaakt. De interviews duurden ongeveer
anderhalf uur. De mogelijkheid is geboden om het gespreksverslag naderhand in te zien. Drie geïnterviewden
gaven aan hiervan gebruik te willen maken. Na het opsturen van het verslag is geen verdere feedback
ontvangen.

Jongeren

Ook voor de diepte-interviews met de zwerfjongeren zijn interviewprotocol en topiclist opgesteld (zie bijlage
7.6). De interviews vonden in verschillende settings plaats. Enkele interviews vonden bij de respondent thuis
plaats of op een plek waar de respondent zich prettig voelde. De meeste interviews vonden plaats in een ruimte
van de organisatie waar de jongere hulp kreeg. Doorgaans was dit een afgesloten ruimte of kamer waar de
respondent en onderzoeker ongestoord en rustig konden praten.

* In verband met de privacy van de respondenten is dit niet verder gespecificeerd
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Een enkele keer was de ruimte open, waardoor andere jongeren of professionals langs liepen. Dit werd over
het algemeen niet als storend ervaren. Tijdens het interview werd als eerste uitgelegd wie de onderzoekers
waren en voor welke organisatie zij werkten. Ook werd uitgelegd hoeveel jongeren er geïnterviewd zouden
worden en wat er met de gegevens zou worden gedaan. De anonimiteit en vertrouwelijke aard van het gesprek
werd benadrukt en de jongeren werd toestemming gevraagd om het interview op te nemen. In een enkel geval
stemde de jongere hier niet mee in en werd het interview uitgeschreven. Vervolgens werden de onderwerpen
drugs/middelen en seksualiteit besproken. Tot slot werd de jongeren gevraagd of zij behoefte hadden aan
informatie op deze gebieden, of zij al eens voorlichting hadden gekregen en wat ze daarvan hadden gevonden.
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3

De professionals aan het woord

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de professionals die met zwerfjongeren werken signaleren aan
problematiek of gedrag op het gebied van middelen en seksualiteit. Op welk vlak hebben deze jongeren
mogelijk ondersteuning of begeleiding nodig? Wat wordt er vanuit de professionals en de organisaties waar zij
werkzaam zijn al ondernomen om jongeren te ondersteunen op dit gebied? Welke knelpunten doen zich hierbij
voor en welke behoefte aan ondersteuning is er onder professionals?

3.1

Middelengebruik

De professionals geven aan dat in hun perceptie de meerderheid van de zwerfjongeren die zij begeleiden
regelmatig blowt. Het verschilt per organisatie hoe de inschattingen worden gemaakt, variërend van 20 tot
99%. Problematisch alcoholgebruik zien ze minder vaak. De hoogste inschatting hierbij betrof zo’n 10%. De
inschatting vanuit de verslavingszorg is dat problematisch cannabisgebruik bij ongeveer 60% van de jongeren
die zij behandelen het belangrijkste probleem is, en alcoholproblematiek bij zo’n 15%. Zijn zien dat jongens
vaker cannabis als primair middel gebruiken terwijl meisjes iets vaker alcohol als belangrijkste middel
gebruiken. Jongens komen hierdoor iets sneller in beeld bij de hulpverlening: cannabis wordt gedurende de dag
gebruikt, terwijl alcohol vooral na school genuttigd wordt.
Ander middelengebruik zoals XTC of speed zien de meeste professionals niet vaak ontaarden in problematisch
gebruik. Een schatting van een laagdrempelige voorziening betreft dat ongeveer 30% van de jongeren die zij
zien naast cannabis en alcohol ook andere middelen gebruiken. Hoe frequent is niet bekend. Zoals genoemd bij
2.2 is verslavingsproblematiek meestal een contra-indicatie.
‘Gebruikers voelen zich hier niet prettig, die kiezen voor een andere opvang’
Wel zijn er jongeren die in het weekend, bij feestjes, en uitgaan andere middelen gebruiken. Hierbij noemen de
hulpverleners vooral speed, cocaïne, XTC en GHB. Een hulpverlener noemt nog ketamine, MDMA en schat
in dat ook Ritalin wordt gebruikt. Veldwerkers geven aan dat ze ook jongeren zien die regelmatig speed, coke
(meestal snuifcoke) en soms heroïne gebruiken. Deze jongeren vertonen vaak snel een achteruitgang zoals
verslechtering van het gebit en psychoses, aldus deze professionals.
De professionals geven aan dat de jongeren die zorgelijk gebruiken slechter aanspreekbaar zijn. Ze vergeten
afspraken, en het geld gaat op aan gebruik, waardoor geen geld overblijft voor andere zaken. Ze zijn meer
gelaten over hun situatie. Het gebruik kan leiden tot manipuleren, dingen verkopen, en andere bewoners om
geld vragen. Het gebruik kan tot agressie leiden, jongens komen eerder in vechtpartijen terecht. Dat deze
problemen met het gebruik samenhangen zien de jongeren vaak niet, aldus de hulpverleners.

Redenen om te gebruiken

De redenen om middelen te gebruiken zijn volgens de professionals onzekerheid, mee doen met de groep, even
uit de situatie weg zijn, problemen vergeten en gevoelens onderdrukken. Het ontstrest ze en ze voelen zich even
kalm. Daarnaast geven jongeren soms als motief dat het de creativiteit stimuleert, aldus de professionals. Ook in
slaap kunnen vallen is een veelgehoord motief. Jongeren vinden het ook gezellig. Ze blowen dan met een paar
mensen samen. Ook depressieve klachten, agressie tegengaan. De omgeving lijkt hierbij ook een rol te spelen.
‘Het is Amsterdam. Iedereen blowt, volgens de jongeren.’
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3.1.1

Risicofactoren

De kwetsbaarheid van de jongere wordt het meeste als een risicofactor genoemd; jongeren met een lichte
verstandelijke beperking hebben minder inzicht in wat goed en slecht is.
Andere risicofactoren die genoemd worden zijn hechtingsproblemen, psychiatrische problematiek en ouders
die middelen gebruiken. Persoonskenmerken lijken ook een rol te spelen.
’Jongeren die gebruiken zijn vaak jongeren die ook op andere terreinen grenzen opzoeken.’

3.1.2

Beschermende factoren

Als belangrijkste beschermende factor voor problematisch middelengebruik noemen de geïnterviewden de
eigen wil van de jongeren om de situatie te veranderen. Wanneer ze een doel voor ogen hebben, zoals het
voltooien van een opleiding, een rijbewijs halen of werk behouden, heeft dit een positief effect.
De duur van het zwerven speelt ook een rol, aldus enkele professionals. Jongeren die nog geen half jaar dak- of
thuisloos zijn hebben vaak een grotere motivatie de situatie te veranderen.
Ook helpt het wanneer de jongeren de hulp als een laatste kans zien: nu of nooit.
Verschillende van de professionals noemen verder dat vroegsignalering helpt om ernstigere problemen te
voorkomen. Zeker wanneer ze dan iets meer opleiding genoten hebben, andere manieren hebben om hun ei
kwijt te kunnen, bijvoorbeeld door muziek te maken, en vrienden die niet gebruiken, helpt dat om de situatie
te veranderen. Ook de weerbaarheid van de jongeren lijkt een rol te spelen. Degenen die weerbaarder zijn laten
minder snel met zich sollen.
‘Degenen die weerbaarder zijn hebben minder risico: ze geven een grote bek, laten niet met zich sollen,
doen agressief. Dat schrikt mensen af. Vaak zijn dit wel afweermechanismen, ze willen zich niet kwetsbaar
opstellen.’
Verder noemen enkele hulpverleners dat het moederschap bij meiden de motivatie om de situatie te veranderen
kan doen toenemen. De culturele of religieuze achtergrond kan ook een rol spelen.
‘Moslims gebruiken eigenlijk niet zoveel.’
‘Er zijn twee groepen die regelmatig blowen. De Urban cultuur, waaronder Surinamers en Antillianen,
maar ook Nederlanders. De Moslimgroep, vooral Marokkaanse jongens. Het lijkt in deze cultuur normaler
te zijn om te roken. Ze drinken niet en volgen wel de Ramadan.’

Zelfcontrole

Soms zien de professionals wel zelfcontroletechnieken bij het druggebruik. Ze blowen alleen ’s avonds, lopen
weg wanneer iemand in de omgeving blowt, gaan eerder slapen of luisteren muziek in plaats van te blowen.
Ook zijn er jongeren die jongeren die gebruiken vermijden om zichzelf te beschermen.
Deze zelfcontroletechnieken passen sommige jongeren uit zichzelf toe, anderen vragen actief hulp (bijvoorbeeld
bij de verslavingszorg). De professionals zijn het er over eens dat het drugsgebruik bijna altijd afneemt als het
leven van de jongere zich stabiliseert, als er een verblijfplaats, dagbesteding is.

3.2

Relaties en seksualiteit

De meeste professionals geven aan minder zicht te hebben op het seksuele risicogedrag van de jongeren die ze
begeleiden dan op hun middelengebruik.
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De redenen waarom jongeren onderling seksueel contact zoeken heeft volgens verschillende professionals te
maken met de behoefte aan genegenheid. Doordat ze in eenzelfde situatie verkeren ontstaat er een sfeer van
intimiteit. Daarbij speelt een rol dat de meiden kwetsbaar zijn en moeilijk nee zeggen. Voor meiden kan het een
manier zijn om affectie te krijgen. Veel meiden wisselen regelmatig van vriendje. Zo’n relatie kan al gauw de
overhand krijgen. Ze maken snel grootse plannen, zien sommige geïnterviewden. Jongeren zijn hier echter niet
echt open over. Schaamte speelt hierbij een rol, denken de hulpverleners.
Ook geeft seks een goed gevoel, doet even de problemen vergeten. Een reden die wordt genoemd voor het
hebben van veel wisselende contacten is bij jongens de straatcultuur. Ze zetten hun status als ‘de man’ neer. Het
is stoer. Een veldwerker ervaart dat jongens geregeld weinig respect tonen voor meiden.
Soms hebben jongens ook een vriendin zodat ze een slaapplaats hebben, aldus sommige geïnterviewden. Maar
ook meiden kunnen een lossere mentaliteit hebben.
‘We hebben hier twee- en vierpersoon kamers. Ik heb wel eens meegemaakt dat een meisje naar een 		
vierpersoonskamer gaat om seks te hebben met een jongen, ondanks dat er dus anderen bijzijn. “Als je
jeuk hebt, moet je krabben”, was haar argument.’
De professionals merken vooral iets van risicogedrag wanneer jongeren zich ongerust maken over een
ongeplande zwangerschap of een soa. Vaak vragen ze dan om hulp. Soa en ongeplande zwangerschappen met
mogelijk een abortus tot gevolg komen regelmatig voor, aldus het merendeel van de professionals. Redenen
voor een zwangerschap kunnen zijn dat het normaal is in de cultuur, maar ook om iemand te hebben om voor
te zorgen, of om de partner aan zich te binden.
Sommige professionals merken dat enkele meiden zich prostitueren. Hiervoor wordt een aantal motieven
genoemd, zoals het krijgen van een slaapplaats, of het hebben van geld om bijvoorbeeld make-up en kleding te
kunnen kopen.
De jongeren zien het zelf niet altijd als prostitutie. Soms heeft het te maken met status, een kick of materialisme
volgens enkele respondenten. De meiden gebruiken seks om iets te krijgen. Een professional geeft aan dit
gedrag vooral bij Marokkaanse meiden te zien. Een andere reden is dat ze proberen te overleven. In ruil voor
seks krijgen ze een slaapplaats en eten. Ze zien het gedrag als een ‘flirt’
Andere jongeren benoemen het wel als prostitutie, vertellen sommige ondervraagden, en zijn hierover open
naar de begeleider. Voor hen is het een bijverdienste. Ze zien er geen nadeel in.
Prostitutie door jongens wordt niet vaak gezien. Een professional heeft een keer meegemaakt dat een jongen
contacten zocht via internet. Een andere benoemt dat in hun opvangvoorziening een homoseksuele jongen
heeft gewoond die wel eens met een man meeging in ruil voor geld.
Sommige hulpverleners treffen ook loverboy problematiek aan. Meiden worden slachtoffer, maar doordat de
techniek van de loverboys verandert, heeft de hulpverlener meer moeite om er grip op te krijgen, zegt een van
de ondervraagden.
‘Vaak werken ze met meerderen samen. De een speelt de good guy, de andere de bad guy.’
Wanneer een meisje het gevoel heeft in nood te zijn door een loverboy, praat ze er uiteindelijk over, aldus
een van de outreachende werkers. Veel hulpverleners geven echter aan dat ze waar het prostitutie en
loverboyproblematiek betreft, vaak af moeten gaan op signalen die ze oppikken.
Eén professional merkt ook wel dat er groepsseks plaatsvindt. Sommige jongeren vertellen hun begeleider
hierover. Of het een probleem is voor de jongeren is moeilijk aan te geven.
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Homo- en biseksualiteit

Een enkele keer treffen de professionals een homo- of biseksuele jongere. In de woonvoorzieningen kan dit
soms voor problemen zorgen vanwege vooroordelen over homoseksualiteit. Dit wordt vooral waargenomen bij
jongeren met een moslimachtergrond.
Slechts één hulpverlener noemt de seksuele identiteit als een mogelijke risicofactor voor middelengebruik. De
jongere accepteert zijn homoseksualiteit nog niet. Ze noemt echter dat dit in de afgelopen drie jaar slechts bij 2
of drie jongeren speelde.

3.2.1

Risicofactoren

Vanwege hun leeftijd zijn de jongeren sowieso een risicogroep voor seksueel risicogedrag, aldus een
geïnterviewde. Ook bij seksueel risicogedrag zijn LVB-problematiek, psychiatrische problemen en
gedragsproblemen risicofactoren. Zo hebben meiden met een borderline stoornis of jongeren die half
psychotisch zijn sneller veel wisselende contacten. Aan de andere kant constateert een hulpverlener die
specifiek met jongeren met psychiatrische problematiek werkt dat jongeren met psychiatrische problemen vaak
niet goed weten wat ze aanmoeten met seks. Ze hebben vaak weinig ervaring met relaties.
Overigens is de LVB-problematiek een risicofactor bij meiden, volgens de professionals. Jongens met LVBproblematiek worden eerder uitgelachen door de meiden, de kans op seks is kleiner.
Misbruik in het verleden kan een rol spelen. Ook weinig of geen scholing heeft invloed. Een deel van de
jongeren mist de basisinformatie over anticonceptie, mogelijke consequenties van onveilige seks en waar ze
terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.
‘Meiden vinden het moeilijk hun grens aan te geven, maar hebben soms ook geen idee hoe ze zwanger
kunnen worden. Ze hebben te weinig informatie. Ze hebben school niet afgemaakt, zijn vaak opgegroeid in
een-ouder gezinnen en hebben de kennis niet van thuis meegekregen.’
Sommige meiden denken niet zwanger te kunnen worden omdat ze al zo lang onveilig vrijen zonder zwanger
te raken, volgens de hulpverleners. Tienermoeders komen relatief vaker voor bij Surinaamse en Antilliaanse
meiden, zeggen enkele geïnterviewden. Andere risicogroepen die genoemd zijn, zijn degenen die bekend zijn
met zwerversgedrag en jongeren die sociale interacties moeilijker kunnen inschatten.

3.2.2

Beschermende factoren

De professionals geven aan dat zelfvertrouwen en een ondersteunend netwerk beschermend werken.
Daarnaast helpt het hebben van een vriendin die supportive is. Waar meiden nog wel eens jongens treffen die
hen niet ondersteunen om een beter leven op te bouwen, kunnen jongens eerder een vriendin treffen die hen
ondersteunt bij het maken van goede keuzes.
Ook hier blijkt het moederschap soms beschermend te werken. Een hulpverlener noemt dat de tienermoeders
wel beseffen dat het beter is om geen seks te hebben met hun kind in dezelfde kamer. Ook proberen de meiden
dan een doel te vinden om voor te gaan.

3.3

Samenhang middelengebruik en seksueel gedrag

Onder invloed blijkt het moeilijker om grenzen aan te geven. De kans op seks is groter volgens enkele
professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand niet meer weet wat er gebeurd is.
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‘Een meisje had GHB gebruikt. Ze dacht achteraf dat ze was aangerand. Ze weet niet wat er gebeurd is.’
Aan de andere kant wordt genoemd dat jongeren soms te stoned zijn om nog seks te hebben. Bij (gedwongen)
prostitutie horen geïnterviewden wel eens dat middelen gebruikt worden om het werk te kunnen doen. Het kan
ook zijn dat de loverboy het meisje drogeert.
Ook denken hulpverleners dat jongeren gebruiken om ervaringen van seksueel misbruik te vergeten. Wanneer
zo’n meisje alcohol of GHB gebruikt, kan het zijn dat ze opnieuw een misbruik ervaring opdoet, haar grenzen
overgaat. Hierdoor kan een nieuw trauma ontstaan. De professional uit de verslavingszorg geeft aan dat van de
200 cliënten zo’n tien in dit beeld passen.

