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Voorwoord 
 

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde focusgroepgesprekken. 

Deze rapportage bevat de uitkomsten van de focusgroepgesprekken die gehouden zijn met jongeren 

die in een BOL-woning (Begeleiding Op Locatie) wonen van Singelzicht. 

De succesvolle uitvoering van dit onderzoek is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de 

samenwerking met Singelzicht. Op deze plaats bedankt Triqs mevrouw R. Verhoeven van Singelzicht 

voor de plezierige samenwerking gedurende het onderzoek. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de 

medewerkers en de cliënten van Singelzicht voor hun medewerking aan de meting. 

Zwolle, februari 2017 

  

 

Drs. J.J. Laninga 

Triqs   
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Inleiding 
 

Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van de meting is een aanvraag van mevrouw R. Verhoeven van 

Singelzicht. Singelzicht is een beschermd wonen voorziening in Utrecht en biedt plaats aan 25 

jongeren in de leeftijd van 17 t/m 23 jaar. Jongeren hebben in Singelzicht een eigen kamer en er zijn 

gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale 

keuken. Een deel van de jongeren uit Singelzicht stroomt door naar een zogeheten BOL-woning in 

een Utrechtse wijk. Deze rapportage geeft de resultaten weer van het groepsgesprek dat is gevoerd 

met jongeren die wonen in een BOL-woning van Singelzicht. 

 

Inhoud rapportage 

In deze rapportage worden de uitkomsten van de focusgroepen besproken. Aan de hand van de 

gestelde onderzoeksvragen zal beschreven worden wat uit de focusgroepen naar voren is gekomen. 

Het betreft hier een kwalitatief onderzoek waarbij de informatieverzameling open en flexibel is. De 

rapportage van de focusgroep dient als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de 

organisatie.  

 

Opbouw rapportage 

Allereerst zal de werkwijze besproken worden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de gebruikte 

vragenlijst, de uitvoering van de gesprekken en de wijze van analyseren. Vervolgens wordt van de 

focusgroep een korte beschrijving gegeven. In hoofdstuk 3 van deze rapportage worden de 

uitkomsten besproken. Het laatste hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste 

uitkomsten.  
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01  |   Methode 
 

Vraagstelling 

Singelzicht heeft aangegeven op vijf thema’s te willen inzoomen, te weten: Informatievoorziening, de 

Begeleider, de BOL-woning, Inspraak & regie en Resultaat & zelfstandigheid. Voor elk thema is een 

hoofdvraag opgesteld. U vindt deze onderzoeksvragen hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst 

Aan de hand van de onderzoeksvragen is door Triqs een topiclijst opgesteld. De topiclijst biedt een 

leidraad voor het gesprek maar hoeft niet strikt gevolgd te worden. Afhankelijk van hoe het gesprek 

verloopt kan de gespreksleider de vragen in verschillende volgorde aan bod laten komen en kunnen 

vragen ook weggelaten worden als blijkt dat deze al beantwoord zijn eerder in het gesprek. Tevens is 

er ruimte voor de gespreksleider om door te vragen.  

 

Voorbereiding gesprekken 

Singelzicht heeft in overleg met Triqs de datum en locatie vastgelegd voor de focusgroep. Tevens 

heeft Singelzicht cliënten geworven voor deelname aan het gesprek. Daarbij was de richtlijn dat er 6-

12 personen aan het gesprek deel konden nemen. 

Triqs heeft gezorgd voor een gespreksleider en notulist. De gespreksleider heeft zich voorbereid op 

het gesprek door de topiclijst door te nemen en vertrouwd te raken met de vragen. De notulist heeft 

Thema: Informatievoorziening 

Heb je voordat je in de BOL-woning kwam wonen voldoende informatie gekregen? 

 

Thema: De begeleider 

Ben je tevreden over jouw begeleider van Singelzicht? 

 

Thema: de BOL-woning 

Hoe beoordeel jij jouw BOL-woning? 

 

Thema: Inspraak & regie 

Hoeveel inspraak en regie heb je en wat vind je daarvan? 

 

Thema: Resultaat & zelfstandigheid 

Als je de situatie nu vergelijkt met de situatie voordat je hulp van Singelzicht ontving, hoe gaat het 

dan op dit moment met jou? 
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als voorbereiding gezorgd voor goed werkende apparatuur om goed verslag te kunnen doen van het 

gesprek. 

