
VELDWERK gEcombinEERD mEt 

DiEnstVERLEning, bEgELEiDing En toELEiDing

Lang niet iedereen zoekt zelf hulp, ook al zijn de 
problemen groot. Of mensen vinden de weg niet naar 
de hulpverlening. Dan is het nodig actief contact te 
leggen. Ook zoeken we groepen (jongeren, verslaaf-
den) op die overlast veroorzaken op straat. Bij hen 
is actieve, vasthoudende benadering nodig, om hun 
gedrag te corrigeren of hen noodzakelijke hulp te 
bieden.

Onze cliënten kampen met een 
veelvoud aan problemen zoals 
schulden, een slechte gezondheid, 
werkloosheid en eenzaamheid. Of 
ze hebben een licht verstandelijke 
handicap, psychiatrische problemen 
of zijn verslaafd.

onze aanpak 
Veldwerk betekent actief contact 
leggen met mensen in hun eigen 
omgeving: op straat of op andere 
plekken waar ze veel komen. Onze 
veldwerkers zoeken cliënten op, 
maken contact en winnen vertrou-
wen. Daarna brengen ze samen met 
de cliënt de problemen in kaart en 
starten ze een begeleidingstraject. 
Doel hiervan is de cliënt op eigen 
kracht weer mee laten doen in de 
samenleving. Onze begeleiding 
bestaat uit stimuleren, motiveren 
en op een praktische manier 
oplossingen aandragen. Waar nodig 
schakelen we gespecialiseerde 
instellingen in.

Tijdens hun benadering van groepen 
vormen veldwerkers zich een beeld 
van het gedrag en de problemen 
van de groep en werken aan 
gedragsbeïnvloeding (normstelling 
bij overlast). Ook kan een veldwer-
ker bemiddelen tussen een groep 
jongeren en de omwonenden of 
ondernemers. 

signalering en advies
Veldwerkers krijgen tijdens 
hun veldwerk veel informatie, 
bijvoorbeeld over ontwikkelingen 



in hulpvragen, groepsgedrag en 
de relatie tussen jongeren en hun 
omgeving. Zij stellen groeps- en 
buurtanalyses op. Zij signaleren 
knelpunten in het voorzieningenaan-
bod zoals wachttijden en intakecri-
teria die tot uitsluiting leiden. Ook 
geven ze advies over de aanpak van 
dergelijke problemen.

Resultaten
Met iedere opdrachtgever maken 
we productie - en prestatieafspra-
ken. Hier enkele voorbeelden:

Bij een algemene opdracht om 
jongeren met meervoudige proble-
matiek te bereiken: de veldwerker 
is minimaal veertig procent van de 
werktijd op straat voor contactleg-
ging. De overige werktijd is voor 
dienstverlening en begeleiding. 
Een fulltime veldwerker kan op 
jaarbasis met honderd jongeren 
contact onderhouden en met 25 á 
30 jongeren een begeleidingstraject 
uitvoeren.

Bij een opdracht voor het tegengaan 
van overlast en de beïnvloeding 
van groepsgedrag zijn veldwerkers 
tot zeventig procent van hun tijd 
op straat aanwezig. De veldwerker 
investeert intensief in de gepri-
oriteerde groep. Dat resulteert 
bijvoorbeeld in intensief aan de 
slag op straat met vijftig jongeren, 
vijftien begeleidingstrajecten aange-
vuld met bemiddelingsactiviteiten 
tussen de overlastgevende groep en 
buurtbewoners.

Bij specifieke groepen, zoals vol-
wassen OGGZ-cliënten, is snel en 
praktisch ingrijpen van belang om 
de hectiek van het leven op straat 
te doorbreken. Een snelle toeleiding 
naar onderdak, sociaal-medische 
zorg of een klinische voorziening 
verdient de voorkeur boven het 
opstarten van een begeleidings-
traject door de veldwerker. De 
veldwerker is hier ‘toeleider’ naar 
een gespeciali seerde voorziening. 
Als richtlijn: de veldwerker werkt 
grotendeels op straat en zijn bereik 
aan cliënten is groot. Het aantal 
toeleidingen loopt op jaarbasis in de 
vele honderden.

samenwerking 
Onze veldwerker staat aan het 
begin van de keten van voorzie-
ningen. Goede samenwerking en 
afstemming met andere partijen 
op straat (waaronder de politie) en 
met collega-instellingen is cruciaal. 
Streetcornerwork is onderdeel 
van samenwerkingsverbanden 
op wijkniveau en neemt deel aan 
beleidsoverleg en casuïstiekoverleg 
waar cliënten uit haar doelgroepen 
besproken worden. Daarnaast 
onderhouden de veldwerkers regel-
matig contact met zelforganisaties, 
buurtbewoners en ondernemers.

streetcornerwork

Actief er-op-af! Dat staat centraal in de werkwijze van Streetcornerwork. 

Wij werken met mensen die vaak veel problemen hebben. Ze zijn de 
aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij 
zoeken zelf geen hulp. Of geboden hulp slaat niet aan bij hun vraag, 
hun leefstijl, manier van communiceren of omdat ze niemand meer 
vertrouwen. Het zijn (groepen) jongeren, (jong-)volwassenen en OGGZ-
cliënten: dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden en mensen 
met psychiatrische problematiek.

Onze veldwerkers weten deze mensen te bereiken. Ze zoeken actief 
contact met hen in hun eigen omgeving. Streetcornerwork biedt laag-
drempelige, praktische hulp. We brengen problemen in kaart en werken 
samen aan oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde 
instellingen in en fungeren als intermediair tussen onze cliënten en de 
reguliere hulpverlening. 

Daarnaast hebben we een aanbod voor jongeren die vroegtijdig school 
(dreigen te) verlaten, inloop- en activiteitencentra. En werkprojecten voor 
OGGZ-cliënten.

Mensen weer op eigen kracht mee laten doen in de samenleving is onze 
leidraad. Want er is altijd perspectief. 

Kostenopbouw
Wij hanteren een standaardsystematiek van begroten van de integrale 
kostprijs per formatieplaats (voor onze ambulante hulp) en per werkploeg 
(voor de werkprojecten). Daarvan afgeleid bepalen we het uurtarief van 
onze professionals of de prijs per productieve werkdag van een deelne-
mer aan de werkprojecten. Op aanvraag kunnen wij – toegesneden op 
een specifieke opdracht – nadere informatie geven:  
info@streetcornerwork.eu  
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