3.4

Informatie- en ondersteuningsbehoefte

3.4.1

Aanbod

De meeste professionals geven aan dat ze minder zicht hebben op seksualiteit dan op het middelengebruik van
de jongeren die zij begeleiden. In individuele gesprekken komen beide onderwerpen wel aan de orde, als daar
aanleiding toe is.
‘Soms ontstaan ook in huis seksuele relaties. Zowel jongeren onderling als jongeren met de hulpverleners
praten hierover.’
Sommige organisaties vragen bij de intake naar het middelengebruik. Bij Streetcornerwork bijvoorbeeld
brengen ze de hulpvragen op verschillende levensgebieden in kaart. Middelengebruik wordt hierbij
meegenomen. Seksualiteit blijkt niet altijd op het intakeformulier meegenomen te worden. Bij twee
opvangorganisaties is recent de visie ten aanzien van druggebruik in huis bijgesteld. Was gebruik in huis
vroeger niet toegestaan, nu kan er over gesproken worden. Op sommige locaties zijn ook diverse folders
aanwezig over seks en over drugs. Deze worden ook wel in gesprek met een mentor gebruikt.
Andere hulpverleners geven aan dat ze meiden adviseren over anticonceptie. Omdat de ervaring is dat meiden
niet altijd trouw de pil slikken wordt het spiraaltje of staafje wel geadviseerd, aldus een van de begeleiders.
Via gescheiden slaapvertrekken wordt ook geprobeerd bescherming te bieden tegen ongewenste seksuele
activiteiten. Bij de Volksbond is de gang naar de kamers van de meiden afgesloten zodat jongens niet zomaar
binnen kunnen lopen. De keuze is dan aan het meisje of ze de jongen(s) opzoekt. Veel meiden kiezen voor deze
afgesloten deur om zichzelf te beschermen, aldus de hulpverlener.
Wanneer er sprake is van (ernstig) middelengebruik geven de meeste professionals aan de jongere naar Jellinek
(verslavingszorg) door te verwijzen. Door de begeleiders wordt via motiverende gesprekken vooraf geprobeerd
inzicht te bieden in het gebruik en jongeren te ondersteunen bij bijvoorbeeld trekmomenten. Hierbij wordt
soms gebruik gemaakt van onder andere de website: www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uwgebruik (een vergelijkbare check is ook te vinden op www.cannabisdebaas.nl) en de Blowcheck van Jellinek:
een boekje voor jongeren om het eigen gebruik in kaart te brengen en te kijken of ze er iets mee willen doen.
Hieraan is een chatmogelijkheid gekoppeld. Ook dit wordt soms door hulpverleners ingezet. Soms verzorgt
Jellinek ook voorlichtingen op locatie voor de jongeren. Bij de behandeling zet Jellinek Leefstijl 1 ook wel in als
harm reduction. Dit is een motivatiemodule die helpt inzicht te geven in de problematiek.
CIA (Cannabis Intelligence Amsterdam, voorlichting van jongeren aan jongeren over cannabisgebruik, zie
www.cia-info.nl) is bij verschillende professionals bekend. Een enkele keer is de interventie ingezet op de
locatie, maar niet iedereen acht deze geschikt voor de doelgroep zwerfjongeren.
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‘De jongeren denken zelf meer kennis te hebben, gaan erheen met een joint in de mond, vertonen 		
machogedrag’.
‘CIA werkt vooral in de beginsituatie van gebruik. Zwerfjongeren zijn al stappen verder.’
Bij HVO Querido Ambulant Zuidwest werken ze sinds kort met de Houvast methode. Dit is een krachtgerichte
methodiek. Deze methodiek geldt niet specifiek voor druggebruik en seks (voor informatie, zie o.a. http://
zwerfnet.nl/2012/06/29/houvast-ontwikkeling-van-een-passende-interventie-voor-dakloze-jongeren).
Soms wordt een andere organisatie ingeschakeld, vaak eenmalig, om voorlichting te geven over bepaalde
thema’s. Hierbij worden een deskundige van het Ouder-Kind Centrum genoemd, de GGD, Veilige Haven (COC
Amsterdam) en een verloskundige.
Een hulpverlener geeft aan als interventies ook toneelvoorstellingen over bijvoorbeeld loverboyproblematiek te
kennen.
Een aantal organisaties heeft scholing gehad van de GGD in het bespreken van seksualiteit. Een geïnterviewde
merkt op dat ze hierdoor meer aandacht heeft voor de woordkeuze wanneer ze met jongeren over seks praat.
Ze laat de jongere zelf de woorden kiezen. Dat geeft regie in het gesprek. Een hulpverlener noemt ook dat
professionals in de organisatie een training hebben gehad over psychiatrie, en over middelengebruik.
Continuering van trainingen lijkt een probleem te zijn. Door bezuinigingen worden bijvoorbeeld niet alle
medewerkers getraind. Als er subsidie is dan kan een training ingezet worden. Nadeel is dat wanneer de
subsidie stopt nieuwe medewerkers niet meer getraind worden, aldus een enkele geïnterviewde.
Samenwerkingspartners bij de ondersteuning van de zwerfjongeren zijn veelal de GGD, huisartsen,
verslavingszorg, GGZ, DWI en een enkele keer het FIOM en het Leger des Heils. Soms zijn ook
Sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen of psychotherapeuten betrokken.
Veel partijen treffen elkaar bij de Veldtafel in Amsterdam. Hier zitten verschillende disciplines aan tafel, zoals
DWI, jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, instroom- en doorstroomvoorzieningen. Voordeel hiervan is dat
jongeren zo sneller dan via het reguliere circuit een woning kunnen krijgen. Door de ketenzorg kunnen snel
beslissingen genomen worden.

3.4.2

Ondersteuningsbehoefte

Ondersteuningsbehoefte jongeren

Een outreachmedewerker geeft aan dat jongeren behoefte hebben aan gesprekken over seks. Vragen als ‘wat
houdt seks in?’, ‘hoe ga je om met grenzen?’ en ‘wat zijn de gevolgen van onbeschermde seks?’ leven wel
bij de jongeren. Anderen merken op dat jongeren niet snel zullen aangeven behoefte te hebben aan (meer)
ondersteuning. Jongeren komen pas naar ze toe met vragen wanneer ze al een probleem hebben, bijvoorbeeld
wanneer ze bang zijn een soa opgelopen te hebben of bang zijn zwanger te zijn. Al geven veel hulpverleners ook
aan dat jongeren vaak zelf al naar de GGD zijn gegaan voor een soa-test en dan achteraf opgelucht vertellen dat
ze soa-vrij zijn. Preventieve aandacht lijkt dan moeilijk.
‘Jongeren hebben weinig probleembesef. Dat maakt preventieve aandacht wel moeilijk.’
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Een hulpverlener vindt het belangrijk dat er wel interventies plaatsvinden, vooral omdat de groepssamenstelling
van de jongeren steeds verandert. Er komen steeds nieuwe jongeren bij. Ze horen van elkaar wat ze doen op
het gebied van middelengebruik en seks. Dan is het goed dat ze dit gedrag leren plaatsen, te leren dat je er niet
perse in mee hoeft te gaan en dat er alternatieven zijn.
Ook geven ze aan dat op scholen, zowel voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs meer aandacht kan zijn
voor preventie, vooral bij het geven van voorlichting over druggebruik.
‘Op middelbare scholen zou meer aandacht moeten zijn voor informatie over blowen, inzicht geven dat
ook dit drugs zijn.’

Ondersteuningsbehoefte professionals

Een aantal organisaties geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het bespreken van seksualiteit met
de jongeren. De begeleiders hebben hierin weinig scholing gehad. Zij geven dan ook aan dat bijscholing in
het bespreken van seks, prostitutie, maar ook omgaan en bespreken van dealen wenselijk is. Daarnaast wordt
benoemd dat het wenselijk is dat begeleiders geschoold worden in het herkennen van drugs, en in het gedrag
wanneer iemand heeft gebruikt.
Een optie die genoemd wordt is dit als team op de agenda te zetten, bijvoorbeeld tijdens teambesprekingen.
Hierbij zou het moeten gaan over hoe je seksualiteit kan bespreken met de jongeren, maar ook hoe
hulpverleners om kunnen gaan met eigen schaamte. Met stellingen of spelletjes kan dit goed behandeld
worden. Het zal per team verschillen of ze dit zelfstandig aan kunnen of hierin ondersteuning nodig hebben.
Ondersteuning zou met name binnen de eigen organisatie gezocht worden, aldus deze hulpverlener. Teams
kunnen bijvoorbeeld onderling ondersteuning bieden.
Schaamte van sommige hulpverleners om over seks te praten wordt ook door een andere hulpverlener
benoemd. Vooral wanneer normen en waarden van de jongere en de hulpverlener sterk verschillen weten ze
niet goed hoe seksualiteit te bespreken. Ze noemt als voorbeeld het prostitueren door meiden:
‘Moet je het (prostitutie) afkeuren wanneer iemand er zelf geen problemen mee heeft?’
Meerdere mensen geven aan dat het belangrijk is dat het thema herhaaldelijk op de kaart gezet moet worden,
zodat medewerkers niet afgevlakt raken en elkaar eraan blijven herinneren seks met de jongeren te bespreken.
Ook kan dan onderling geëvalueerd worden hoe dit loopt.
Volgens een geïnterviewde zou motiverende gespreksvoering meer ingezet kunnen worden. Het wordt door
sommige hulpverleners al toegepast, maar hier is nog winst te behalen. Zowel door behandelaren, door
begeleiders in de opvang als via veldwerk is dit in te zetten.

3.4.3

Randvoorwaarden en draagvlak

Er is bij de meeste professionals draagvlak voor aandacht gericht op harm reduction en het voorkomen van
seksueel risicogedrag. Niet altijd geven ze aan dat hiervoor nieuwe interventies ontwikkeld dienen te worden.
Om een interventie voor de doelgroep zelf succesvol te maken is het belangrijk volgens de professionals dat
als eerste aan de basisvoorwaarden is voldaan. Ze moeten een verblijfplaats hebben, zodat rust en structuur
kunnen worden geboden.
‘Biedt ze perspectief. Een baan of studie. Stel iets in het vooruitzicht, geef ze weer betekenis.’
‘Veel gebruiken door de situatie waarin ze zitten. Wanneer deze stabieler wordt, neemt het gebruik af.’

21

De interventie moet niet gericht zijn op stoppen met middelengebruik, maar op bewustwording en het
vergroten van zelfwaardering, het leren kennen van de eigen capaciteiten.
De geïnterviewden verschillen van mening of een groepsbijeenkomst een goede vorm is.
‘Een interventie werkt beter individueel. In een groep krijg je al snel machogedrag.’
‘We houden bewonersvergaderingen. Daar zou het een onderwerp kunnen zijn. We wilden al wel eens
voorlichters uitnodigen, maar de belangstelling bij de jongeren ontbrak. Het zijn niet zo’n groepsmensen.’
Wanneer toch gekozen wordt voor een groepsbijeenkomsten dan lijkt het de hulpverleners beter om jongens
en meiden te scheiden. De aanwezigheid van jongens kan voor de meiden remmend werken en de thema’s
verschillen. Bij meiden zijn onderwerpen die aan bod zouden moeten komen onder andere vrouw-zijn en
anticonceptie. Bij de jongens kan het bieden van mannelijke voorbeelden en een vaderrol nuttig zijn. Vaak zijn
ze alleen door hun moeder opgevoed.
Aandacht voor homoseksualiteit kan wenselijk zijn. Er is nog veel ontkenning, jongeren weten niet hoe ze uit
de kast moeten komen, geeft een van de ondervraagden aan.
Aandachtpunten die genoemd zijn door de geïnterviewden zijn verder:
Social media kan ingezet worden in het bereiken van jongeren, het aanbieden van de interventie, maar hoe om
te gaan met social media kan juist ook een gesprekonderwerp zijn.
De interventie moet laagdrempelig en toegankelijk zijn (een voorbeeld dat genoemd wordt zijn de vroegere
Rutgershuizen, ook omdat jongeren hier anticonceptie konden krijgen). Verschillende professionals merken
op dat je de jongeren zelf moet opzoeken. Bijvoorbeeld via een spreekuur over drugs en seks binnen de
opvangorganisatie, of via veldwerk. Verwacht niet dat de jongeren vanzelf naar jou komen. Zorg dat je het
vertrouwen wint van de jongeren, is het advies.
‘Ik gebruik humor om vertrouwen te winnen. Ik bespreek niet alleen problemen en zorg voor en goede
verhouding tussen afstand en nabijheid.’
‘Het zou wellicht goed zijn om een spreekuur in huis te houden van bijvoorbeeld Jellinek. Zo laagdrempelig
mogelijk. Het scheelt wanneer jongeren niet naar het kantoor van Jellinek hoeven te gaan. Het gaat nu
vaak te snel, direct dagbehandeling, stoppen.’
De interventie moet aansluiten bij de leefwereld en interesses van de jongeren. Het moet aantrekkelijk zijn en
de aandacht vasthouden. Genoemd wordt dat creatieve vormen zoals (rap)muziek, tekenen, zingen of dichten
vaak goed werken. Maar ook een bezoek aan het seksmuseum kan bijvoorbeeld discussie uitlokken. De beste
gesprekken heb je vaak juist wanneer je met iets anders bezig bent, bijvoorbeeld onderweg of tijdens het eten,
merkt een van de professionals op.
‘Deze jongeren weten zich staand te houden. Het zijn doorzetters. Verbaal zijn ze vaak sterk. Gebruik en
benoem hun talenten, geef complimenten.’
Jongeren moeten zelf betrokken worden bij de ontwikkeling van de interventie. Bij de Volksbond hebben ze een
kerngroep van jongeren. Die zijn hierbij goed in te zetten, aldus de Volksbond. Zij denken mee over het aanbod
van de locatie.
De interventie moet interactief zijn. Het voordeel van face-to-face contact kan zijn dat je non-verbale uitingen
mee kan nemen, aan de andere kant bieden chatsessies weer de veiligheid van anonimiteit.
Sluit aan bij de taal van jongeren, maar overdrijf hierin niet. Gebruik simpele woorden en zinnen. Houd
rekening met het niveau van de jongere. Kennis en inzicht vallen soms tegen.
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‘Voorlichters en hulpverleners moeten beseffen dat kennis niet vanzelfsprekend is. Jongeren houden een
masker op: ‘ik weet het wel’. Maar vaak weten ze het niet.’
Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan zinvol zijn, aldus sommige hulpverleners. Hierbij wordt als
aandachtspunt meegegeven dat deze dan wel goed opgeleid dienen te zijn of onder supervisie van een
professional met gedegen kennis moeten staan.
Als het mogelijk is, is het raadzaam de interventie ook op de familie te richten. Ze zijn vaak echter moeilijk
bereikbaar vanwege een moeizame relatie met de zwerfjongere. Veel problemen hangen hiermee samen. Ouders
missen soms de benodigde opvoedvaardigheden. Hier zou meer aandacht naar uit moeten gaan.
‘Pak de bron van het probleem aan, begin in de gezinnen.’
Misschien is de leefstijlmodule ook in te zetten door outreachwerkers, aldus Jellinek.
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4

De jongeren aan het woord

In dit hoofdstuk nemen we een kijkje in de belevingswereld van de zwerfjongeren zelf. Hoe gaan zij om met
middelen en welk seksueel (risico)gedrag laten zij zien? Ook wordt stilgestaan bij hun eigen opvattingen en
strategieën ten aanzien van dit gedrag. Zijn hierin risico- en beschermende factoren te ontdekken? Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de behoefte aan informatie en ondersteuning. Hebben deze jongeren behoefte
aan begeleiding en informatie waaraan moet de ondersteuning of begeleiding voldoen om goed bij hun aan te
kunnen sluiten?

4.1

Middelengebruik

Het gebruik van softdrugs als hasj en wiet wordt het meest genoemd door de jongeren. Bijna alle jongeren
gebruiken wiet en/ of hasj of hebben dit in het verleden gedaan. De meesten gebruiken dagelijks wiet of hasj,
maar sommigen ook minder frequent. Een enkeling gebruikt ten tijde van het interview niet meer, of heeft
nooit middelen gebruikt. Het frequent (problematisch) gebruik van harddrugs wordt veel minder genoemd.
Veel jongeren hebben wel eens andere drugs gebruikt, zoals ecstasy, cocaïne, amfetamine (speed) en GHB. Deze
drugs worden vooral in het weekend gebruikt, tijdens het uitgaan of bij een feestje. Een jongen en een meisje
hebben in het verleden veelvuldig cocaïne gesnoven, maar gebruiken nu alleen nog wiet of hasj. Een meisje is
ooit gedrogeerd met GHB. Naast wiet en hasj gebruiken ook veel jongeren alcohol, soms ook in combinatie met
elkaar. Een paar jongeren hebben dagelijks alcohol gebruikt, maar gebruiken ten tijde van het interview niet
meer. Alcohol wordt vaak in het weekend samen met vrienden gedronken.
De meeste jongeren zijn met middelengebruik tussen hun 14e en 16e jaar begonnen, enkelen al eerder (de
jongste begon al op 10 jarige leeftijd). Met wiet en hasj wordt eerder begonnen dan met andere drugs. Meestal
wordt in eerste instantie alleen met vrienden gebruikt, uit nieuwsgierigheid of om erbij te horen. Omdat het
effect plezierig is gebruiken ze steeds vaker. Op een gegeven moment wordt het een gewoonte en wordt ook
gebruikt zonder dat er vrienden bij zijn, aldus de geïnterviewde jongeren. De jongeren zien over het algemeen
geen kwaad in het gebruik van wiet en hasj. Het levert veel op en heeft (bijna) geen merkbare nadelen volgens
hun. Het meest genoemde positieve effect is dat het ontspannend werkt, ze worden er rustiger van. Enkele
jongeren geven aan dat zij ADHD hebben en dat blowen hen kalmeert. Ook gezelligheid en creativiteit worden
genoemd als positieve (bij)effecten van blowen.
Jongeren zien weinig nadelen van blowen, maar wanneer doorgevraagd wordt komt een aantal naar voren.
Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat ze er vergeetachtig van worden, lui, inactief en dat het veel geld kost.
Doordat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen zien de jongeren uit de onderzoeksgroep meestal geen
redenen om te minderen of stoppen met gebruik. Als zij echter het gevoel hebben dat het gebruik de overhand
dreigt te krijgen, als ze er (lichamelijk of psychisch) last van krijgen of als het niet samengaat met werk of
hobby, dan matigen zij hun gebruik of stoppen.