 

Uitvoering gesprekken 

Het gesprek is gehouden op donderdag 9 februari 2017 op Singelzicht en startte om 18.00. Aan het 

gesprek hebben vijf jongeren deelgenomen in de leeftijd van 21 t/m 26 jaar.  Het verblijf in de BOL-

woning varieert van 4 maanden tot meer dan 2 jaar. Voor het gesprek is 1,5 uur uitgetrokken met 

daarbij een korte pauze halverwege het gesprek. De gespreksleider en de notulist hebben alle cliënten 

persoonlijk welkom geheten. Tevens werd aan alle cliënten een sticker gegeven met daarop zijn/haar 

naam. De gespreksleider heeft vervolgens het gesprek geopend door het doel van het gesprek uit te 

leggen, zichzelf en de notulist voor te stellen en een aantal regels te benoemen ter bevordering van 

een veilige en open sfeer. Alvorens het gesprek daadwerkelijk te starten is nog gevraagd of het 

gesprek opgenomen mocht worden en is iedereen gevraagd naar een tweetal persoonskenmerken 

(leeftijd en zorgduur). 

 

Notuleren 

Tijdens het gesprek heeft de notulist geprobeerd zoveel mogelijk van het gesprek te noteren. 

Daarnaast is een opname gemaakt van het gesprek. Na afloop van het gesprek heeft de notulist de 

opname teruggeluisterd en de notulen aangevuld met nog ontbrekende informatie.   

 

Analyses 

De gespreksverslagen zijn geanalyseerd door aan relevante tekstfragmenten codes toe te kennen. 

Deze codes beschrijven waar het tekstfragment over gaan. Vervolgens zijn de teksten met een zelfde 

of vergelijkbare code samengevoegd en is geanalyseerd wat de ervaringen zijn met betrekking tot dit 

onderwerp.  

 

Privacy 

Vooraf is aan de jongeren meegedeeld dat het onderzoek anoniem is wat inhoud dat uitspraken van 

de jongeren niet te herleiden mogen zijn naar een persoon. Bij het schrijven van de rapportage is er 

rekening gehouden met de privacy van de jongeren. Sommige opmerkingen zijn dusdanig specifiek dat 

ze te herleiden zijn naar een bepaald persoon en daarom niet meegenomen in het rapport. Een 

belangrijk punt om mee te nemen is dat de gegeven antwoorden de beleving zijn van de jongeren. Het 

kan zijn dat de begeleiding van Singelzicht hier een andere kijk op heeft dan de jongeren. Het is goed 

om te realiseren dat de gegeven antwoorden niet ‘goed’ of ‘fout’ zijn maar puur de beleving van de 

jongeren. 
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02  |   Kort verslag focusgroepgesprekken 
 

De algemene indruk over de gehouden focusgroep is dat er een prettig gesprek is gevoerd waarbij 

veel informatie verzameld is. Singelzicht heeft bij alle gesprekken gezorgd voor drinken en hapjes wat 

een positieve invloed had op de sfeer. Daarnaast  werd aan de deelnemers een bioscoopbon beloofd 

waardoor de jongeren ook graag mee wilden werken..  

 

De onderzoekers werden door de begeleiding van Singelzicht hartelijk welkom geheten. Omdat de 

onderzoekers op tijd waren en de jongeren nog aan het eten waren kregen de onderzoekers eerst een 

rondleiding door het pand. Nadat de begeleiding de jongeren had aangespoord begon het gesprek op 

de afgesproken tijd. De sfeer tijdens het gesprek was open en prettig. Cliënten hoefden niet 

aangespoord te worden om hun verhaal te vertellen maar waren juist zeer bereidwillig om hun verhaal 

te doen. Wel was te merken dat de jongeren na het thema Inspraak & regie graag naar het einde 

wilden toewerken. Het thema Resultaat & zelfstandigheid is daarom ook iets korter behandeld dan de 

overige onderwerpen. 
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03  |   Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek besproken worden. Het hoofdstuk is 

opgedeeld in de vijf thema’s die besproken zijn.  

 

1. Thema: Informatievoorziening 

Aan de jongeren is gevraagd of zij voldoende informatie hebben gekregen voordat ze in de BOL-

woning kwamen wonen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over de te verwachten 

hulpverlening, wat te doen in een noodsituatie, de klachtenprocedure of het te verwachten resultaat 

van de behandeling. 

 

De jongeren geven aan dat ze niet genoeg informatie hebben ontvangen alvorens ze in de BOL-

woning gingen wonen. Eén jongere gaf aan dat hij wel een BOL-opdracht had gekregen maar dat dit 

eigenlijk niet heel veel voorstelde.  In de BOL-opdracht is te weinig aandacht voor de motivatie van de 

jongeren wordt door meederen aangegeven. Een ander gaf aan dat de overgang te groot wordt 

gemaakt van Singelzicht naar de BOL-woning. De jongeren hadden graag in Singelzicht al informatie 

willen hebben over huishoudelijke zaken en koken etc. Nu komt het wel eens voor dat jongeren alleen 

pizza eten omdat ze niet voor zichzelf kunnen koken. 

 

 

 

 

 

 

De jongeren geven aan dat ze informatie hebben gehad over de klachtenprocedure toen ze in 

Singelzicht kwamen wonen en dus niet bij het doorschuiven naar de BOL-woning. Dit was echter ook 

niet nodig aldus de jongeren. Wel was een enkeling niet tevreden over de vertrouwenspersoon omdat 

deze de klachten rechtstreeks doorspeelde naar de begeleiding. Hierdoor is er bij de jongeren weinig 

vertrouwen in de vertrouwenspersoon. De jongeren gaan liever met hun klachten rechtstreeks naar 

hun begeleider. 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ik heb nog geen klacht ingevuld of met de persoon gepraat. Ik ga direct naar Singelzicht en spreek het 

uit. Ik vind het een omweg om eerst met de vertrouwenspersoon te praten, dan een formulier invullen 

en dan gaat het pas naar Singelzicht.” 

 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ik kreeg een BOL-opdracht maar dat was niet veel. Ik heb niets gehoord over zelfstandigheid en 

dergelijke. Dat kreeg ik heel laat te horen, en niet eens van Singelzicht zelf. Ik heb ook niks gehoord over 

koken”. 
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Volgens de jongeren moet er veel meer aandacht zijn voor de overgang van Singelzicht naar de BOL-

woning. Jongeren die op de nominatie gaan om door te schuiven naar een BOL-woning hebben 

eigenlijk geen idee hoe het eraan toe gaat in een BOL-woning. De huidige BOL-bewoners vinden het 

een goed idee om eens in gesprek te gaan met de toekomstige BOL-bewoners om hen op deze manier 

tips te geven. Daarnaast zou het volgens de jongeren een goed idee zijn om de toekomstige BOL-

bewoners eens mee te laten gaan op de ronde langs de BOL-woningen op vrijdag.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Thema: Begeleider 

De hoofdvraag in dit thema is de vraag of de jongeren tevreden zijn over hun begeleider bij 

Singelzicht. Hierbij kan gedacht worden aan het feit of zij tevreden zijn over de bereikbaarheid van 

hun begeleider, het aantal contactmomenten, of er voldoende tijd is en of de begeleider de afspraken 

nakomt met de jongeren. 

 

Voor de groep jongeren die in een BOL-woning woont zijn er twee verschillende begeleiders. De 

jongeren geven aan dat beide begeleiders goed te bereiken zijn wanneer ze aan het werk zijn. Buiten 

werktijden zijn ze lastiger te bereiken. Eén begeleider heeft aan de jongeren zijn privé-nummer 

gegeven maar heeft daar heel duidelijk bij vermeld dat de jongeren deze alleen in een noodsituatie 

mogen gebruiken. Voor sommige jongeren is het lastig in te schatten wat een noodsituatie is en wat 

niet. Hier zouden ze graag wat meer informatie over willen. Verder zijn de jongeren wel tevreden over 

de bereikbaarheid. 