4.1.1

Risicofactoren

Als we de verhalen van de jongeren bezien dan valt op dat het gebruik van middelen beïnvloed wordt door
verschillende factoren. Een omgeving waarin middelengebruik normaal is, een problematische thuissituatie
die stress oproept, en de lage risico-inschatting ten aanzien van wiet en hasj spelen allen een rol, blijkt uit de
verhalen van de jongeren. Ook de eigen problematiek of persoonlijkheid van een jongere, nieuwsgierigheid en
de behoefte aan experimenteren (op meerdere terreinen) kunnen van invloed zijn.
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Omgeving waarin gebruik normaal is

Bijna alle jongeren die regelmatig middelen gebruiken of gebruikt hebben, doen dit met vrienden. Ze geven
bijna allemaal aan dat zij er door vrienden mee in aanraking kwamen en het ook blijven doen in het gezelschap
van vrienden. Blowen of drinken vervult dikwijls een sociale functie.
‘Ik liep veel op straat. Met oudere jongens: ‘Heb je wel eens geblowd?’. Ja, je bent een klein jochie, je moet
stoer doen: ‘Ja, heb ik wel eens gedaan’. Toen ben ik gaan blowen en het sloop er gewoon in. ‘
(Jongen, 21 jaar)
Een meisje vertelt dat zij meer is gaan gebruiken en andere drugs heeft geprobeerd sinds zij in de dagopvang
komt, omdat de meeste jongeren daar ook gebruiken. Bij de jongeren die een partner hebben gebruikt deze
partner meestal ook middelen. In een omgeving waar de meeste anderen ook gebruiken moet je heel stevig in
je schoenen staan, of afstand nemen, wil je met middelengebruik kunnen minderen, stoppen of het zelf in de
hand kunnen houden, aldus jongeren die aangeven dat het gebruik hen (soms) belemmert.
‘Er zijn toch vaak vrienden die het ook doen. Dat moet je zien te breken. Die omgeving heeft invloed op
jou. Je kan niet bij die vrienden gaan zitten en als enigste niet meedoen.’ (Jongen, 19 jaar)

Stressvolle levensomstandigheden

Veel jongeren geven aan dat ook de thuissituatie meespeelde bij het beginnen of doorgaan met het gebruiken
van middelen. Een deel van de jongeren komt uit gezinnen waarin ouders ook middelen gebruiken. Soms
gebruiken ouders en jongeren zelfs samen. Veel van de jongeren geven aan op verschillende terreinen
problemen te hebben (gehad), zoals conflicten met ouders, uitval op school of problemen met justitie. Een
aanzienlijk deel van de jongeren is op jonge leeftijd uit huis geplaatst en terecht gekomen in een internaat of
pleeggezin. De meesten hadden geen stabiele, veilige thuissituatie. Een paar jongens geven aan een tijdje op het
slechte pad te hebben verkeerd, waardoor zij in de (jeugd)gevangenis terecht kwamen. De stress die voortkomt
uit al deze problemen wordt onderdrukt of uit de weg gegaan door middelen te gebruiken. Het gebruik van
verdovende middelen is zodoende een strategie geworden om met problemen om te gaan.
‘Problemen, gewoon overal problemen. Ik wou gewoon van de wereld af zijn. Toen ik 14, 15 was begonnen
heel veel problemen zich op te stapelen. En om weg te komen uit die problemen, snoof ik me helemaal naar
de tering.’ (Jongen, 21 jaar)
‘Maar de meeste mensen doen het ook om hun problemen te vergeten. Dat heb ik zelf ook gedaan. Enigste
wat zou helpen is om uit die ellende te komen. Drugs gebruiken maakt de problemen alleen maar groter. Je
denkt dat je er alleen voor staat, dat niemand je kan helpen en dan ga je gebruiken, vergeet je alles en heb
je lol. Je bent echt weg, in een andere wereld.’ (Meisje, 20 jaar)
Soms komen jongeren hierdoor in een vicieuze cirkel. Het gaat slecht, ze gebruiken drugs, daardoor gaat het op
sommige gebieden nog slechter.
‘Zit je in de les, concentratie is er niet. Je zit maar wat te doen. Mijn cijfers werden ook heel laag. Toen ben
ik van school getrapt. Omdat mijn cijfers te laag waren, ik elke keer ruzie had met klasgenoten en telkens
te laat kwam.’ (Meisje, 24 jaar)
Als er minder problemen zijn, neemt het middelengebruik ook af. Een jongen vertelt:
‘Het gaat nu beter dan twee jaar geleden. Toen was het echt alleen maar blowen, blowen, blowen, en 		
weinig eten. Nu hou ik het mooi in toom.
[Hoe denk je dat het komt dat het twee jaar geleden erger was?]
Toen had ik nog veel problemen.
Ja, inderdaad. Dan houdt dat me rustig.’ (Jongen, 25 jaar)
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Voor jongeren kan het heel eng zijn om deze strategie los te laten, zoals een enkeling weet te benoemen. Met
name jongens geven regelmatig aan problemen met het reguleren van agressieve gevoelens te hebben.
‘Ik weet de afgelopen tien jaar alleen wat stoned zijn is. Ik weet mijn god niet meer wie ik ben. Misschien
schrik ik wel van wie ik ben als ik straks nuchter ben. Je kan wel blowtjes roken en dan zijn de problemen
even weg, maar het komt er een keer uit.
[Ben je daar bang voor?]
Jawel, ik heb heel veel woede en agressie in me.’ (Jongen, 21 jaar)
‘Het is dat ik teveel problemen aan m’n hoofd heb of gewoon dat mijn hoofd vol is, en dat ik mezelf 		
kalm hiermee hou. Anders wil je niet weten wat er hier rondloopt hoor.’ (Jongen, 22 jaar)

Persoonlijkheid en eigen problematiek

Bij veel jongeren speelt ook de behoefte om nieuwe dingen te ontdekken en te experimenteren een rol bij
het beginnen met drugs. Zij zijn nieuwsgierig en niet bang. Ook het hebben van een ontwikkelingsstoornis
(ADHD) of psychiatrische problemen kunnen hiermee samenhangen.
‘Ik heb ADHD en ben manisch depressief. Ik was gewoon ontzettend lastig en dwars. Niet leren, drugs
gebruiken en raar doen. (…) In het begin was het nieuwsgierigheid en later ontdekte ik dat ik er rustig
door werd. Dat was echt een verademing.’ (Meisje, 25 jaar).

Lage risico-inschatting

Daarnaast geven de meeste jongeren aan geen nadelen van het blowen te ondervinden. Het levert hen alleen
wat op en heeft weinig negatieve consequenties, zo denken zij. Ze zijn geen van allen bang dat het gebruik
slecht is voor hun gezondheid. Of ze rationaliseren dit door erop te wijzen dat het leven uit risico’s bestaat en
dat er veel meer dingen slecht zijn voor je gezondheid.
‘Je kan overal aan dood gaan. Je kan er oud mee worden, je kan er jong mee worden. Het zit in jezelf of
je het (gezondheidsproblemen) krijgt of niet. Het verhoogt de kans sowieso, dat zal ik niet ontkennen, 		
maar dat betekent niet dat je het krijgt.’ (Jongen, 19 jaar)

4.1.2

Beschermende factoren

Naast factoren die het risico om middelen te gebruiken vergroten, vallen ook factoren te onderscheiden die
dit risico verkleinen. Het gaat dan met name om het hebben van een dagbesteding (werk, opleiding, hobby).
Maar ook het hebben van een partner die niet gebruikt en dit afkeurt en het hebben van een kind spelen voor
sommigen een rol. Daarnaast kunnen gezondheidsproblemen en negatieve ervaringen van mensen in de
omgeving van invloed zijn. En sommige jongeren zijn bang om verslaafd te raken, niet meer zichzelf te zijn, of
de controle te verliezen.

Werk, opleiding of hobby

De meeste jongeren hebben ten tijde van het interview geen werk. Degenen die in een traject zitten om weer
aan het werk te gaan of een opleiding te gaan volgen zijn vaak van plan om te stoppen of minderen met blowen.
‘Ik zou wel stoppen voor mijn werk, als ik een belangrijke baan had. Of als ik in de gaten heb dat het me
achteruit haalt, erachter kom dat het me schaadt. Maar dat is nu niet.’ (Jongen, 22 jaar)
Of zij ook daadwerkelijk stoppen of minderen zodra ze gaan werken, is de vraag. Een enkele jongere heeft werk,
en blowt dan inderdaad niet.
‘In welke situaties gebruik ik niet? Als ik naar mijn werk moet.’ (Jongen, 20 jaar)
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De jongeren geven aan dat het blowen invloed heeft op het werk. Ze worden er inactief van, kunnen zich
moeilijker concentreren of hebben moeite met op tijd uit bed komen ‘s morgens.
Ook het hebben van een hobby of sport waar concentratie voor nodig is, kan ervoor zorgen dat een jongere
minder of niet blowt.
‘Als ik een wedstrijd had dan deed ik het niet, alleen als ik thuiskwam. Ik werd ook gecheckt op alles, dus
moest uitkijken. Meestal was het dan alleen s avonds, of af en toe tijdens de training. Maar wedstrijd niet,
daar moet je ook gewoon bij zijn, dat is wel belangrijk. Dan merk je het wel, ben je bekaf. Sta je dadelijk in
de finale en dan kun je geen wedstrijd meer spelen.’ (Jongen, 25 jaar)

Steun van anderen

Een paar jongeren geven aan dat de steun van hun partner helpt om het gebruik in de hand te houden.
‘Steun vragen aan mijn vriendin, die weet er vanaf. Samen kom je er wel. Als ik tegen haar zeg dat ik zin heb om
te gebruiken, maar zij zegt dat het niet gaat gebeuren, dan gaat het gewoon niet gebeuren.
(…) Mijn vriendin is wel heel belangrijk, ook om aan de noodrem te trekken.’ (Jongen, 20 jaar)
Een meisje geeft aan dat vrienden je kunnen helpen, beschermen.
‘Ik heb wel eens teveel gedronken. Dat ik begon te huilen, mijn jurkje ging omhoog, iedereen kon me zien.
Ik had gelukkig nog wel mensen om me heen die er voor me waren. Die water over me heen gooiden, 		
zorgden dat ik ging overgeven. We letten wel op elkaar, spreken elkaar aan.’ (Meisje, 20 jaar)

Gezin, kinderen hebben

Ook het hebben van een gezin of een kind kan ertoe bijdragen dat een jongere stopt of mindert met
middelengebruik. Een meisje vertelt dat zij niets gebruikt als haar zoontje bij haar is, een ander meisje geeft aan
dat de stabiliteit van het gezin voor haar een beschermende invloed heeft.

Gezondheidsproblemen

Bij sommigen spelen gezondheidsproblemen een rol bij het stoppen of minderen met middelen. Zo is er een
jongen die op zijn 16e de ziekte van Crohn kreeg, wat hij toeschrijft aan het blowen. Daarna is hij dan ook
gestopt. Hij drinkt nog wel alcohol, met vrienden en tijdens het uitgaan. Een andere jongen geeft aan dat het
blowen niet goed samengaat met het gebruik van bepaalde medicijnen die hij voor zijn gezondheid slikt. De
arts raadde hem aan te stoppen met blowen, wat hij ook wil (op zijn eigen tempo). Een derde jongen kreeg
hartproblemen door het veelvuldig gebruik van cocaïne.
‘Ik kreeg hartproblemen, ben in het ziekenhuis beland. En toen kon ik kiezen of delen. De dokter zei: ‘Je
kunt doorgaan, dan leef je niet lang meer. Of je kunt stoppen.’ Toen ben ik gestopt. Er is maar één ding
waar ik bang voor ben en dat is doodgaan.’ (Jongen, 21 jaar)

Negatieve voorbeelden in de omgeving

De meeste jongeren schrikt het gebruik van harddrugs af, omdat zij mensen kennen die door het gebruik zijn
afgegleden of zelfs zijn overleden. Hoe dichter iemand bij de jongere stond, des te groter lijkt de afschrikkende
werking.
‘Ik wil niet zoals mijn vader eindigen. Ik denk ook dat als ik het een keer probeer, dan is het klaar met
mij. Dan kom ik er nooit meer vanaf. (…) Je hoort wel eens op het nieuws dat een meisje die één keer een
pilletje gebruikt heeft gewoon overleden is. Daar ben ik heel bang voor, dat mijn lichaam niet naar mij
luistert, dat het verkeerd valt en dat ik gewoon dood eindig.’ (Meisje, 21 jaar)
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‘Het broertje van een goede vriendin van mij heb ik een keertje op moeten rapen en naar het ziekenhuis
moeten brengen. En dat was net op tijd. Als de verhouding (GHB) even verkeerd is, dan ben je weg. En als
je het van dichtbij hebt gezien, dan denk je van dat moeten we niet meer doen.’ (Jongen, 20 jaar)
Er zijn ook jongeren die zelf harddrugs verkocht hebben. Zij gebruikten zelf geen of nauwelijks harddrugs,
omdat zij hebben gezien hoe het anderen beïnvloedde.
‘Harddrugs heb ik nooit gedaan, geen behoefte aan gehad. Het maakt je alleen maar kapot, dat weet ik
ook. Ik heb wel gezien wat het met je doet. Die mensen zie je echt achteruit gaan.’ (Jongen, 22 jaar)

Angst

Ook de angst om verslaafd te raken, niet meer jezelf te zijn of de controle te verliezen spelen soms een rol. Dit
kan jongeren weerhouden om te beginnen met bepaalde middelen, maar kan ook leiden tot stoppen of matigen
van gebruik.
‘Ik weet dat ik niet goed tegen drank kan, daarom drink ik ook nooit. Af en toe een biertje, met een jointje
erbij, maar niet verder dan dat. Anders loopt het uit de hand.’ (Jongen, 22 jaar).
Of de ervaring zelf was beangstigend of vervelend, waardoor een jongere het niet vaker wil doen. Dit wordt
vooral genoemd bij het gebruik van andere middelen dan wiet of hasj.
‘Ik vind het eng. Ik heb het (pilletje) een keer gedaan en ik vond het zo vervelend, ik was zo bang. Daarom
gebruik ik ook geen harddrugs meer.’ (Meisje, 24 jaar)
‘Ik had het (pilletje) al een paar jaar niet gedaan, laatst toch een keer weer gedaan met een vriend. Acht
pillen geslikt, jointje en bier erbij. Op een gegeven moment begon het, hij naar de wc, ik naar de wc, om de
beurt. Hele tijd overgeven, dat was echt ellende. Toen wist ik ook weer waarom ik het niet meer deed. 		
Ik zeg, dat is ook weer de laatste keer geweest. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik zeg, ik stop ermee, het is
genoeg, ik hou het bij mijn jointje.’ (Jongen, 25 jaar)

4.2

Relaties en seksualiteit

De meeste jongeren beginnen aan het begin van de puberteit geïnteresseerd te raken in relaties en seksualiteit.
De leeftijden waarop zij beginnen met zoenen en verdergaande vormen van seks zijn vergelijkbaar met de
jongeren uit andere onderzoeken (zoals ‘Seks onder je 25e ‘van De Graaf et al., 2012; ‘Niet zomaar seks’ van
Cense & Van Dijk, 2010).
Alle jongeren uit de verkenning hebben ervaring met geslachtsgemeenschap. Voorwaarde om mee te doen
was ook dat de jongere ervaring had met seks (hieronder vallen zowel geslachtsgemeenschap alsook orale,
handmatige en anale seks). De jongste was twaalf jaar toen hij geslachtsgemeenschap had. Zowel jongens als
meiden hebben overwegend seks in een relatie, maar ook ‘losse’ seks komt voor. Bij jongens zien we dit vaker
dan bij meisjes. Er zijn ook jongeren die in een vaste relatie monogaam zijn, en die als zij vrijgezel zijn losse(re)
contacten hebben. De jongens geven vaker aan dan de meiden dat zij ‘veel’ seksuele ervaring hebben of met veel
meiden naar bed zijn geweest.
‘Ik ben een jongen, ik moet voor de meeste puntjes gaan.’ (Jongen, 19 jaar)
Het zijn vooral jongens die aangeven op dit moment niet met relaties bezig te zijn, ze hebben andere
prioriteiten en willen eerst alles op orde hebben voor ze weer een relatie aangaan. Of eerst met zichzelf aan de
slag en weer vertrouwen krijgen in anderen.
‘Ik wil eerst alles op orde hebben, eigen huis, eigen bedrijf. En misschien daarna wel weer een relatie 		
beginnen. Eerst alles op de rit hebben.’ (Jongen, 25 jaar)
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‘Ik vertrouw het gewoon niet, een vriendin. Als zij nu de deur uitloopt laat ik haar achtervolgen, zo gek
ben ik. Ik ben te vaak teleurgesteld. Ik vertrouw niemand meer. (..) Nu denk ik van laat mij maar lekker
met rust. Misschien over vijf jaar als ik een auto, een huis en alles heb.’ (Jongen, 21 jaar)
De geïnterviewde jongeren hebben overwegend positieve ervaringen met seks. Toch zijn er ook jongeren
die benoemen vervelende dingen te hebben meegemaakt, zoals ongeplande zwangerschappen, miskramen,
grensoverschrijdende ervaringen en loverboys. Dit geldt meer voor de meiden dan voor de jongens. Verderop
komt dit uitgebreider aan de orde.
In de gehele onderzoeksgroep zijn drie jongens en één meisje die zeggen altijd volledig veilig te hebben
gevreeën. Het betreft hier twee jongens die alleen seks hadden met meiden in een langere vaste relatie, zij
gebruikten altijd een condoom en het meisje de pil. Ook een jongen die alleen seks heeft gehad met prostituees
heeft altijd een condoom gebruikt. En een meisje dat in een vaste relatie zit gebruikt pil en condoom, omdat
ze nog geen kinderen wil. De andere jongeren hebben allemaal wel eens onveilig gevreeën. Er zijn jongens en
meiden die nooit anticonceptie gebruiken, en dit ook niet van de partner verwachten (of weten) en dus niet
beschermd zijn tegen zwangerschap en soa. Er zijn ook jongens en meiden bij die alleen met orale anticonceptie
vrijen en dus niet beschermd zijn tegen soa. Een meisje heeft een spiraal en gebruikt verder niets, een ander
meisje gebruikt de methode van het ‘voortijdig terugtrekken’.

Zwangerschap en kinderwens

Bij de meiden heeft een aanzienlijk deel ooit te maken gehad met een zwangerschap of miskraam. Zes van de
tien meiden zijn ooit zwanger geweest. Drie van hen hebben een kind gekregen, Bij een is de zwangerschap
geëindigd in een miskraam en twee meiden hebben een abortus gehad. Een van de meiden die nu een kind
heeft, heeft ook ooit een abortus laten doen. Zij was toen zwanger geraakt na een verkrachting. De twee andere
meiden die ooit een abortus hebben laten doen, hebben beiden twee keer een abortus ondergaan. Zij gebruikten
wel anticonceptie, maar deze anticonceptie faalde (het condoom scheurde, de pil werd niet consequent genoeg
gebruikt). Deze twee meiden zaten beiden in een relatie met een man met losse handjes, wat meespeelde bij het
besluit om het kind weg te laten halen.
‘Ik vond het een hele moeilijke beslissing, maar ik wist gewoon dat als ik het zou houden dat ik nooit meer
van die jongen af zou komen. Ik heb het er nog steeds wel eens moeilijk mee.’ (Meisje, 25 jaar)
Bij een van beiden mochten haar ouders ook niet weten dat ze zwanger was.
‘Het kan niet bij ons. Het is niet mogelijk. Ongetrouwd en dan een kind krijgen. Dan heb ik echt kans dat
ik mijn familie nooit meer in mijn leven zie.’ (Meisje, 23 jaar)
De meiden die een kind hebben, hebben er bewust voor gekozen op jonge leeftijd aan kinderen te beginnen.
Alle drie hadden deze wens toen zij in een langer durende vaste relatie zaten. Toch kwam het voor twee van hen
nog onverwacht en hebben zij in de tijd voorafgaand aan de zwangerschap en in het begin van de zwangerschap
middelen gebruikt. Een van deze meiden is op het moment van het interview opnieuw zwanger, dit maal
ongepland. Het kind is waarschijnlijk van een los contact, of van haar ex-vriend.
Daarnaast zijn er drie meiden die regelmatig hebben gevreeën zonder enige vorm van anticonceptie te
gebruiken, maar nog nooit zwanger zijn geraakt. Deze meiden zijn bang dat ze onvruchtbaar zijn. Een heeft
daarom bij de huisarts gevraagd naar een ‘vruchtbaarheidstest’ (maar kreeg te horen dat ze daar te jong voor
was). Een ander meisje geeft haar tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van zwangerschap weer.
‘Het is niet zo dat ik het wil, dat ik zwanger wil raken. Maar eigenlijk iedereen van mijn leeftijd, al mijn
vriendinnen, zijn zwanger op dit moment. Alle meisjes waar ik mee opgegroeid ben die zijn zwanger
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geweest of op dit moment zwanger. En ik ben nog nooit zwanger geraakt. Het maakt je 		
wel een beetje bang, dat je denkt van, kan ik wel kinderen krijgen?’ (Meisje, 19 jaar)

Ook drie jongens rapporteren ongeplande zwangerschappen. Bij twee jongens ging het om een vast
vriendinnetje die zwanger bleek, een van deze meiden heeft een abortus laten doen en de ander heeft het kind
gekregen. Deze jongen twijfelt echter of het wel zijn kind is. Hij komt zijn ex-vriendin nog wel eens tegen met
het kind.
‘Ik weet ook niet van wie het kind is. Zij zegt zelf ook niks, ze wil niet meer met mij praten. (…). Nu 		
interesseert het me niet meer. Twee jaar terug vond ik het erg, dacht ik van, ja, misschien is het wel van
mij. Nu denk ik zoiets van, jij bent stom geweest, je had beter gelijk kunnen melden als het van mij was.
Kijk, want als zij nu wil erkennen dat het mijn kind is, heeft ze pech, had ze het maar meteen moeten
zeggen.’ (Jongen, 21 jaar)
De andere jongen heeft twee keer een meisje zwanger gemaakt, hij was met beiden niet serieus. Een van hen
heeft een miskraam gehad, de ander heeft een abortus laten plegen nadat hij aangaf er niets mee te maken te
willen hebben. De jongens rapporteren, in tegenstelling tot de meiden, geen van allen dat zij een (ambivalente)
kinderwens hebben of bang zijn voor onvruchtbaarheid.