 

Het aantal contactmomenten met de begeleiding is voor de jongeren voldoende. De meerderheid 

geeft aan dat ze in de BOL-woning zelfstandig worden en dus niet veel contactmomenten nodig 

achten. Het contactmoment op de vrijdag is normaal gesproken voldoende. Wel geeft iemand aan 

graag op de hoogte te zijn van het tijdstip waarop de begeleider vrijdagmiddag langskomt. De 

begeleider stuurt tegenwoordig vooraf een smsje/appje en dit wordt gewaardeerd. De andere 

jongeren vinden dit een goed idee en zouden dat ook wel willen. 

 

De begeleider heeft over het algemeen wel voldoende tijd voor de jongeren. Wanneer de jongeren 

ergens mee zitten kunnen ze bij hun begeleider terecht en deze neemt de tijd voor ze. Wel wordt 

aangegeven dat één begeleider ook nog op school zit en daardoor soms wat minder tijd heeft. 

Daardoor duurt het soms wat langer voordat er antwoord op een vraag komt. De jongeren hebben 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Bewoners die hier zitten en hun best doen om naar BOL te gaan; laat ze in gesprek gaan! Bereid ze 

voor op BOL. Dat gebeurd nu niet. Jongeren die het goed doen hebben echt geen idee wat BOL is. Als 

wij met ze praten kunnen we ze advies geven, dan kunnen we ze voorbereiden.” 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Rapportage Focusgroepgesprekken 2017 

Singelzicht 

 

hier wel begrip voor, mede doordat in een noodsituatie wel altijd direct gehandeld wordt door de 

begeleiding. 

 

De jongeren vertrouwen hun begeleider wel maar voor een enkeling heeft dit wel tijd nodig gehad 

omdat ze van zichzelf niet snel mensen vertrouwen. Eén respondent geeft aan het idee te hebben dat 

een begeleider iedereen over één kam scheert in plaats van zich echt te verdiepen in de persoon en 

geeft dit mee als verbeterpunt.  Daarnaast geven de jongeren aan dat een begeleider soms heel bot 

en zakelijk overkomt en dat ze zich daardoor ook kinderachterig behandeld voelen.  Ook in 

sms/emailberichten is dit het geval. De jongeren geven aan dat het goed is om met emoticons te 

werken in dit soort berichten zodat ze weten hoe de begeleider zich voelt of op welke manier hij het 

bericht bedoeld.  

 

De begeleiders komen over het algemeen de gemaakte afspraken met de jongeren na. Eén 

respondent geeft aan dat bij hem wel eens een afspraak verzet moet worden omdat zijn begeleider 

toch ineens wat anders heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thema: BOL-woning 

Het derde thema dat besproken is betreft de BOL-woning. Aan de jongeren is gevraagd hoe ze de 

BOL-woning beoordelen op punten als: oplevering, onderhoud, brandveiligheid en of ze zich thuis 

voelen in de BOL-woning. 

 

Over de oplevering van de BOL-woningen zijn de meningen verdeeld onder de jongeren. Eén iemand 

gaf aan dat hij de oplevering prima vond. Alles wat nodig was, was er, zoals een kast, bureau, bed en 

elektriciteit. Alleen was er een lamp kapot, maar dat bleek al erg lang zo te zijn. Twee jongeren gaven 

echter aan dat de BOL-woning erg smerig was toen deze werd opgeleverd. Daarnaast waren een paar 

kleine dingen kapot zoals lampen en planten. De jongeren gaven aan kleine onvolkomenheden niet 

erg te vinden, maar vonden wel dat er veel meer aandacht moet zijn voor het schoon opleveren van 

de woning. Nu hebben vrienden en ouders geholpen om de woning schoon te maken voordat de 

jongeren er konden wonen. 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Op de eerste dag dat ik hier was zat ik met mijn begeleider in de auto en hebben we een goed gesprek 

gehad. Mijn begeleider gaf toen aan dat ik bij hem met alles terecht kon. Toen kreeg ik er vertrouwen in 

dat ik hem alles kon toevertrouwen”. 

 

“Het is een beetje chaotisch. Ze hebben gewoon veel te regelen buiten BOL. Het gaat goed, ze doen hun 

best maar soms schieten ze te kort” 
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De BOL-woningen zijn oud maar er is wel aandacht voor de brandveiligheid, hoewel dit niet bij 

iedereen van begin af aan was geregeld. Eén jongere gaf aan dat pas een half jaar na intrek in de BOL-

woning een brandmelder werd geïnstalleerd en nog later een een brandblusser en branddeken. 

Hoewel er aandacht is voor de brandveiligheid uitten de jongeren wel hun zorgen over de grootte van 

de brandblusser, deze zou volgens de jongeren te klein zijn wanneer er een te grote brand uitbreekt.  

 

De jongeren geven aan dat zij zelf het initiatief dienen te nemen wanneer er zaken stuk zijn of 

vervanging nodig hebben, maar geven ook aan dat de uitvoering wel door Singelzicht betaald moet 

worden. Eén jongere geeft aan dat de elektriciteit in huis niet deugt en dat dit gerepareerd moet 

worden door een elektriciën. Een andere geeft aan dat de wasmachine in huis al een tijd niet goed 

werkt en dat daardoor de was erg muf ruikt. Een derde geeft aan last te hebben van de rug door het 

oude bed dat in de BOL-woning staat. De jongeren geven aan dat dit hun gevoel van welzijn enigzins 

verminderd en zien dit graag verbeterd worden, hoewel men ook realiseert dat er niet altijd budget is 

om deze zaken aan te passen.  

 

 

 

 

 

De belangrijkste tip die de jongeren voor de begeleiding hebben wat betreft de BOL-woning is het 

maken van een checklist. Op deze checklist zouden punten moeten staan waar de bewoners op 

moeten letten bij het onderhouden van hun huis. Deze checklist willen de bewoners op afgesproken 

tijden langsgaan met de begeleiding tijdens de controle op vrijdagmiddag. Tot slot geven de jongeren 

aan zich thuis te voelen in de BOL-woning, al had dit voor de één meer tijd nodig dan de ander. Door 

het toevoegen van eigen spullen en inrichting hebben de jongeren zich de woning eigen gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

  

Ondersteunde citaten respondenten 

“Thuis is een groot woord, maar opzich wel.” 

“Ik heb er aan kunnen wennen, we hebben wat eigen dingen in huis gezet. Nu is het ons huis.” 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ze verwachten dat voor alles dat niet klopt jij het initiatief neemt om dat te maken, maar Singelzicht 

moet dat betalen. Ik ga echt niet van m’n eigen geld een elktriciën betalen.” 
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4. Thema: Inspraak en regie 

Het thema ‘inspraak en regie’ gaat voornamelijk over het zorgplan dat de jongeren hebben en de 

regels en sancties die er zijn binnen Singelzicht. 

 

Alle jongeren geven aan dat ze een zorgplan hebben en dat ze ermee hebben ingestemd. In eerste 

instantie werkt Singelzicht een soort basisopdracht uit en deze wordt vervolgens met de jongeren 

aangevuld. Het is een onderdeel van BOL en op deze manier werken de jongeren aan hun eigen 

toekomst. De jongeren ervaren dat de inspraak goed is met betrekking tot het opstellen van het 

zorgplan.  Wel vinden de jongeren dat er te weinig gewerkt wordt met het zorgleefplan als men nog in 

Singelzicht zit. De meeste jongeren ervaren dat het zorgpleefplan meer gebruikt wordt wanneer het 

vertrek naar de BOL-woning aanstaande is. De jongeren zouden graag zien dat er ook al meer met het 

zorgleefplan gewerkt wordt wanneer men nog in Singelzicht woont. Nu de jongeren in de BOL-

woning wonen hebben zij allemaal de afspraak met hun begeleider gemaakt om het zorgleefplan 

periodiek te bespreken. 

 

 

 

 

 

Waar de jongeren wel inspraak hebben in het opstellen van het zorgleefplan heeft men geen inspraak 

in de regels en sancties die er gelden. De jongeren zien dit echter niet als een probleem omdat de 

regels over het algemeen redelijk zijn. Wel geeft één iemand aan dat er wel eens sancties zijn 

opgelegd omdat de BOL-woning niet netjes zou zijn. De respondent vindt dit onterecht omdat de 

vorige bewoners de woning smerig hebben achtergelaten. De begeleiding zou hier soms een 

uitzondering op moeten kunnen maken en niet de regels strikt toepassen. Daarnaast geven alle 

jongeren aan dat de begeleiding net zo streng is op het gebied van schoonmaken bij de BOL-woning 

als bij hun kamer op Singelzicht. De jongeren vinden dit niet altijd redelijk omdat ze in hun eigen BOL-

woning veel meer moeten doen dan op hun kamer van Singelzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“We zijn gewoon allemaal verschillend. De één komt uit een superschoon huis, de ander komt uit een 

huishouden van Jan Steen. Je kan niet verwachten dat beide kampen precies hetzelfde zijn qua 

huishouden. Iedereen is anders, daar moet je ook naar kijken.” 