Grensoverschrijdende ervaringen

Een aanzienlijk deel van de meiden heeft ervaring met grensoverschrijding. Het gaat dan om
grensoverschrijding op seksueel gebied, maar nog vaker om fysiek geweld. De jongens noemen ook enkele
vervelende ervaringen, het gaat dan meestal over seksuele activiteiten die tegenvielen.

Negatieve seksuele ervaringen

Van de tien meiden geven twee meiden aan ooit verkracht te zijn en een meisje is (jarenlang) seksueel misbruikt
en slachtoffer geweest van een loverboy. Twee meiden kwamen in een risicovolle situatie terecht, waar zij
uiteindelijk uit hebben kunnen ontsnappen.
´Ik was een keer met een vriendin bij een jongenshuis. Daar waren twee jongens, ik kende ze niet. Zij
kende ze wel, dus ik ging er vanuit dat het goeie jongens waren. Er werd ook gedronken. Die ene jongen
die begint alle deuren op slot te doen en ons met een mes te bedreigen ´doe jullie kleren uit´. Er is niks
gebeurd, de politie werd gebeld. Maar het had ook anders af kunnen lopen.´ (Meisje, 21 jaar)
De jongens noemen amper vervelende seksuele ervaringen. Als zij iets niet willen, dan gebeurt het ook niet, zo
lijkt het. Een paar jongens hebben wel een onprettige ervaring gehad, zoals het ongewild aanraken van de anus
tijdens de seks. De jongens vinden het dan niet moeilijk om aan te geven dat ze dat niet willen. Een jongen geeft
aan spijt te hebben dat hij seks heeft gehad met een meisje van 15. Dat vindt hij echt te jong. Toen hij seks met
haar had wist hij dit niet, hij kwam er later via een vriendin van haar achter. Een andere jongen vond het erg
vervelend dat hij niet klaar kon komen.
‘Ik denk dat elke man dat op een gegeven moment wel een keer heeft. Dat hij niet klaar kan komen, dan
voel je je bijna geen man meer.’ (Jongen, 22 jaar)

Foute vriendjes

Zeven van de tien meiden hebben ooit een vriendje gehad met ‘losse handjes’. Ze werden bedreigd, geslagen en
belandden soms zelfs in het ziekenhuis. De meiden gingen lang niet altijd overal in mee, ze toonden wel verbaal
verzet of vochten terug, maar konden toch niet altijd meteen loskomen van deze jongen. Haat en liefde gingen
hand in hand.
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‘[Waarom bleef je zo lang bij die jongen?]
Liefde. Voor wat anders? Er is geen andere reden of verklaring voor. Mensen doen gekke dingen voor 		
iemand van wie ze houden.’ (Meisje, 23 jaar)
En ook de angst om weg te gaan kan een reden zijn om te blijven:
‘Ik was gewoon heel erg bang. Want hij zei ook van “als je weg gaat bij mij, ik zoek je op en vermoord je”.
Hij zei ook dat ie wat met mijn familie zou doen.’ (Meisje, 24 jaar)
Deze foute vriendjes waren volgens de meiden op seksueel gebied niet agressief. Een meisje had een vriendje
die ook op seksueel gebied hardhandig was:
‘Ik duwde hem meestal gewoon weg van “het doet pijn, hou op”. En meestal was het dan van “ah joh, 		
maakt niet uit, dat voel je straks niet meer”. En dan zei ik van “hallo, ik voel het nu toch? Het moet toch
iets zijn wat fijn moet voelen?”. Volgens mij zat hij er niet mee wat mijn gevoel daarbij was.’
(Meisje, 24 jaar)

Seks als je geen zin hebt

Verscheidene meiden geven aan wel eens seks te hebben als ze zelf geen zin hebben. Dit wordt niet gezien als
seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar als iets dat ‘erbij hoort’. En door het te doen kun je ook zin krijgen.
Bij jongens komt dit veel minder voor, die geven vaker aan altijd wel zin te hebben. Toch zijn er ook twee
jongens die wel eens seks hebben als zij zelf geen zin hebben. Zij hebben hiervoor dezelfde reden als de meiden;
ze doen het ‘voor de ander’.
‘Hele dag geblowd met de jongens, stuk of 18 jointjes gerookt. En dan kom je thuis, ook dat nog.. Ja, ook
dat nog.
[Maar dan doe je het toch? Dan doe je het eigenlijk met tegenzin?]
Ja, voor het vrouwtje. Om haar gelukkig te maken, die is dan ook weer een stuk blijer.
[Maar is het dan uiteindelijk wel prettig?]
Aan de ene kant wel, aan de andere kant is het ook snel klaar. Is zij ook weer gelukkig en dan ben ik er
vanaf.’ ( Jongen, 25 jaar)

Grenzen van een ander overschrijden

Uit een verhaal van een jongen blijkt dat hij over de grenzen van een meisje is gegaan. Deze jongen ziet dat
echter zelf niet als grensoverschrijdend gedrag. Hij beweert dat het meisje nog de keuze had om nee te zeggen.
‘Ik was met vijf jongens in de auto. Meisje opgehaald. Reden we naar een afgelegen plekje. De eerste liep
met haar mee naar een bosje, toen ging de tweede, de derde, de vierde. En ik als laatste. Ik zeg: ‘jij gaat mij
pijpen’. ’Nee’ zegt ze. Ik zeg ‘Tuurlijk wel, je gaat met alle vier en dan ikke niet? Ben ik een zwart schaap of
zo?’ Ze zei van ‘Oh ja, je hebt gelijk’.
[Hoe kijk je daar dan naderhand op terug?]
Wat een viezerd, dat doe je toch niet?
[Kon zij nee zeggen, denk je?]
Zij kon makkelijk nee zeggen, dat is haar keuze. Waarom stapt ze anders de auto in?’ (Jongen, 19 jaar)
Deze jongen vindt ook dat het opzoeken van grenzen of er overheen gaan, hoort bij het spel van verleiden.
‘Ze doen alsof ze niet willen, maar dan willen ze wel. Ze willen dat jij aandringt. Dat is het spelletje van
deze tijd.’ (Jongen, 19 jaar)
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Ruilseks en ander riskant seksueel gedrag

Geen van de meiden uit de onderzoeksgroep benoemt zelf ooit seks te hebben gehad in ruil voor iets (bijv. een
slaapplaats of geld). Twee meiden vertellen wel ander meiden te kennen die dat hebben gedaan:
‘Ik ken een meisje. Die sliep bij een man in zijn huis, op voorwaarde dat ze seks met hem had. Dat vind ik
heel erg. Dat ze denkt dat dat de enige optie is, terwijl er veel betere oplossingen bestaan.’ (Meisje, 21 jaar)
‘Ik ken ook meisjes die van jongen naar jongen, van bed naar bed gaan. Die zo een tijdje op de straat 		
hebben geleefd. Dat is gewoon een overlevingsmentaliteit.’ (Meisje, 25 jaar)
Er is een jongen die toegeeft wel eens seks te hebben gehad met een meisje zodat hij haar computer kon
gebruiken. Hij ziet hier geen kwaad in. Daarnaast vertelde een jongen dat hij regelmatig ‘seksdates’ heeft met
oudere mannen die hij via het internet ontmoet. Hij heeft nu een relatie, maar vindt het erg moeilijk om het
niet meer te doen, de spanning trekt hem teveel aan. Hij heeft een paar keer geld ontvangen van deze seksdates,
uit geldgebrek. Hij voelde zich daar echter niet prettig bij, de sfeer werd er erg zakelijk door en de gedachte
dat de ander je koopt beviel hem niet. Hij doet dat dus ook niet meer. In zijn vriendengroep is het normaal
om geld te krijgen voor seks, veel vrienden van hem doen het en er wordt openlijk over gesproken. Tijdens de
dates gebruikt hij altijd drugs, om het makkelijker te laten verlopen en minder verlegen te zijn. Dit is een keer
heel erg misgegaan. Hij nam, op aanraden van de ander, steeds meer drugs. Hij is toen ‘out’ gegaan en kan zich
niet meer precies herinneren wat er in die tijd daarna gebeurd is. Hij zegt dat de man waar hij mee was nog wel
wat probeerde seksueel, maar dat hij dit kon afhouden. Ook heeft hij ooit een soa gekregen van een man waar
hij een seksdate mee had. Deze man bleek ook hiv te hebben, maar heeft dat niet aan hem overgedragen. Hij
is daar erg van geschrokken en gaat sindsdien niet meer ‘all the way’ met iemand die hij niet goed kent. Zijn
gedrag blijft echter risicovol, want hij gebruikt voor orale seks geen condoom. Hij vraagt wel of de ander een
soa heeft, en vertrouwt er dan op dat de ander de waarheid spreekt. Hij staat er niet teveel bij stil dat de ander
hierover kan liegen en dat hij gevaar kan lopen. Hij laat zich wel regelmatig testen op soa.
Verder zitten er een paar jongens en één meisje in de onderzoeksgroep die zelf betaald hebben voor seks. Zij
voelen zich hier over het algemeen niet vervelend bij. Het meisje heeft ooit een aantal keer een escort gehuurd
samen met haar partner. Voor haar werkte dit niet, want gevoelens van jaloezie beïnvloedden de ervaring
negatief.

Genderrollen en stereotype overtuigingen

Een paar jongens geven blijk van stereotype overtuigingen, waarbij meiden die (vaak) seks hebben sletten zijn
en jongens juist mannelijk.
‘Je hebt meisjes en je hebt dames. Die meisjes die stralen seks uit, dat noemen ze ‘katjes’. Daar hoef je geen
respect voor te hebben.’ (Jongen, 22 jaar)
Deze jongens gaan wel in op avances van meiden, maar willen uiteindelijk geen relatie met een meisje dat vaak
seks heeft gehad.
‘Ik informeer ook op school hoe ze is. Iedereen zegt dat ze een heel lief meisje is, altijd onderuit kijkt. Dat is
ook goed. Verderrest is ze altijd thuis. Ik wil ook niet een meid die uitgaat. Die gaat uit met maar één doel
en dat is toch jongens leren kennen, alcohol drinken en alle remmen los.’ (Jongen, 19 jaar)
Bij meiden uiten zich soms ook stereotype overtuigingen. Het gaat dan vooral om het idee dat mannen altijd
seks willen, en als ze dat niet krijgen dan gaan ze het ergens anders halen.
‘Alle mannen gaan vreemd, dat zit in hun genen.’ (Meisje, 23 jaar)
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Ook de overtuiging dat mannen ‘mannelijk’ of dominant moeten zijn wordt af en toe genoemd.
Stereotype overtuigingen gaan bij deze meiden dikwijls samen met het hebben van seks terwijl ze zelf geen
zin hebben. Ook bij meiden in een relatie, die zelf liever hadden willen wachten met seks, spelen deze
overtuigingen soms mee in het besluit om seks te hebben.
‘Ik was 16 toen ik met hem ging, twee jaar lang hebben wij niks gedaan. En op een gegeven moment gaat
hij ook denken van ‘luister meisje, ik moet ook aan mijn behoeftes komen. Anders ga ik het ergens anders
zoeken’. En ik was verliefd en dacht ‘maakt niet uit’, dus dan ga je het doen. En op het moment dat ik het
had gedaan had ik spijt van mijn leven. Maar wat gebeurd is, is gebeurd.’ (Meisje, 23 jaar)

4.2.1 Risicofactoren
Er zijn veel jongeren die onveilig vrijen. Vertrouwen, opwinding en niet stilstaan bij de risico’s zijn de meest
genoemde redenen om niet (helemaal) veilig te vrijen.

Opwinding en een lage risico-inschatting

Onveilig vrijen gebeurt in onverwachte situaties, als de jongere er niet van tevoren over na heeft gedacht.
Maar er zijn ook jongeren die bijna nooit veilig vrijen of het besluit om veilig te vrijen volledig aan de ander
overlaten. Het gaat dan om jongens die geen condoom gebruiken en ook niet vragen of het meisje de pil
gebruikt, maar ook meiden die geen anticonceptie gebruiken en dit ook niet van de partner verlangen.
Sommigen staan geen moment stil bij de risico’s die zij lopen, anderen laten zich meeslepen in ‘the heat of the
moment’.
‘Soms denk je wel aan het condoom, maar soms denk je ‘fuck it’. (…) Het beste is altijd met condoom,
maar sommige meisjes geilen je zo op, dat ze het condoom gewoon weggeilen.‘ (Jongen, 22 jaar)
‘Ik probeerde het wel altijd (vrijen met condoom), maar het is lang niet altijd gelukt.
[En waardoor kwam dat?]
Of het was niet bij de hand, of ze hadden geen zin om hem erom te doen. Of hij scheurde of het lukte niet.
En als we het dan vaker hadden gedaan, dan dacht ik ‘fuck it’, kom maar.’ (Jongen, 20 jaar)
‘Als je eenmaal bezig bent, dan ga je niet stoppen om over condooms te beginnen. Ik denk er op zo’n 		
moment niet aan. Is wel slecht, maar..(…) ik heb wel vaak spijt gehad daarna. Als je dan over tijd bent
en je bent bang dat je zwanger bent, op zo’n moment heb je dan wel spijt. Maar ik ben nog nooit zwanger
geweest.’ (Meisje, 19 jaar)

Het condoom niet prettig vinden

Het condoom wordt niet prettig gevonden, zo geven meerdere jongeren aan. Om die reden gebruikt een meisje
de methode van het voortijdig terugtrekken. Zij is momenteel niet aan de pil omdat ze geen huisarts heeft en
niet weet hoe ze dit kan regelen. Zeker als er sprake is van een relatie wordt alleen met de pil gevreeën, maar
soms ook met losse contacten.
‘Ik hou daar niet van, van het condoom.’ (Jongen, 21 jaar)

Vertrouwen in de ander

Vertrouwen speelt op verschillende gebieden een rol. Het speelt een rol als het gaat om anticonceptiegebruik,
maar ook als het gaat om soa.
Jongens hebben weinig zicht op het pilgebruik van hun partner en vertrouwen erop dat het meisje adequaat met
de pil omgaat. Dit vormt een risico, zoals uit het volgende citaat blijkt:
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‘Al mijn vriendinnen gebruikten wel de pil. Die zag ik zelf in de tas liggen. Ik heb één keer een vriendin
gehad die geen pil had geslikt en zwanger is geraakt.’ (Jongen, 21 jaar)
Jongeren vertrouwen erop dat de ander geen soa heeft, zeker als ze elkaar ‘kennen’ of een relatie met elkaar
hebben.
‘Ik ben er niet zo bang voor. Het gaat gewoon om vertrouwen in de persoon waar je een relatie mee hebt.
En als je het niet vertrouwt, dan vraag je ernaar of ga je gewoon samen naar.. ik weet niet waar je dat
doet.., je laten checken.’ (Jongen, 22 jaar).