 

“Ik woon nu op mezelf, heb eigen verantwoordelijkheden. Ik bepaal hoe het eruit ziet, daar hoeft de 

begeleiding zich niet mee te bemoeien. Als je het vies vindt mag je dat van mij zeggen, maar daar hoef je 

geen straf voor te geven. Is mijn huis.” 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ze doen het vanuit huis al, maar als BOL in zicht komt dan pakken ze het echt meer op. Naar mijn idee 

moeten ze daar al veel eerder mee beginnen om het te bespreken/behandelen.” 
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Een andere jongere geeft aan dat er soms wel iets strenger gehandhaafd mag worden. Wanneer een 

jongere geschorst wordt moet hij/zij de sleutels van de BOL-woning inleveren en mag dus niet in de 

eigen woning wonen. De respondent geeft aan dat deze maatregel vaak niet werkt omdat een 

huisgenoot dan de deur opent en de maatregel op deze manier weinig zin heeft. 

 

Op het gebied van regie geven de jongeren aan dat ze wel meer regie over hun eigen leven hebben 

gekregen door de intrek in de BOL-woning, maar de jongeren zouden graag nog meer regie over hun 

eigen leven willen omdat ze het later ook allemaal zelf moeten doen. De jongeren vinden de overstap 

van de BOL-woning naar een eigen woning te groot. Om meer regie over hun eigen leven zijn er drie 

dingen die de jongeren graag beter uitgelegd zouden krijgen.  

 

Financiën 

Om beter voorbereid te worden op de toekomst zouden jongeren graag meer willen leren over 

financiën. De jongeren geven aan dat ze nog steeds elke donderdag naar Singelzicht moeten komen 

om hun zakgeld op te halen. De jongeren zouden dit liever op een eigen rekening gestort krijgen. Op 

die manier hoeft men ook niet zo vaak meer naar Singelzicht toe en leert men omgaan met een 

rekening en dingen als het betalen van acceptgiro’s. 

 

 

 

 

 

Boodschappen 

De jongeren geven aan dat het doen van boodschappen ook hoort bij meer regie over hun eigen 

leven. Ze geven echter aan dit lastig te vinden en voelen zich soms in het diepe gegooid. Eén jongere 

geeft aan dat bij een ander begeleidingstraject de begeleiders met de jongeren meegingen om 

boodschappen te doen. Op deze manier krijgen de jongeren een beter beeld van het doen van 

boodschappen en leren ze ook hoe het bijvoorbeeld goedkoper kan.  

 

 

 

 

  

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ik heb nog nooit in m’n leven één rekening betaald. Leer mij dat, hoe werkt een acceptgiro bijvoorbeeld. 

Ik zal dat later ook allemaal zelf moeten doen.” 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Op andere locaties gaan ze bijvoorbeeld met de jongeren mee om boodschappen te doen. Hier wordt je 

als het ware aan je lot overgelaten. Ik kan zelf wel boodschappen doen maar er zijn jongeren die daar 

wel begeleiding bij nodig hebben.” 
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Koken 

Een derde punt dat door de jongeren belangijk wordt gevonden is koken. De jongeren geven aan dat 

er in hun beleving weinig aandacht voor is binnen Singelzicht. Er wordt alleen de theorie uitgelegd 

maar de jongeren leren niet zelf koken, dit vinden ze jammer. Eén van de jongeren stelt dat je eigenlijk 

niet in een BOL-woning zou mogen wanneer je niet kunt koken. De jongeren geven aan dat ze graag 

willen koken maar dat ze alleen op zondag hun eigen ontbijt mogen maken.  De jongeren hebben het 

idee dat je jezelf eerst moet bewijzen bij Singelzicht voordat je in de keuken iets mag doen. Men geeft 

echter aan dat ze niet in Singelzicht zitten om zich te bewijzen maar om iets te leren. 