Weinig angst voor soa’s

Vooral bij losse contacten wordt (ook) een condoom gebruikt. Met name om zwangerschap te voorkomen,
maar soa worden ook af en toe genoemd.
‘Ik wil niet een meisje zwanger achter laten of zo. Zeker niet als je dat meisje niet kent. Hoor je nooit meer
wat van haar, maar gaat dat kind tien jaar later zijn vader zoeken. Staat ie in een keer voor je neus. Dan
heb ik hetzelfde gedaan als mijn vader eigenlijk. Dus om die reden denk ik nee. En die ziektes natuurlijk.’
(Jongen, 19 jaar).
Sommigen jongeren vragen aan de ander of hij of zij een soa heeft. Bij het feit dat de ander daarover kan liegen
of het ongemerkt mee kan dragen lijkt niet te lang stil te worden gestaan. Een meisje vindt het ook een moeilijk
onderwerp om aan te kaarten.
‘Je kan het wel vragen, maar of hij eerlijk antwoord geeft dat weet ik niet. Misschien weet hij het ook wel
niet.
[Vertrouw je er dan op dat hij niks heeft?]
Nee, maar dat is eigenlijk ook iets waar je niet meer aan denkt.
[Dat stop je weg?]
Ja, een beetje wel.
[Maar je vraagt er niet naar?]
‘Nee, als een jongen aan mij vraagt ‘Heb je een soa?’ dan voel ik me beledigd. Het is best wel een normale
vraag, maar ik kan me voorstellen dat iemand zich best wel beledigd voelt als je dat vraagt. Het is ook
vertrouwen dat je in de ander hebt.’ (Meisje, 19 jaar)
Pas als zij symptomen hebben of zijn gewaarschuwd dat ze zich moeten laten checken, wordt er actie
ondernomen. Bijna de helft van de jongens en acht van de tien meiden heeft zich een of meerdere keren laten
testen op soa. Twee jongens en drie meiden hebben daadwerkelijk een soa opgelopen door onveilig te vrijen.
Opvallend is dat dit voor de twee jongens een leerervaring is, zij vertrouwen nu minder snel een partner en
gebruiken een condoom of gaan niet meer ‘all the way’. Voor de meiden geldt dit niet, die vrijen alleen bij een
los contact en als er geen vertrouwen is met een condoom. Een enkeling vindt het eng om op soa te laten testen.
‘Ik ben ook naar de huisarts geweest en ik heb dat urinebuisje al twee weken thuis liggen. Ik durf er nog
steeds niet in te plassen. Elke ochtend twijfel ik om erin te plassen en ‘m in te leveren. Bang voor de 		
waarheid of zo. Ik wil geen soa.’ (Jongen, 19 jaar)

Geen huisarts hebben

Een van de zwerfjongeren geeft aan dat zij geen huisarts heeft en dat dit een belemmering vormt voor het
regelen van anticonceptie. Zij gebruikt nu de methode van voortijdig terugtrekken
‘Ik zou er wel graag weer aan willen beginnen. Maar het is dat ik nu geen huisarts heb en geen stabiliteit.
Dan kan ik dat niet regelen.’ (Meisje, 21 jaar)
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Falende anticonceptie

Daarnaast zijn er twee meiden die twee keer zwanger zijn geraakt, terwijl zij wel anticonceptie gebruikten. Bij
de een scheurde het condoom en de ander werd zwanger terwijl zij de pil gebruikte.
‘Ik vergeet die anticonceptiepil. En als je die pil twee dagen vergeet en je hebt in die dagen seks, dan gaat
het heel snel. En toen zei de huisarts tegen mij van, ik ben heel snel vruchtbaar. Dus als ik het even een dag
vergeet dan kan ik heel snel zwanger raken. Dus dat was mijn probleem.’ (Meisje, 23 jaar)
Ondanks dat het twee keer is misgegaan verandert dit meisje niets aan haar anticonceptiemethode. Ze heeft
geen vertrouwen in andere middelen. Een vriendin van haar is zwanger geraakt terwijl ze een spiraal had. Ze is
er ook bang voor, wil niets in haar lichaam dat ‘daar niet hoort’.

4.2.2

Beschermende factoren

Jongeren die perse geen kinderen willen gebruiken vaker anticonceptie dan jongeren die hier ambivalent
tegenover staan. Ook degenen die al eens een soa hebben gehad, hiervoor gewaarschuwd zijn, een ander
kennen die een soa heeft gehad of geen vertrouwen hebben in de (losse) partner gebruiken vaker een condoom
of laten zich testen. Persoonlijkheidsfactoren spelen ook mee in het wel of niet veilig vrijen en kunnen aangeven
van wensen en grenzen.

Angst voor zwangerschap en soa’s

De meest genoemde reden om veilig te vrijen is het voorkomen van een zwangerschap. De meeste jongeren
willen liever nog geen kinderen of zien in dat zij op dit moment niet in de juiste situatie zitten om voor een
kind te kunnen zorgen. Dit meisje gebruikt altijd de pil en het condoom, omdat ze niet zwanger wil raken:
‘Als ik nu een kind neem, dan weet ik van mezelf, dan gaat alles fout. Ik kan een kind nu op dit moment
niks bieden. Ik kan wel liefde bieden, maar verder niks. Als ik geen geld heb, dan heeft het geen eten. Ik
denk gewoon logisch na. Beter wachten tot ik het kind alles kan geven wat het nodig heeft.’
(Meisje, 24 jaar)
Als iemand in de omgeving een soa heeft gehad, dan werkt dit beschermend.
‘Ik ga erover nadenken dan en dan denk ik shit, moet ik morgen naar de dokter. Waar ben ik mee bezig?
Dat is het risico niet waard, om je leven te verpesten voor een meisje. Dan kan ik er niet van genieten
en hou ik er nog iets aan over ook. Een vriend van mij heeft chlamydia gekregen en dat was echt een 		
voorbeeld voor mij.’ (Jongen, 19 jaar)

Persoonlijkheid

Jongeren vertellen dat ook hun eigen persoonlijkheid en opvattingen van invloed zijn op het vermogen om
veilig te vrijen en wensen en grenzen aan te geven.
‘Ik was wel heel duidelijk in wat ík wilde, en waar ík zin in had. Ik had de bevestiging van een jongen niet
nodig. Daarom krijg ik ook voor elkaar wat ik voor elkaar wil krijgen.’ (Meisje, 25 jaar)

4.3

Samenhang middelengebruik en seksueel gedrag

De meeste jongeren geven aan dat het gebruik van middelen weinig of geen invloed heeft op hun seksuele
gedrag, beleving en vaardigheden om wensen en grenzen aan te geven. Als jongeren effecten benoemen dan
geven ze doorgaans aan dat ze meer ontspannen en ‘losser’ zijn onder invloed van middelen. Dit geldt vooral
voor alcohol. Voor een enkeling is het makkelijker om onder invloed wensen aan te geven, omdat er dan
minder rekening gehouden wordt met de gevoelens van de ander. En omdat de remmingen weg zijn, kunnen ze
er meer van genieten. Ook noemen enkele jongeren dat zij nuchter verlegen zijn en door alcohol of andere
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middelen te gebruiken makkelijker contact maken met anderen. Als wordt doorgevraagd komt een aantal
negatieve effecten van middelengebruik op seksualiteit naar boven. Zo vinden sommige jongeren het niet
prettig om seks te hebben als zij (veel) hebben geblowd, omdat het dan sneller voorbij is, er minder gevoel is, of
omdat er minder interesse voor seks is. Opmerkelijk is dat het allemaal jongens zijn die dit aangeven. Bij hen
lijkt middelengebruik een grotere of negatievere invloed te hebben dan bij de meiden.
Een van de jongens heeft onder invloed seks gehad met een partner terwijl hij daar eigenlijk geen zin in had.
Ook doen jongeren onder invloed soms seksuele dingen die ze nuchter niet zouden doen. Meestal wordt dat
als een voordeel gezien, maar soms ook als een nadeel. Een meisje is onder invloed ‘vrijer’ maar schaamt
zich daarvoor als ze weer nuchter is. En een jongen heeft er spijt van dat hij een meisje oraal heeft bevredigd.
Nuchter zou hij dat nooit gedaan hebben, zegt hij.
Daarnaast heeft alcoholgebruik bij een van de meiden een rol gespeeld bij haar tweede zwangerschap. Ze geeft
aan dat ze nuchter nooit seks zou hebben gehad met die jongen. Maar de alcohol maakt haar ‘sletterig’. Zij
vertelt bovendien door de alcohol niet goed opgelet te hebben of hij het condoom wel omdeed. Ze heeft heel
lang getwijfeld of ze het kindje wel wilde houden, en in die tijd heeft ze ook veel alcohol gebruikt. Uiteindelijk
besloot ze het kind te houden en is ze gestopt met het gebruiken van alcohol.

4.4

Informatie- en ondersteuningsbehoefte

4.4.1

Aanbod

De meeste jongeren geven aan op school (middelbaar en/of voortgezet onderwijs), seksuele voorlichting te
hebben gehad. Opvallend is dat bijna alle jongeren zeggen dat zij ‘alles al wisten’ toen zij deze voorlichting
kregen, het was daardoor niet zo boeiend.
‘Alles wist ik al. Je leeft nu in een tijd dat een kind van negen alles al weet. Dat hoor je op straat, van 		
mensen, van kinderen. Kinderen horen alles. Of op tv. Je pikt het overal op.’ (Meisje, 23 jaar)
Toch hebben zij ook wel dingen onthouden die op school zijn meegegeven.
‘Hoe je een condoom het beste kunt vastpakken, en omdoen.’ (Jongen, 22 jaar)
Er zijn ook een paar jongeren die aangeven geen voorlichting op school te hebben gehad. Dit hangt met
verschillende dingen samen. Zo zijn er jongeren die weinig naar school gingen (drop-outs) of veel spijbelden.
Maar het komt ook voor dat een jongere aangeeft zich er niets van te kunnen herinneren, zegt niet opgelet te
hebben, of weggelopen te zijn.
‘Toen ben ik weggelopen, dat vind ik zo’n onzin. Ik weet zelf het beste wat ik heb meegemaakt. Ze 		
zeggen allemaal dingen die ik zelf al weet, dan heb ik geen zin om mijn tijd daaraan te verspillen.
Nee, voorlichting, daar ben ik niet zo’n voorstander van.’ (Jongen, 25 jaar)
Als het over voorlichting gaat dan zijn er weinig jongeren die het hebben over voorlichting vanuit huis.
Sommige geven expliciet aan dat er thuis niet over werd gesproken.
‘Ik denk dat dat ook komt doordat ik seksueel misbruikt ben. Als ouder praat je dan volgens mij niet meer
makkelijk met je kind. Ik heb ook nooit gesprekken gehad met mijn ouders over seks. En niet dat het voor
mij moeilijk is, maar ik weet dat het voor hun heel moeilijk is om het daarover te hebben met mij.’
(Meisje, 19 jaar)
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Een paar jongeren hebben thuis wel gesproken over seksualiteit.
‘Ik kan me herinneren dat mijn broer er een keer over begon bij mijn vader. Toen heeft mijn vader wel
laten zien hoe het allemaal werkt, met het condoom en zo. Maar niet inhoudelijk, alleen ‘je moet een 		
condoom gebruiken’. Maar niet over wanneer heb je seks? (Jongen, 20 jaar)
‘Mijn moeder heeft er ook wel wat over verteld. Op het moment dat ik met meisjes in aanraking kwam en
wat ouder was, zei ze dat ik het wel met condoom moest doen. En als je geen geld hebt dan koop ik het wel
voor je.’ (Jongen, 19 jaar)
Een meisje geeft aan dat er ook thuis voor middelen gewaarschuwd werd.
‘Mijn moeder zei altijd ‘drugs is slecht voor je, mag je niet nemen’. Dat waren de enigste woorden die ik
van mijn moeder kreeg over drugs.
[En over seks, wat zei ze daarover?]
Ja, ze zei eigenlijk ook altijd tegen mij ‘doe het veilig’. Doe het wanneer jij er klaar voor bent.’
(Meisje, 24 jaar)

4.4.2

Ondersteuningsbehoefte

Als rechtstreeks aan de jongeren wordt gevraagd of zij informatie of voorlichting zouden willen krijgen over
middelen of seks, dan geven zij bijna allemaal aan daar geen behoefte aan te hebben. Eén jongen en één meisje
vormen hierop de uitzondering.
‘Ik kan sowieso nog wel heel veel informatie gebruiken qua soa’s en condooms en zo. Ik heb er nooit 		
problemen mee gehad, maar... Ik wil gewoon weten wat elke soa is, en hoe je het op kan merken.’
(Jongen, 22 jaar)
‘Ik heb wel voorlichting over anticonceptie gemist. Ik zou daar wel een gesprek over willen, antwoord 		
willen krijgen. Bijvoorbeeld over de samenhang tussen anticonceptie en allergie. En of de informatie die je
op straat hoort allemaal wel klopt.’ (Meisje, 19 jaar)
De anderen geven aan dat zij alles al weten, of in ieder geval ‘genoeg’ weten.
‘Je mag het me vertellen, maar waarschijnlijk weet ik toch alles al. Ik heb alles al gezien of meegemaakt. Ze
kunnen me niets meer vertellen.’ (Jongen, 21 jaar)
‘Wat moet ik vragen? Ik weet alles al. Ik weet de basis.’ (Meisje, 23 jaar)
Als wordt doorgevraagd hoe zij aan die informatie komen, dan komen er uiteenlopende antwoorden naar
voren. Er zijn jongeren die al jong geïnteresseerd waren in middelen en seks, doorgaans zijn dit jongeren die
oudere vrienden hadden. Zij hebben met name kennis opgedaan via vrienden, of door zelf te experimenteren.
Sommigen zijn er ook van overtuigd dat de praktijk de beste leermeester is.
‘Ik vroeg nooit veel. Waarom zou ik hulp vragen als je er zelf ook achter kunt komen door het te doen? Ik
hou niet van hulp vragen.’ (Jongen, 22 jaar)
Anderen weten niet precies hoe zij aan de informatie zijn gekomen, ze hebben het van verschillende kanten
opgepikt. Bijvoorbeeld van school en het internet, door boekjes te lezen. Heel af en toe is er ook met ouders
over gepraat. Ze geven aan dat de voorlichting beter jonger kan plaatsvinden.
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‘

De wat jongere mensen die de keus nog kunnen maken om het wel of niet te gaan proberen, ik denk dat je
die het beste daarin voor kunt lichten. De wat jongere doelgroep.’ (Jongen, 20 jaar)

Als zij nu vragen hebben, dan zoeken ze het op internet op of vragen het aan vrienden. Ze gebruiken meestal
algemene zoekmachines, zoals Google. De site van Sense.info kennen de meeste jongeren niet, een enkeling
heeft wel van Sense gehoord, maar nog nooit op de site gekeken. Zaken die jongeren opgezocht hebben, hebben
betrekking op de werking van verschillende soorten drugs, anticonceptie, vruchtbaarheid en zwangerschap.
Waar wel een behoefte aan is, is een professional waarmee gepraat kan worden over middelen en seks, in geval
van problemen of zorgen. Sommige jongeren zien hierin een taak weggelegd voor hun huidige hulpverleners,
anderen juist niet. Voordeel van een bekende hulpverlener is dat daar al een vertrouwensband mee is
opgebouwd, maar toch een zekere afstand tot bestaat.
‘Ik denk dat het soms wel makkelijker is om het aan begeleiders te vragen. Daar is afstand, die mensen
weten heel veel en het is niet in je directe vriendenkring dus je hoeft je niet te generen.’ (Meisje, 25 jaar)
Volgens een jongere zou in de intake al aandacht besteed kunnen worden aan middelen en seksualiteit.
Nadeel kan zijn dat jongeren bang zijn voor de gevolgen als zij met begeleiders praten over risicovol gedrag:
‘Met een begeleider zou ik het niet over drugs hebben. Gaan ze zich zorgen maken, of het heeft gevolgen
voor een vervolgplek. Over seks zou ik het wel makkelijker kunnen hebben, maar ze hoeven niet te weten
wat ik heb gedaan en met wie.’ (Meisje, 19 jaar)
Daarnaast wordt regelmatig genoemd dat de hulpverleners niet de aangewezen personen zijn om het over die
onderwerpen te hebben. De hulpvraag betreft doorgaans het regelen van praktische zaken, zoals huisvesting,
een inkomen en werk. Ook schaamte om het daar met een begeleider over te hebben spelen bij enkelen een rol.
‘Ik ben hier puur om hulp te krijgen bij het leven, huisvesting, inkomen en dergelijke. Ik zie hen niet als
mensen die mij daarin kunnen helpen. En ik heb ook een beetje schaamte.’ (Meisje, 23 jaar)
‘Ik zou dat soort dingen niet aan een begeleider vragen. Dat vind ik privé. Dan zou ik toch eerder naar een
vriend gaan.’ (Jongen, 25 jaar)
Liever gaan de jongeren te rade bij een professional die gespecialiseerd is in het onderwerp. Een onafhankelijk
persoon, bij wie ze anoniem terecht kunnen.
‘Als ik anoniem vragen zou kunnen stellen dan zou ik het wel doen. Dan moet hij wel gespecialiseerd zijn
zodat ik weet dat hij me de juiste informatie geeft. (Meisje, 23 jaar)
‘Het moet iemand met ervaring zijn. Niet dat degene in de lach schiet als je wat vertelt. Ik denk dat het
prettiger is als je iemand niet kent. Je ziet degene nooit meer, wordt niet raar aangekeken. Het is toch een
soort van schaamte als iemand alles van je weet en die kom je ook altijd tegen.’ (Meisje, 21 jaar)
De huisarts wordt door verschillende jongeren genoemd als professional waar zij naar toe gaan als ze vragen
hebben. Over het algemeen wordt de huisarts als een betrouwbaar iemand met kennis van zaken gezien.
Toch lijkt uit een paar interviews dat de informatie van de huisarts niet altijd goed overkomt of begrepen wordt.
Zo is er een meisje dat zegt dat haar huisarts aan had gegeven dat het na het stoppen met de pil een jaar kon
duren voordat ze zwanger zou raken. Ze was echter snel zwanger.
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4.4.3

Randvoorwaarden

De jongeren benadrukken dat de ondersteuning op het gebied van middelen niet moet aandringen op
stoppen. Jongeren willen hier zelf over beslissen en niet gedwongen worden tot stoppen. Dat ervaren zij als
een inperking van hun vrijheid. Je mag jongeren wel aansporen, maar de wens tot verandering moet vanuit de
jongere zelf komen.
‘Ze zijn allemaal volwassen, ze maken hun eigen keuzes. Zij weten ook dat het niet goed is, maar ze doen
het toch. Waarom denk jij dat je hun kan veranderen? Wie ben ik om te zeggen, dat mag je niet doen, of
dat moet je niet doen? Dat heeft gewoon iets te maken met vrijheid, dat moet je niet afpakken.’
(Jongen, 22 jaar)
‘Die mensen (hulporganisatie) willen dat ik binnen één dag gestopt ben. Dat gebeurt dus niet. Laat mij
maar gewoon mijn eigen ding doen.’ (Jongen, 25 jaar)
Enkele jongeren zijn van mening dat jongeren eerst geholpen moeten worden met hun problemen, hun
levenssituatie.
‘Mensen gebruiken om hun problemen te vergeten. Een huis is belangrijk, dat geeft rust en dan
gaan mensen ook minder gebruiken. Ik vind dat ze de jongeren die problemen thuis hebben, die op 		
straat zitten, echt moeten helpen. Ik ken zoveel jongeren die problemen thuis hebben en nergens terecht
kunnen.’ (Meisje, 20 jaar)
‘Op het moment dat jij op straat bent, dan leeft het niet. Dan ben je niet met seks bezig. Je bent aan het
overleven.’ (Meisje, 25 jaar)
Voorwaarden die verder uit de interviews naar boven komen zijn de volgende:
De professional moet iemand zijn die goed kan aansluiten bij de jongeren. Hij of zij moet passend taalgebruik
hanteren en tijd spenderen aan het opbouwen van een vertrouwensband. Jongeren moeten je vertrouwen
voordat ze met je willen praten.
‘Je moet niet verwachten dat die jongeren meteen alles aan je gaan vertellen. Het langzaam opbouwen.
Op gegeven moment vertrouwt hij jou. Dan zeg je ‘ik heb zwijgplicht’ en dan wordt het makkelijker om
erover te praten.’ (Jongen, 19 jaar)
De professional moet oprechte interesse hebben in de jongere en hem of haar met respect behandelen.
‘De voorlichter moet niet neerkijken op de jongere, ze met respect behandelen. Belangrijkste is serieus 		
nemen. Heb hart voor wat je doet.’ (Meisje, 25 jaar)
Enkele meiden willen het liefst dat het een vrouw is, de jongens maakt dat niet uit.
Daarnaast zien sommige jongeren ook wel wat in een ervaringsdeskundige. Dat kan iemand zijn die veel
ervaring heeft met middelengebruik, of iemand die zelf ook gezworven heeft.
‘Dat moet echt iemand van de straat zijn. Ze hebben geen zin in een bekakt iemand.’ (Jongen, 22 jaar)
De voorlichting kan het beste individueel gegeven worden, omdat het in een groep ongemakkelijk kan
zijn. Jongeren kunnen zich schamen en willen niet alles delen met leeftijdgenoten. Een paar jongeren lijkt
het ook goed om het in een groep te doen, omdat je dan met elkaar kunt discussiëren en ervaringen kunt
uitwisselen.
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Als de voorlichting in een groep gegeven wordt, dan moeten er aparte groepen voor jongens en meiden komen.
‘Liever jongens en meiden apart. Zodat jongens geen misbruik kunnen maken van wat ze horen, daar hun
technieken op kunnen aanpassen.’ (Meisje, 25 jaar)
‘Sommige meiden zijn heel verlegen. Ik denk dat als daar dan jongens tussen zitten, dat sommige meisjes
dan niks meer in te brengen hebben.’ (Meisje, 21 jaar)
Ook over de inhoud hebben sommige jongeren gedachten. Zij geven bijvoorbeeld aan dat de voorlichting
over middelen uitgebreider kan, dat er aandacht moet komen voor de effecten van de drugs in verschillende
situaties, het testen van drugs, de relatie met emoties. Voorlichting over seks mag ook meer betrekking hebben
op opvattingen en discussie uitlokken. Wanneer heb je seks en waarom? En welk effect hebben drugs op de
seks?
Voorlichting kan plaatsvinden op de locaties van de hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld in een aparte
kamer. Maar er kunnen ook activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld op een festival. Of informatie
neerleggen op plekken waar jongeren komen, zoals in de sportschool.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

Middelengebruik

Zowel de professionals als de zwerfjongeren geven aan dat de jongeren vooral regelmatig blowen.
Jongeren geven aan onder invloed hun agressie beter te kunnen hanteren en ze slapen beter. Daarnaast speelt
ook gezelligheid een rol. De voordelen voor het gebruik wegen in het algemeen zwaarder dan de eventuele
nadelen, wat de jongeren betreft. Voor een aantal jongeren leidt het blowen echter ook tot problemen. Zowel
een aantal jongeren als de professionals melden dat het blowen leidt tot ‘nergens toe komen’. De nadelen die
genoemd worden zijn dat ze er lui en inactief van worden en dat het lastiger is om je te concentreren. Met
name op het werk of school wordt dit als een nadeel gezien. Daarom gebruiken jongeren soms minder of niet
als zij moeten werken of naar school gaan. Naast hasj en wiet wordt alcohol veel gebruikt, met name in sociale
situaties zoals op feestjes en tijdens het uitgaan.
Ander middelengebruik (xtc, speed, cocaïne worden hierbij met name genoemd) wordt veelal alleen als
recreatief gebruik benoemd. Dit is in overeenstemming met de bevindingen uit de literatuur.
Dit is ook niet verwonderlijk. De helft van de geïnterviewde professionals geeft aan dat wanneer
verslavingsproblematiek op de voorgrond staat, dit een contra-indicatie is. De laagdrempelige voorzieningen
die deze contra-indicatie niet kennen, benoemen dat zij wel jongeren zien die naast blowen en drinken ook
regelmatig andere middelen gebruiken. Juist voor deze jongeren lijkt het raadzaam extra aandacht voor het
middelengebruik te hebben. Zowel uit de interviews met hulpverleners als uit de literatuur komt namelijk
naar voren dat jongeren die met meer regelmaat andere middelen gebruiken, zoals speed en snuifcoke, sneller
achteruit gaan. Ze vertonen meer gezondheidsklachten en er lijkt een relatie te zijn met dakloosheid. Hoe die
relatie is, valt uit de verkregen informatie niet te zeggen; Het kan betekenen dat jongeren die langer dakloos
zijn meer middelen gaan gebruiken, maar het kan ook zijn dat jongeren die meer middelen gebruiken eerder
dakloos raken.

Seksueel gedrag

Professionals blijken minder zicht te hebben op het seksuele gedrag van jongeren dan op hun middelengebruik.
Het is geen standaard gespreksonderwerp en jongeren komen vaak alleen met problemen naar hun begeleiders
toe als ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze een soa opgelopen hebben, of zwanger denken te zijn. Soms signaleren
professionals risicogedragingen, zoals groepsseks. Seks wordt met regelmaat ook ingezet als ruilmiddel;
variërend van seks in ruil voor een slaapplaats tot prostitutie. Het is dan een manier van overleven. Tevens
wordt genoemd dat meiden al vroeg in de relatie hierin erg op kunnen gaan. Behoefte aan genegenheid lijkt een
belangrijke reden te zijn, zoals blijkt uit zowel gesprekken met professionals als met de jongeren zelf.
Bij de jongeren lopen de ervaringen en opvattingen uiteen. Er zijn jongeren die alleen seks in een relatie
hebben, maar er zijn ook jongeren die regelmatig losse seks hebben. Een groot gedeelte van de jongeren vrijt
soms of regelmatig onveilig. Het condoom wordt vooral gebruikt bij losse seks, als de partner niet wordt
vertrouwd. Jongeren kunnen echter niet precies aangeven wanneer zij de ander vertrouwen en wanneer niet.
De angst voor soa wordt minder vaak genoemd dan de angst voor een zwangerschap. Een groot gedeelte van
de jongeren heeft zich al wel eens laten testen op soa. Het vertrouwen in de ander staat voorop, maar ook
opwinding en een lage risico-inschatting (ten aanzien van soa) vormen een belemmering om volledig veilig
te vrijen. Wat dat betreft verschillen ze weinig van andere jongeren. Wat bij deze jongeren wel meer voor lijkt
te komen is de ervaring met een zwangerschap op jonge leeftijd. Hierbij gaat het om ongeplande, maar ook
om geplande zwangerschappen. Bij de meiden lijkt een grote kinderwens en angst voor onvruchtbaarheid
aanwezig. Ook hebben veel meiden te maken gehad met ‘foute vriendjes’, die hen fysiek mishandelden.
Grensoverschrijdende ervaringen en riskante situaties worden een enkele keer genoemd, zoals loverboys en
seksdates. Prostitutie of ruilseks wordt door de jongeren zelf niet aangegeven, maar zij zien het wel bij andere
jongeren.
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Seks en middelengebruik

De invloed van middelengebruik op seksueel risicogedrag en vice versa is moeilijk onderzoekbaar. Dit was ook
niet de focus van de verkenning. Jongeren geven zelf aan dat ze niet het idee hebben dat het middelengebruik
veel invloed heeft op de seks. Soms worden enkele positieve effecten genoemd, zoals zich losser voelen, minder
remmingen en minder verlegen zijn. Enkele nadelen die ervaren worden zijn bij middelengebruik minder
gevoel of interesse en soms spijt van het seksuele gedrag achteraf. Professionals hebben het idee dat jongeren
onder invloed sneller seks hebben, dan wanneer ze nuchter zouden zijn. Bij de jongeren wordt dit door een
enkeling bevestigd. Aan de andere kant zijn de jongeren soms ook te stoned om nog seks te hebben, of te veel
onder invloed om achteraf te weten wat er gebeurd is, volgens de professionals. Verder noemen professionals
dat sommige jongeren gebruiken om negatieve ervaringen te vergeten of om zich te kunnen prostitueren.
Dit wordt door de jongeren zelf niet genoemd. Wel geeft een respondent aan dat middelen helpen om zich te
ontspannen als hij seks heeft met een onbekende.

Risico- en beschermende factoren

Een veilige woonomgeving en meer stabiliteit zijn beschermende factoren, die zowel door de professionals
genoemd worden als door de jongeren. Moederschap lijkt ook een factor te zijn voor meiden om risico’s te
vermijden. De wil om te veranderen neemt toe. Een doel voor ogen hebben lijkt sowieso een positieve invloed
te hebben. Een ondersteunende omgeving helpt hierbij. Ook de weerbaarheid van jongeren speelt een rol.
Weerbaardere jongeren en degenen die andere copingmogelijkheden hebben om met problemen om te gaan
dan middelengebruik, zijn minder vatbaar voor risicogedrag, terwijl jongeren met een lichte verstandelijke
beperking en/ of psychiatrische problemen zowel meer risico lopen ten aanzien van middelengebruik als
voor seksuele risico’s. Ook de jongeren zelf benoemen psychische problemen als reden om te gebruiken. Het
zwerversgedrag wordt door de professionals genoemd als een risicofactor: jongeren die daadwerkelijk dakloos
zijn en degenen die al langer zwerven vertonen meer risicogedrag, zowel ten aanzien van middelengebruik als
het seksuele gedrag.
De professionals hebben niet het idee dat gezondheid voor de meeste jongeren die zij begeleiden een groot goed
is. De zwerfjongeren kampen met diverse (algemene) gezondheidsproblemen. Ze eten slecht, hebben soms
een slechte hygiëne. Het ontbreekt ze aan structuur en een dagritme. Veel jongeren hebben geldproblemen en
schulden. Het overleven staat voorop. Risico’s worden voor lief genomen of de jongeren zien ze niet. Sommige
meiden denken niet zwanger te kunnen worden omdat ze al zo lang onveilig vrijen zonder zwanger te raken.
Een hulpverlener geeft echter aan dat wanneer jongeren gesteund en gemotiveerd worden, ze wel gezonde
keuzes willen maken.
Vroegsignalering en adequate hulp op diverse leefterreinen zijn dan ook belangrijke instrumenten om
risicogedrag te verminderen. Specifieke aandacht voor middelengebruik en seksualiteit blijft daarnaast
wenselijk, gezien de specifieke risico’s die deze jongeren lopen, vooral wanneer de zwerfcarrière langer duurt.
Zoals ook tijdens de expertmeeting wordt benoemd zie je bij andere jongeren dezelfde thematiek, maar is de
impact bij zwerfjongeren mogelijk groter vanwege multiproblematiek en kwetsbaarheid van deze jongeren.

Behoefte aan ondersteuning, randvoorwaarden en beschikbaar aanbod

De jongeren geven aan een geringe behoefte te hebben aan informatie of ondersteuning op het gebied van
middelen of seksualiteit. Ze zijn van mening dat ze voldoende kennis hebben. Bij doorvragen blijkt echter dat
jongeren soms toch vragen hebben, met name over anticonceptie, vruchtbaarheid en zwangerschap.
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Als jongeren vragen hebben, willen ze hiermee wel bij een professional terecht kunnen. De begeleider wordt
hierbij een aantal keer genoemd, vanwege de vertrouwensband en het vermogen om jongeren bij elkaar te
brengen en te enthousiasmeren. Echter, de meeste jongeren gaan liever te rade bij een externe professional.
De huisarts wordt bijvoorbeeld genoemd wanneer het om anticonceptie gaat. Sommige jongeren zijn bang dat
wat zij vertellen negatieve consequenties zal hebben, bijvoorbeeld voor een vervolgplek. Dit kan meespelen bij
het besluit om niet alles te vertellen aan de begeleider. De experts bij de expertmeeting geven dit ook aan als een
reële belemmering. Ook schaamte is van invloed. Iemand die veel weet over het onderwerp en waarbij jongeren
anoniem terecht kunnen, heeft dan ook de voorkeur. Ook de professionals bij de expertmeeting geven aan een
voorkeur te hebben experts op deze thema’s in te kunnen zetten, bij voorkeur binnen de opvangvoorzieningen.
Alle geïnterviewde hulpverleners geven aan aandacht te besteden aan middelengebruik en seksualiteit wanneer
er aanleiding toe is. Structurele aandacht, meer gericht op algemene voorlichting en preventie, lijkt echter
moeilijk. Dit valt niet automatisch onder hun takenpakket en preventie is lastig structureel gefinancierd te
krijgen.
Als het om groepsgerichte en langer durende interventies gaat zijn jongeren moeilijker te motiveren voor
deelname. Een individuele benadering heeft de meeste voorkeur van de geïnterviewde jongeren. Opvallend is
dat een aantal geïnterviewde professionals meer aandacht geeft aan het bespreken van seksualiteit met meiden.
Zij worden eerder als een risicogroep gezien. Aandacht lijkt zich vaak te richten op de problematische kant van
seksualiteit en middelengebruik. Terwijl beide thema’s onderwerpen zijn waar jongeren in deze leeftijdsgroep
mee experimenteren en nieuwsgierig naar zijn. Jongeren zelf geven aan het belangrijk te vinden dat er niet
veroordelend gesproken wordt over middelengebruik. Ze zien veel voordelen van gebruik. Het is belangrijk om
op een open manier met de jongeren te spreken over beide thema’s , vanuit een positieve insteek, met aandacht
voor weerbaarheid, zelfvertrouwen en bevordering van eigen wensen en grenzen. Het is belangrijk om hierbij
uit te gaan van de kracht van jongeren zelf en zelf empowerment. Jongeren waarderen bij voorlichtingen
de inzet van ervaringsdeskundigheid;voorlichters die zelf ervaringen hebben met middelengebruik of als
zwerfjongere.
Diverse professionals, zowel in de interviews als bij de expertmeeting, geven aan behoefte te hebben aan
ondersteuning hoe je bepaalde seksuele thema’s bespreekbaar kan maken met jongeren. Dit is met name lastig
als jongere zelf geen inzicht heeft in de eigen problematiek en risico’s niet onderkent en de normen en waarden
van de jongere niet stroken met de waarden en normen van de professional

5.2

Aanbevelingen

Visie en houding begeleiding

Behoud van aandacht voor het bespreken van middelengebruik en seksualiteit met zwerfjongeren 			
binnen de desbetreffende organisaties. Een pro actieve benadering is hierin wenselijk. Middelengebruik 		
zou niet direct als contra indicatie moeten dienen In de praktijk blijkt dat veel jongeren gebruiken. 		
Een verbod hierop leidt ertoe dat jongeren ook problemen die zij ondervinden met het gebruik 			
niet snel zullen bespreken met begeleiders, omdat ze het risico lopen dat de begeleiding gestopt 			
wordt. Door middelengebruik te bespreken kan de begeleiding beter aansluiten worden op de 			
ondersteuningsbehoeften van de jongere.
Meer aandacht voor een positieve insteek en een open houding. Niet de problemen staan centraal 			
maar de kracht en de kansen en interesses van de jongeren zelf. Hierbij wordt geadviseerd om meer 		
gebruik te maken van motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk moet de jongere zelf de keuze maken 		
en zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefstijl. Hierbij moeten ze wel de kennis en tools 			
aangereikt krijgen om op een weloverwogen manier deze keuzes te kunnen maken.
Door bij de intake al aandacht te hebben voor seksualiteit en middelengebruik en door te vragen naar 		
ervaringen krijgen hulpverleners meer zicht op ondersteuningsbehoeften van jongeren op deze thema’s 		
en worden de onderwerpen al bespreekbaar gemaakt.
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Interventies

Meer inzet van externe deskundigen op thema middelengebruik en seksualiteit. Hierbij kan gedacht 		
worden aan outreachende spreekuren van Sense-verpleegkundigen van de GGD binnen de organisatie 		
om seksualiteit te bespreken en hulp te bieden bij problemen of vragen. Het inzetten van 			
veldwerkgesprekken over middelengebruik door Mainline of verslavingszorginstellingen om harm reduction
bij middelengebruik te bespreken. De inzet van externe experts sluit aan bij de tendens dat woonvoorzieningen
zich nog uitsluitend met wonen en zorg gaan bezig houden. Dit betekent dat er meer en goede samenwerking
met externe partijen nodig is. Risico is dat continuïteit van zorg en begeleiding in het geding komt.
De inzet van externe deskundigen ontslaat medewerkers niet van de plicht om ook in de dagelijkse
ondersteuning aandacht te besteden aan seksualiteit en middelengebruik en hierin ook een signalerende
(en desgewenst een licht adviserende) rol te spelen. Er zijn al veel interventies ontwikkeld om jongeren
te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling en middelengebruik. Veel van deze interventies zijn nog niet
bekend binnen deze sector. De interventies en informatiebronnen zoals Sense.info, Sense.infolijn en Sense
spreekuren (gericht op seksualiteit) en bijvoorbeeld Drugsinfo.nl en Apexx.nl (gericht op middelengebruik)
zouden via begeleiders meer onder de aandacht van jongeren gebracht kunnen worden. Maar ook interventies
als Girls Choice, Boys R Us, Anticonceptiekoffer met handleiding, Can you Fix it, Go- no go, High Score
en de blowcheck kunnen gebruikt worden. We adviseren dan ook deze interventies meer uit te dragen en
met jongeren te evalueren of deze materialen aansluiten bij deze doelgroep. Kies hierbij voor een mix aan
interventies die structureel ingezet kunnen worden.

Training professionals

Een vorm van ondersteuning richting professionals zou een training kunnen zijn rondom bespreekbaar maken
van seksueel gedrag, duiding van seksueel gedrag en middelengebruik. Hierin zou ook aandacht moeten zijn
voor waarden en normen.
Het thema seksualiteit en middelengebruik onder kwetsbare groepen zou ingebed moeten zijn in de
opleidingen SPW/ SPH.

Ervaringsdeskundigheid

Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van ervaringsdeskundigen. Stichting Zwerfjongeren Nederland
heeft via United Voices bij diverse projecten ervaring opgedaan met ervaringsdeskundige inzet. Goed opgeleide
zwerfjongeren ondersteunen lotgenoten en geven voorlichting over diverse thema’s waarmee je als zwerfjongere
geconfronteerd kan worden. Het opleiden van ervaringsdeskundige zwerfjongeren om middelengebruik en
seksualiteit te bespreken kan aan beide kanten voordelen bieden. De ervaringsdeskundigen doen werkervaring
op en hun inzet kan als dagbesteding gelden. De jongeren die zij voorlichten weten dat de voorlichters hun
situatie begrijpen waardoor de voorlichting beter aansluit. Voor jongeren kan een breed gezondheidsproject
mogelijk kansrijk zijn. Hierin kunnen meerdere thema’s rondom leefstijl meegenomen worden. Stichting
Zwerfjongeren Nederland gaat een project uitzetten in diverse regio’s met acht groepsbijeenkomsten voor
jongeren. Landelijke thema instituten zouden hiervoor ook input kunnen leveren.
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5.3

Beperkingen van de verkenning

Alleen met respondenten uit de omgeving Utrecht en Amsterdam zijn gesprekken gevoerd. Deze groep is
niet representatief voor alle zwerfjongeren. Gezien de reacties van United Voices bij de expertmeeting en de
literatuurbevindingen is echter de verwachting dat het geschetste beeld niet heel afwijkend zal zijn voor andere
zwerfjongeren uit Nederland.
Respondenten voldeden niet altijd aan de selectie criteria ten aanzien van ervaring met middelengebruik en
seksueel gedrag. Hoewel wel naar de professionals gecommuniceerd was om met name jongeren te benaderen
die problematisch gedrag lieten zien op het gebied van seks en drugs, kwam dit niet bij alle jongeren boven
tafel. Dit kan met de selectie van doen hebben maar het is ook mogelijk dat niet alle jongeren het achterste
van hun tong hebben laten zien. Er is maar één gesprek gevoerd met de jongeren. Tijdens de interviews bleek
dat er lang niet altijd sprake was van problematisch gedrag. In enkele gevallen had een jongere zelfs helemaal
geen of erg weinig ervaring met (een van) beide onderwerpen. Deze jongeren zijn uiteindelijk in de analyse
buiten beschouwing gelaten. Dat de jongeren niet altijd aan de gestelde criteria voldeden kan aan een aantal
dingen liggen. Mogelijk waren de professionals niet erg selectief in de benadering van respondenten, wat als
voordeel heeft dat de groep daardoor erg divers is. Ook kan het erg lastig zijn voor professionals om te bepalen
of er sprake is van problematisch gedrag. Hoewel wel in de oproep werd beschreven om welk gedrag het ging,
was dit geen uitputtende lijst. De professional moest deze inschatting dan ook naar eigen inzicht maken. Dit
is zeker niet altijd makkelijk. Daarnaast hebben wij ook geen zicht op de relatie en vertrouwensband tussen de
professional en de jongere.
Het is heel goed mogelijk dat professionals niet op de hoogte zijn van bepaald (risicovol of problematisch)
gedrag. Zeker ook omdat dit meestal niet de (eerste) prioriteit heeft in de hulpverlening aan deze groep. Een
aantal professionals bevestigt dat met name het praten over seks nogal eens lastig is, door schaamte van de
professional zelf of gebrek aan evaring met het praten over dit onderwerp. Zij geven aan dat ze minder zicht
hebben op het seksuele gedrag van de jongeren dan op hun middelengebruik. Ook kunnen jongeren zelf moeite
hebben om over deze onderwerpen te praten, niet eerlijk zijn of zaken verzwijgen. Zeker aan het begin van
een hulpverleningstraject kunnen jongeren wantrouwend zijn richting hulpverleners. Dit heeft verschillende
redenen. Sommige jongeren zijn bang dat hun gedrag negatieve consequenties zal hebben, bijvoorbeeld bij het
regelen van een eigen woonplek. Anderen zien de hulpverlening niet als de aangewezen plek om over dit soort
dingen te praten, zij bespreken dit liever met vrienden of houden het voor zich. Daarnaast kan het ook zo zijn
dat jongeren zelf niet van mening zijn dat er sprake is van risicovol gedrag of dat zij hier niet op aangesproken
wensen te worden. Dit alles kan meegespeeld hebben bij de samenstelling van onze onderzoeksgroep. Mogelijk
hebben wij daardoor een ondervertegenwoordiging van jongeren met problematisch of risicovol gedrag. Echter,
de insteek van de verkenning was ook niet om een representatieve groep te onderzoeken. Doordat de meeste
jongeren zich niet zelf hadden aangemeld voor de verkenning, en soms zelfs ter plekke (door uitval) gevraagd
werden om mee te doen, is de groep zeer gevarieerd qua achtergrond en gedrag.
De meeste interviews vonden in besloten ruimtes plaats , maar enkele niet. Deze interviews werden gedaan
in een open ruimte, waar ook hulpverleners en andere jongeren langs liepen of binnen gehoorsafstand waren.
Hoewel de jongeren aangaven dit geen probleem te vinden (‘iedereen hier weet toch alles van me’), kan dit
mogelijk toch een belemmerende invloed hebben gehad op de openheid van de respondent.
Beide onderzoekers zijn vrouw. Dit kan zowel voor- als nadelen hebben. Tijdens de expertmeeting werd
opgemerkt dat professionals merken dat jongeren over de besproken onderwerpen vaak openhartiger zijn naar
vrouwelijke dan naar mannelijke hulpverleners. Toch kan het ook zijn we hierdoor bepaalde informatie en
signalen gemist hebben. Mogelijk hebben respondenten bij vrouwen meer de neiging om grensoverschrijdend
gedrag te nuanceren. Ook het feit dat beide onderzoekers van autochtone afkomst zijn kan een rol gespeeld
hebben.
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Een aanzienlijk deel van de zwerfjongeren in de onderzoeksgroep had een andere culturele achtergrond. Ook
dit kan voordelen en nadelen hebben. Soms verkleint het de afstand als respondent en interviewer dezelfde
achtergrond hebben (meer begrip, normen en waarden of opvattingen komen wellicht meer overeen), soms
ook juist niet (angst voor roddel, lid van dezelfde gemeenschap, te snel aannemen dat je iets begrijpt). Of in de
huidige verkenning deze invloed groot was, negatief of positief was, is niet te achterhalen.
De vragenlijst was erg omvangrijk. Een gesprek van een uur bleek het maximaal haalbare. Aangezien gestart
is met vragen rondom hun eigen leefstijl kwam het thema rondom ondersteuning en informatie soms minder
goed uit de verf. Helaas was het niet mogelijk gezien de beperkte middelen om een vervolggesprek met
jongeren te organiseren. Het is ook niet zeker of dit meer informatie had opgeleverd. Middelengebruik en
seksualiteit blijven delicate onderwerpen. De interviewers hebben zelf wel ruime expertise op de thema’s en zijn
in staat geweest goed door te vragen.
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7

Bijlagen

7.1

Adressen benaderde organisaties

Adressen hulpverlening (zwerf)jongeren Amsterdam:
Spirit
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
020 540 05 00
info@spirit.nl
Spirit - Ambulant Team Thuisloze Jongeren
Wibautstraat 120
Verdieping 3
1091 GP Amsterdam
020-5926510
Spirit- Het Poortgebouw
Weesperzijde 110
1091 EN Amsterdam
020-6933927
www.spirit.nl
HVO Querido - Woonvoorziening Alexandria
Alexanderkade 64
1018 ZC Amsterdam
020-5356300
HVO Querido - Fleerde
Florijn 24
1102 BA Amsterdam
(020) 314 09 72
HVO Querido - Het Werkhotel
Krelis Louwenstraat 1
1055 KA Amsterdam
(020) 535 75 30
werkhotel@hvoquerido.nl
Volksbond - Wooncentrum Atlantisplein
Atlantisplein 5
1093 NE Amsterdam
020 620 55 02
Volksbond - Woonbegeleiding De Eerste Helmer
Eerste Helmerstraat 40
1054 DJ Amsterdam
020-6205502
www.volksbond.nl
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De Huiskamer
Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere
telefoon: 06 – 22 97 59 53
dehuiskamerjongeren@hotmail.com
www.dehuiskameralmere.nl
Stichting Opvangcentra De Elandsstraat
Elandsstraat 84
1016 SG Amsterdam
Tel: 020 - 623 47 57
E-mail: info@elandsstraat.nl
Stichting Streetcornerwork
Herengracht 352
Tel: 020 – 6239767
info@streetcornerwork.org
www.streetcornerwork.eu
Leger des Heils – De Klif
Hakfort 42
1102 LA Amsterdam
020-4530614
Leger des Heil – Fasehuis Transit
Westzijde 93
1506 GA Zaandam
075-6708731
Stichting Zwerfjongeren Nederland
Wibautstraat 150
1091 GR Amsterdam
Telefoon: 020-4940515
info@zwerfjongeren.nl
Gère Paulussen Leefkringhuis
Koekoeksstraat 16
2021 TX Amsterdam
020-6362539
www.leefkringhuis-noord.nl
Juttersdok Amsterdam
Zeeburgerpad 90-99, 1019 AD Amsterdam, 020 694 6251
Postjeskade 23-25, 1058 DE Amsterdam, 020 412 1111
Kerkstraat 354, 1017 JA Amsterdam, 020 820 3570
Papaverweg 17 – 25, 1032 KE Amsterdam, 020 820 3568
www.juttersdok.nl
info@juttersdok.nl
Bureau Jeugdzorg Amsterdam
Amstel 30
1017 AB Amsterdam
0900-2003004
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Don Boscohuis Amsterdam
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
020-6792095
www.donboscoamsterdam.nl

Adressen Zwerfjongeren Utrecht:
Stichting Stade - Back UP
Oudegracht 139 bis
3511 AJ Utrecht
030- 236 17 77
backup@stichtingstade.nl
De Dijk
Abstederdijk 301
3582 BK UTRECHT
030 - 232 80 22
Zandbergen Jeugd en Opvoedhulp
info@zandbergenjeugd.nl
Stichting Pension Singelzicht
Bezoek en postadres
Wittevrouwenkade 1
3512 CR Utrecht
030 - 230 37 60
aanmelden@singelzicht.nl
U2beheard
Abel Tasmanstraat 88b
3531GW Utrecht
Info@u-2bheard.nl
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7.2

	
  

	
  

Nieuwsbrief Zwerfnet
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7.3

Oproep professionals

Gezocht: zwerfjongeren tussen de 16 en 23 jaar
Stichting Mainline en Rutgers WPF doen een verkennend onderzoek naar middelengebruik en seksuele
risico’s bij dak- of thuisloze jongeren. Op dit moment ontbreekt het aan (effectieve) interventies op dit
gebied gericht op deze doelgroep. Doelstelling van het huidige onderzoek is een effectieve (harm reduction)
interventie ontwikkelen voor zwerfjongeren, aansluitend bij hun behoeften, ervaringen en problematiek. De
interventie zal zich richten op de bevordering van een gezonde(re) leefstijl van zwerfjongeren, ten aanzien van
middelengebruik en seksueel gedrag. Uiteindelijke doel is het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van
leven van zwerfjongeren die middelen gebruiken en seksueel risicogedrag vertonen.
Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit interviews met professionals die met zwerfjongeren werken en interviews met
zwerfjongeren zelf. De gesprekken met de professionals hebben al plaatsgevonden. Door gesprekken met
jongeren zelf willen we meer inzicht krijgen in de risico’s die zij nemen op het gebied van middelengebruik
en seksueel gedrag, de motieven die hierbij een rol spelen en de beschermende en belemmerende factoren
die van invloed zijn. Daarnaast beogen wij meer zicht te krijgen op hun ondersteuningsbehoeften ten aanzien
van middelengebruik en seksuele risico’s, en de voorwaarden waar een (harm reduction) interventie aan zou
moeten voldoen.
Wie zoeken we?
We zoeken contact met 20 dak- of thuisloze jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud, die (vermoedelijk) middelen
gebruiken en seksueel risicogedrag vertonen.
Ook jongeren die in het verleden middelen gebruikten en seksueel risicogedrag vertoonden, maar dit inmiddels
niet meer doen kunnen meedoen.
Onder middelengebruik verstaan wij recreatief of problematisch gebruik van alcohol, cannabis of andere drugs.
Bij seksueel risicogedrag kunt u bijvoorbeeld denken aan seks zonder condoom of anticonceptie, seks tegen
betaling, seks met veel wisselende partners en seksueel grensoverschrijdend gedrag (pleger of slachtoffer).
Het interview
Het interview duurt ongeveer een uur en zal plaatsvinden op een locatie waar de jongere zich op zijn gemak
voelt. Dit kan bij de jongere thuis zijn, in de instelling waar hij of zij verblijft of ergens anders.
Vertrouwelijk
Met de gegeven informatie van de jongeren wordt vertrouwelijk omgegaan en hun antwoorden zullen
geanonimiseerd worden in het onderzoeksverslag.
Vergoeding
Voor deelname ontvangen de jongeren een vergoeding van 15 euro.
Kent u jongeren die binnen onze doelgroep vallen en die mee zouden willen doen, of heeft u vragen?
Laat het ons weten!
Hilde Roberts, Mainline: h.roberts@mainline.nl / 020 6822660 of
Lieke van Dijk, Rutgers WPF: l.vandijk@rutgerswpf.nl / 030 2313431
U kunt ook de bijgevoegde informatie doorgeven aan een jongere, zodat hij of zij zelf contact met ons op kan
nemen.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Hilde Roberts en Lieke van Dijk
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7.4

Oproep jongeren

Ben jij dak- of thuisloos en tussen de 16 en 23 jaar?
Doe dan mee aan een interview en verdien 15 euro!
Stichting Mainline en Rutgers WPF doen een onderzoek naar het gebruik van middelen (alcohol, cannabis of
andere drugs) en seksualiteit bij zwerfjongeren.
We zijn benieuwd naar de keuzes die jongeren maken en welke redenen ze daarvoor hebben. Met de informatie
van jongeren zelf hopen wij een interventie te kunnen maken die zwerfjongeren helpt om gezonde keuzes te
maken op het gebied van middelengebruik en seksualiteit.
We willen niet in gesprek om te oordelen, maar juist om dingen beter te begrijpen. En daar kunnen alleen
jongeren zelf ons bij helpen!

Vertrouwelijk

In een interview van ongeveer een uur zullen we over verschillende dingen die met middelen en seksualiteit
te maken hebben praten. Alles wat je zegt blijft anoniem. In het rapport dat wij schrijven wordt je naam nooit
genoemd en alle gegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Meedoen of vragen?

Als je mee wilt doen of vragen hebt kun je een mail sturen of bellen naar Hilde Roberts van Mainline
(h.roberts@mainline.nl / 020-6822660) of Lieke van Dijk van Rutgers WPF (l.vandijk@rutgerswpf.nl
030-2312431).
Je kan ook je begeleider laten weten dat je wilt deelnemen.
Hij of zij zal dan contact met ons opnemen.
Je krijgt 15 euro als je meedoet.
Hopelijk tot ziens!
Groeten Hilde en Lieke

53

7.5

Topiclist professionals

Zwerfjongeren zijn een kwetsbare groep als het gaat om middelengebruik en seksuele risico’s. Het ontbreekt
vooralsnog aan interventies gericht op deze groep jongeren, die bijdragen aan de vermindering van
risicogedrag (zowel middelengebruik als seksueel risicogedrag) om zo de gezondheid te bevorderen.
Doelstelling van het huidige onderzoek is een effectieve interventie ontwikkelen voor zwerfjongeren in de
leeftijd van 16-23 jaar, gericht op harm reduction en het voorkomen van seksuele risico’s c.q. bevorderen
van een gezonde(re) leefstijl, aansluitend bij hun behoeften, ervaringen en problematiek. Deze verkenning
moet inzicht bieden in bevorderende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling en inbedding van een
interventie voor zwerfjongeren. Met deze verkenning moet ook duidelijk worden wat het draagvlak en de
haalbaarheid zijn voor een breder onderzoek onder zwerfjongeren ten behoeve van een effectieve interventie.
In deze verkenning wordt door middel van interviews met 10 professionals/hulpverleners in het netwerk
rondom zwerfjongeren het draagvlak gepeild voor dit project en geïnventariseerd hoe we meer zicht kunnen
krijgen op behoeften en wensen van zwerfjongeren zelf. Tevens hopen we meer zicht te krijgen op signalen en
behoeften aan ondersteuning onder hulpverleners en randvoorwaarden waar de interventie aan zou moeten
voldoen. Hierbij wordt tevens geïnventariseerd wat organisaties al doen en waar hun mogelijkheden liggen voor
het mede ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van een interventie. Daarnaast gaan wij met zwerfjongeren
zelf in gesprek over middelengebruik, seksuele risico’s en de behoefte aan een interventie gericht op het
bevorderen van een gezonde(re) leefstijl (harm reduction en het voorkomen van seksuele risico’s).
De uiteindelijke doelstelling is het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van zwerfjongeren
die middelen gebruiken en seksueel risicogedrag vertonen.
Introductie:

Inleidende vragen:
-

Topics:
1.

Wat is uw functie?
Hoe lang doet u dit werk al?
Wat doet uw organisatie met betrekking tot opvang en begeleiding van zwerfjongeren?
Wordt er in uw organisatie aandacht besteed aan preventie van risicovol middelengebruik en/of 		
seksuele risico’s bij deze groep of bevordering van een gezonde(re) leefstijl ? Op welke manier?
Werkt u samen met andere professionals of organisaties bij preventie-activiteiten en begeleiding aan
zwerfjongeren? Welke?
Problematiek, bevorderende en belemmerende factoren

•

Welke problematiek ziet u bij de zwerfjongeren die u hulp biedt?
o
T.a.v. middelengebruik?
o
T.a.v. seksuele risico’s? (denk aan soa/hiv, ongewenste zwangerschap/herhaalde 			
		
abortus, jong ouderschap, seksuele grensoverschrijding, seksuele uitbuiting, e.d.) bij 		
		
welke jongeren wel/niet?
•

Hangt het nemen van seksuele risico’s samen met middelengebruik?
o
Nemen jongeren eerder seksuele risico’s als zij onder invloed zijn van drugs en/of 			
		alcohol?
o
Hoe beïnvloedt het middelengebruik (de eigen effectiviteitverwachting ten aanzien 		
		
van) het bewaken van de eigen (seksuele) grenzen en bescherming tegen seksuele 			
		
risico’s zoals soa en zwangerschap?
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o
		

Hoe beïnvloeden seksuele ervaringen het middelengebruik? (bijv. om seksueel 			
misbruik te verdringen, zichzelf te kunnen prostitueren)

•

Welke motieven hebben deze jongeren om middelen te gebruiken en/of seksuele risico’s
te nemen? Wat speelt daarbij volgens u mee? (denk aan negatieve gevoelens of ervaringen 			
onderdrukken, geiler, langer volhouden, makkelijk contact willen leggen, geen 				
verantwoordelijkheid kunnen nemen, e.d.?)
o
Ziet u daarin verschillen tussen jongens en meiden, heteroseksuele en homo/			
		
biseksuele jongeren (of jongeren die seks hebben met iemand van hetzelfde 			
		
geslacht), jongeren uit verschillende culturen (geloof/etniciteit/stad of dorp/			
		
identiteitsaspecten etc.), jongeren met een hoge/lage opleiding (LVB)?
•

Wat doen jongeren om van middelengebruik en seks te kunnen genieten? Hoe houden ze
hierbij rekening met eventuele gevaren/risico’s?
o
Hoe gaan zij ermee om? Welke strategieën of zelfcontrole technieken hanteren ze?
o
Hebben ze toegang tot informatie en ondersteuning op dit terrein?

•

Zijn er factoren die belemmerend/beschadigend werken?
o
Bijv. omgeving/familie/netwerk/hulpverleners
o
Persoonlijkheid
o
Psychiatrische problematiek
o
LVB
o
Culturele achtergrond
o
Etc.

•

Zijn er beschermende of ondersteunende factoren? Dingen die wel goed gaan; krachten van de
jongeren zelf of hun omgeving?
o
Onder welke omstandigheden vertonen deze jongeren eerder gezond gedrag dan 			
		riskant gedrag?
2.

Behoefte aan ondersteuning

•

Denkt u dat deze jongeren behoefte hebben aan of gebaat zijn bij een interventie gericht op preventie of
verbetering gezonde leefstijl t.a.v. middelengebruik en seksuele risico’s?
o
Waarom wel of niet? Waar hangt dat mee samen? Wat is hierbij van invloed/wat speelt mee?

•

Heeft u als professional of als organisatie behoefte aan ondersteuning door middel van een interventie
(gericht op preventie of verbetering gezonde leefstijl t.a.v. middelengebruik en seksuele risico’s)?
o
Aan welke type ondersteuning heeft u behoefte (scholing rondom gespreksvoering, informatie
		en advies)?
•

Waar zou deze verkenning of eventueel vervolgonderzoek zich volgens u op moeten richten?
o
Zijn er gebieden/onderwerpen ten aanzien van zwerfjongeren, middelengebruik en seksuele
		
risico’s, waar u graag meer informatie over zou willen? Onderwerpen of aandachtsgebieden
		
waar volgens u te weinig informatie over voorhanden is?
3.

Draagvlak binnen de organisatie

•

Bent u bekend met reeds bestaande interventies gericht op jongeren mbt middelengebruik (zoals
Gezonde School en genotmiddelen, Unity, CIA, Open en Alert, spel ‘High Score’, spel ‘Trip’, website
Apexx) en/of seksuele risico’s (zoals Girls’ Talk, Lang Leve de Liefde, de campagne MAAK SEKS 		
LEKKER DUIDELIJK en bijbehorende game ‘Can You Fix It’, website Sense)?
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o
o

Wat vindt u van deze interventie(s)?
Kunnen deze ook geschikt zijn voor deze doelgroep?

•

Door welke organisaties wordt u nu ondersteund als het gaat om bevordering gezonde leefstijl bij
jeugdigen?
o
Wat werkt hierin goed? Wat is verbeterbaar?

•

Denkt u dat een (nieuwe) interventie gericht op de doelgroep zwerfjongeren rondom deze thema’s
wenselijk en nodig is? (Alleen stellen indien deze nog niet aan bod is gekomen).
o
Waarom wel/niet?

•

Is er binnen uw organisatie draagvlak voor een interventie gericht op harm reduction en voorkomen
van seksuele risico’s bij zwerfjongeren c.q. bevordering gezonde leefstijl?
o
Zo niet, hoe komt dat? Wat speelt mee of is van invloed?)
o
Hoe kan er draagvlak gecreëerd of vergroot worden?
o
Zou u of uw organisatie geïnteresseerd zijn in het meedenken over de ontwikkeling van deze
		interventie?
o
Zou u of uw organisatie betrokken willen zijn bij de uitvoering en/of implementatie van de
		
interventie? Zo ja, op welke manier?
4.

Randvoorwaarden voor de interventie

•

Waar zou een interventie gericht op deze doelgroep en problematiek volgens u aan moeten voldoen?
(Eerst zo open mogelijk stellen, vervolgens vragen of de professional voorbeelden kan geven aan de
hand van interventies die hij/zij al kent en die volgens hem of haar goed werken).

•

Heeft een dergelijke interventie voor zwerfjongeren kans van slagen als het gaat om bereik en gebruik
ervan in de praktijk?
o
Belangrijke Onderwerpen of aandachtpunten (tav middelengebruik en seksuele risico’s)?
o
Kanalen? (via internet; bijv. via www.sense.info; via ex zwerfjongeren; via hulpverleners; in
		
individuele of groepsgesprekken; voorlichting, etc.)
o
Manier van aanspreken? (Bijv. taalgebruik, toonzetting)
o
Uitstraling/lay-out van de interventie en/of materialen?
o
Individuele of groepsinterventie? Jongens/meiden, verschillende culturen samen of apart?
•

Hoe kunnen wij zwerfjongeren het beste betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie
van de interventie?
o
Via welke kanalen? Door een professional/iemand van dezelfde leeftijd/een andere (ex) 		
		
zwerfjongere? Individueel of in een groep? Etc.
•

Succesverhalen van professionals zelf?
o
Wat werkt en wat werkt niet bij ondersteuning van deze jongeren?
o
Hoe betrekt u zelf de jongeren die u hulp geeft en hoe zorgt u dat ze gemotiveerd raken en
		blijven?
Afrondende vragen:
Kent u jongeren uit de doelgroep die met ons in gesprek zouden willen gaan, individueel of in een 		
groep? (Zo ja, vragen wat de beste manier is om deze jongeren te benaderen; via de professional of
zelf?).
Zou u zelf jongeren willen werven voor een gesprek?
Kent u andere professionals die hierover met ons in gesprek zouden willen gaan, of die bij de 		
ontwikkeling en implementatie van de interventie betrokken zouden willen zijn?
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7.6

Interviewprotocol en topiclist jongeren

Interviewprotocol

Introductie
Ik ben van Stichting Mainline/Rutgers WPF (kort uitleggen) en ik doe samen met een collega van Stichting
Mainline/Rutgers WPF onderzoek naar de leefstijl van zwerfjongeren, het gebruik van middelen (alcohol,
cannabis of andere drugs), relaties en seksualiteit hoort hier ook bij. Het gaat om jongeren die ooit of nog steeds
dakloos of thuisloos zijn (geweest). Voor het gemak noem ik die ‘zwerfjongeren’.
Wij willen uiteindelijk zwerfjongeren helpen om een gezonde leefstijl te krijgen of te houden en daarvoor
hebben we de input van jongeren zelf nodig.
We interviewen 20 zwerfjongeren tussen de 16 en 23 jaar, meiden en jongens, met verschillende achtergronden.
Het interview
Dit interview duurt ongeveer een uur en gaat over je eigen leefstijl, waaronder ook middelengebruik, relaties en
seksualiteit. Maar we willen ook graag van jou weten of je behoefte hebt aan hulpverlening of ondersteuning op
dat gebied en hoe die hulp er dan uit zou moeten zien. Ook als je geen behoefte hebt aan hulp kun je meedoen.
Voor sommige jongeren zijn dit moeilijke onderwerpen om over te praten. Als je een vraag niet wilt
beantwoorden, dan hoeft dat niet. Je bent nergens toe verplicht en mag het interview op ieder moment
pauzeren of afbreken. Als je een vraag niet snapt, zeg dat dan. Ik leg het graag zo uit dat jij het snapt. Als ik een
antwoord van jou niet snap zal ik er ook naar vragen.
Je mag alles tegen mij zeggen, ik vind niets gek of raar. Ik ben hier niet om te oordelen, maar om jou te
begrijpen.
Anonimiteit
Niets van wat jij aan mij vertelt zal aan anderen doorverteld worden. Ook niet aan jouw begeleider, als je die
hebt. Als je na het interview zelf met iemand wilt praten, mag dat natuurlijk wel.
Er is wel een uitzondering: als je mij vertelt dat je jezelf of een ander in gevaar wilt brengen ben ik verplicht om
dit te bespreken (met je begeleider) of hulp te regelen.
Stem je hiermee in? (als de jongere niet instemt kan het interview niet afgenomen worden).
Ik wil het interview graag opnemen met de recorder. Maar het gedeelte waarin je je naam geeft zal ik niet
opnemen. Ik gebruik deze recorder omdat ik anders mee moet schrijven en minder goed kan opletten. En
misschien vergeet ik dan belangrijke dingen. Het audiobestand wordt alleen door mij of mijn collega van
Stichting Mainline/Rutgers WPF beluisterd en uitgetypt.
Stem je hiermee in? (als de jongere niet instemt wordt het interview alleen op papier uitgeschreven).
Als we alle interviews met jongeren gehouden hebben, schrijven we een rapport. Daarin zullen we nooit jouw
naam noemen. Als het onderzoek afgelopen is, worden alle gegevens vernietigd.
Als je het leuk vindt kunnen we je aan het eind van het onderzoek een samenvatting toesturen met de
resultaten. Dan hebben we wel een e-mailadres nodig waar we het heen kunnen sturen.
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Topiclist
Naam:
Leeftijd:
(Tijdelijke) woonsituatie en –plaats:
Geboorteplaats:
Etnische achtergrond:
Opleiding:
Werk:
Religie:
Familie (ouders, broers/zussen):
Samenwonend, getrouwd, gescheiden:
Kinderen:
Eerst wat vragen over niet-gevoelige onderwerpen. Bijv. hoe ziet zijn/haar week eruit? Dan nogmaals inleiden
dat er gevoelige vragen gesteld gaan worden.
1.

Middelengebruik

Gebruik je wel eens middelen, zoals alcohol of drugs? Of heb je deze in het verleden gebruikt?
•
Welke?
•
Hoe vaak?
•
In welke situaties? (bijv. tijdens het uitgaan, tijdens het werk, met vrienden, etc.).
•
In welke situaties juist niet?
•
Wat maakt dat je gebruikt? Wat vind je er fijn aan? (bijv. ontstressen, rustig worden, vergeten,
		
vermijden, makkelijker contact kunnen leggen, gelukkiger voelen, etc.)
•
Wat maakt dat je (in bepaalde situaties) niet gebruikt?
•
Waarom dat middel/die middelen?
Denk je dat er aan middelengebruik ook risico’s zitten? Dat het gebruik negatieve gevolgen kan hebben?
•
Welke? (bijv. niet tot dingen kunnen komen, geen motivatie of interesse, verlies van werk of
		
sociaal netwerk, slechtere conditie/gezondheid, geen geld, etc.)
Ervaar je zelf ook negatieve gevolgen van het middel dat je (hebt) gebruikt?
•
Zo ja, welke? Waar heb je het meeste last van?
•
Zo nee, hoe kan dat? Wat doe je om jezelf te beschermen/om geen last te ervaren?
Doe je zelf iets om de risico’s te verkleinen?
•
Bijv. geen harddrugs gebruiken, alleen op bepaalde momenten gebruiken, geen combinatie van
		middelen, etc.
Gebruiken de mensen in jouw omgeving ook (wel eens) middelen?
•
Familie
•
Vrienden, leeftijdgenoten
•
Andere zwerfjongeren
Zie je wel eens negatieve gevolgen van middelengebruik bij (deze) anderen?
•
Gaat er wel eens wat mis?
•
Zijn er dingen die zij doen op het gebied van middelen, die jij zelf nooit zou doen?
2.

Relaties en seksualiteit
Heb je op dit moment een relatie/verkering of heb je wel eens een relatie gehad met iemand?
Val jij op jongens, op meisjes of op allebei? Of weet je het nog niet?
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Heb je wel eens seks/ben je nu seksueel actief?
•
Zo ja: met wie? Een vaste/losse partner, in een relatie/buiten een relatie, alleen met die partner
		
of (een van beiden) ook met anderen, mannen/vrouwen/beiden?
➢
Indien wel eens seks buiten een relatie of met losse partner: Waar ontmoet je mensen 		
		
waar je seks mee hebt? (bijv. uitgaansgelegenheden, via internet, via anderen)?
•
Indien nu niet seksueel actief: wat maakt dat je nu geen seks hebt? (Redenen?).
Wat maakt dat je nu seks hebt met iemand? (bijv. aantrekkingskracht, liefde, sociale druk, ontspanning,
nieuwsgierig, lust, geld, dwang).
Als je terug denkt aan je meest positieve seksuele ervaring, wat maakte deze dan zo fijn?
Heb je ook wel eens een minder fijne of minder prettige seksuele ervaring gehad? (bijv. 			
grensoverschrijdend gedrag). Wat maakte deze ervaring zo vervelend?
Heb je wel eens problemen ervaren met seks?
•
Bijv. te snel klaarkomen, niet opgewonden raken, niet klaarkomen, pijn bij het vrijen, etc.
•
Heb je wel eens hulp gezocht?
➢
Zo ja: Bij wie heb je hulp gezocht? Hoe beoordeelde je deze hulp of opvang? Wat was 		
		
goed of kon beter?
Ben je wel eens (of meerdere keren) onbedoeld zwanger geweest of heb je wel eens iemand zwanger
gemaakt (voor zover je weet)?
•
Zo ja: Wat heb je toen gedaan?
Heb je wel eens een overtijdbehandeling of abortus gehad?
Weet je hoe je zwanger kan raken of hoe je iemand zwanger kan maken? Hoe groot schat je die kans in?
Gebruik je anticonceptie? Zo ja:
•
Vind je het lastig om ac te gebruiken?
•
Gaat er wel eens iets mis met het gebruik van ac? (Bijv. condoom gescheurd of afgegleden, pil
		
niet op tijd geslikt of meerdere dagen achter elkaar vergeten, etc.)
➢
Wat doe je dan? (Bijv. morning-afterpil, zwangerschapstest, etc.)
Weet je hoe je soa’s kunt krijgen en hoe je deze kunt behandelen of voorkomen? Hoe groot schat je de
kans in dat je een soa zult krijgen?
Heb je wel eens een soa test gedaan?
Heb je wel eens een soa gehad?
•
Zo ja: Wat heb je toen gedaan?
(Specifieke vragen voorleggen en uitvragen. Ook checken of ze in die situatie middelen hadden 		
gebruikt):
•
Heb je wel eens spijt gehad van seks?
•
Heb je je wel eens laten overhalen? Of een ander overgehaald?
•
Ben je wel eens gedwongen seksuele dingen toe te staan of uit te voeren terwijl je dit niet wilde?
		
Of heb je iemand anders hiertoe gedwongen?
•
Heb je wel eens onveilig gevreeën?
Kun jij aangeven wat je wilt op het gebied van seks? Hoe doe je dat? (Zeg je iets, doe je iets?)
Kun je ook aangeven wat je niet wilt? Hoe doe je dat? (Zeg je iets, doe je iets?)
•
Zijn er ook situaties waarin dit moeilijker is?
Heb je wel eens seks (gehad) terwijl je alcohol of drugs gebruikt had?
•
Zo nee: wat maakt dat je dit nooit hebt gedaan?
•
Zo ja: hoe kwam dat? Hoe heb je dit beleefd (positief/negatief)?
Is het onder invloed van alcohol of drugs makkelijker/moeilijker/hetzelfde om je grenzen aan te geven?
Of om aan te geven wat je wilt?
•
Hoe komt dat?
Is het onder invloed van alcohol of drugs makkelijker/moeilijker/hetzelfde om veilig te vrijen?
•
Hoe komt dat?
Hoe gaan ze in jouw omgeving (familie, vrienden, andere zwerfjongeren) met seksualiteit en relaties
om? Ken je jongeren die risico’s nemen op dat gebied? Of die dingen doen die jij zelf nooit zou doen?
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Weten jouw ouders en vrienden over jouw seksuele ervaringen? (Aanpassen aan ervaringen die jongere
heeft aangegeven!)
•
Zijn er dingen die je hebt gedaan of die je zijn overkomen die je niet hebt verteld aan ouders of
		
vrienden? (Uitvragen in hoeverre er sprake is van geheimhouding en wat de redenen daarvoor
		zijn.)
3.

Interventie/ informatie over middelengebruik en relaties en seksualiteit (ondersteuning bij 		
prettige, veilige en gewenste seks)
Maak je je wel eens zorgen over je gezondheid? Waarom wel/niet?
Heb je wel eens klachten? Voel je je wel eens depressief of eenzaam?
Ben je zelf wel eens voorgelicht over middelengebruik en/of relaties en seksualiteit?
•
Op school, thuis of via anderen?
•
Wat vond je van die voorlichting?
Krijg je wel eens informatie over middelen of seksualiteit? Zo ja:
•
Op welke manier, via welke kanalen? (School, ouders, internet, e.d.)?
•
Wat vind je daarvan? Waar heb je wat aan gehad, of wat heb je vooral gemist?
Zoek je zelf wel eens informatie op over je gezondheid, middelengebruik of seks?
•
Waar?
Ken je de site van Sense (www.sense.info)?
•
Wat vind je van die informatie? Waar heb je wat aan gehad? Wat mis je?
Waar zou je naar toe gaan als je problemen of vragen hebt over seksualiteit of middelengebruik? 		
(Bijvoorbeeld als je het vermoeden hebt dat je zwanger bent of een soa hebt, of als je onzeker bent op
gebied van seksualiteit?).
Zou je interesse hebben in informatie of ondersteuning als het gaat om een gezonde leefstijl, 		
verantwoord middelengebruik of seksualiteit?
•
Waarom wel/niet?
Denk je dat informatie of ondersteuning andere zwerfjongeren zou kunnen helpen?
Zou er iets ontwikkeld moeten worden voor zwerfjongeren rond deze thema’s?
•
Waarom wel of niet?
Hoe zou de hulp of ondersteuning eruit moeten zien volgens jou?
•
Vorm: gesprek, counseling, boekje, internet, etc.
•
Inhoud: welke onderwerpen/thema’s?
•
Kanalen: maatschappelijk werk, jongerenwerk, via ouders, leeftijdgenoten/peereducators/
		
andere zwerfjongeren, jeugdarts, etc.
•
Groepsgewijs of individueel: alleen met jongens of meisjes, (eigen) leeftijdgenoten, of juist
		
anoniem via internet, chatten, mailen?
•
Door begeleider(s), andere deskundige(n) of jongeren zelf?
•
Etc.
Waar zou de hulp of ondersteuning aan moeten voldoen wil het ook aantrekkelijk zijn en gebruikt 		
worden door zwerfjongeren? Wat werkt beslist niet?
Als we iets zouden ontwikkelen voor zwerfjongeren waar zouden we dan vooral rekening mee moeten
houden?
Hoe zouden we andere zwerfjongeren hierbij kunnen betrekken? Hoe zouden we ervoor kunnen
zorgen dat zwerfjongeren zoveel mogelijk meedoen of input geven bij de ontwikkeling van een 		
interventie?
Als we meer zwerfjongeren zouden willen bevragen op dit thema hoe zouden we ze dan het best 		
kunnen bereiken en benaderen?
Zijn er nog andere dingen die je wilt bespreken?
BON geven.
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