 

 

 

 

 

 

5: Thema: Resultaat en zelfstandigheid 

Aan de jongeren is gevraagd hoe ze de resultaten beoordelen die ze geboekt hebben bij Singelzicht. 

Alle jongeren geven aan dat het mede door de hulp van Singelzicht veel beter met ze gaat. De 

jongeren geven aan dat ze veel geleerd hebben in Singelzicht maar ook dat ze nu meer vrijheid 

ervaren en dat het een stuk rustiger is nu ze niet meer in Singelzicht wonen. 

 

 

 

 

 

 

De jongeren geven aan dat ze vooruit zijn gegaan maar dat ze dit niet zonder Singelzicht hadden 

kunnen bereiken. Ze zien Singelzicht als een soort back-up. Ze proberen zelf alles te doen en te 

regelen maar als ze er niet uitkomen dan kunnen ze altijd terugvallen op Singelzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“De oude kok die hier werkte was superaardig. Als je hem vroeg om je ergens mee te helpen stond hij te 

springen, hij wilde je heel graag helpen. Toen hij wegging gingen wij over op eten van de catering, dat 

was een heel slecht voorbeeld voor ons jongeren. Hoe moeten wij later dan gaan koken als we nu eten 

van de catering eten?” 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Het gaat nu sowieso veel beter. Het is veel rustiger. Je hebt geen dertig mensen om je heen. Al die 

drama, ellende, ruzies. Je kunt nu lekker thuis op de bank ploffen. Je ziet de soap nu op je tv en niet live 

in de woonkamer” 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Ik was niet zo ver geweest als Singelzicht er niet was geweest. Iedereen denkt dat ie het zelf kan, maar 

er zijn momenten dat je in een gat valt. Juist op die momenten staat Singelzicht voor je klaar.” 

 

“Het is soms een hel, maar toch zeg ik altijd tegen mensen; als je een plek nodig hebt, bel Singelzicht!. 

Het is net als stoppen met roken; als je het echt wilt dan lukt het.” 
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Hoewel de jongeren aangeven niet zover te zijn geweest zonder Singelzicht zijn ze wel positief over 

hun eigen aandeel in hun herstel. De jongeren geven aan dat Singelzicht er wel degelijk voor hun is 

maar dat ze steeds meer dingen zelf gaan en willen doen.  

 

 

 

 

 

Daarnaast geven de jongeren aan dat ze sinds ze in de BOL-woning zitten leren wat ze vooral niet 

moeten doen. Ze trekken steeds meer hun eigen plan en trekken zich minder aan van de groep op 

Singelzicht. 

 

Tot slot heeft de gespreksleider aan de jongeren de volgende vraag gesteld: ‘Als Singelzicht aan jou 

vraagt wat het belangrijkste is dat zij kunnen doen om te zorgen dat jij vooruit gaat, wat zou je dan 

antwoorden?’. 

 

Als eerste geven de jongeren aan dat ze hier niet alleen voor zichzelf zitten en dat ze hopen dat de 

jongeren die na hun in de BOL-woning gaan wonen er ook iets aan hebben. Als belangrijkste punt 

wordt gegeven dat er beter naar de jongeren geluisterd moet worden. Vaak hebben ze het idee dat er 

wel geluisterd wordt maar dat er vervolgens helemaal niets met hun opmerkingen gedaan wordt. 

Daarnaast geven de jongeren aan dat er meer individueel naar de jongere gekeken moet worden. Nu 

hebben ze nog te vaak het idee dat er te vaak een standaardlijstje afgewerkt wordt terwijl iedere 

jongere verschillend is en een aparte benadering nodig heeft. Tot slot geeft één jongere nog de tip om 

jongeren al in Singelzicht onbewust te testen op zaken als boodschappen, koken, schoonmaken etc. 

De jongere moet hier niet van op de hoogte gesteld worden maar wordt wel door de begeleiding in de 

gaten gehouden. Op deze manier kan goed in de gaten worden gehouden of jongeren klaar zijn voor 

de volgende stap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunde citaten respondenten 

“Je doet alles zelf. Ze kunnen wel dingen tegen je zeggen, maar niks is verplicht. Wat ik er mee doe, doe 

ik zelf. Ze kunnen je wel een beetje sturen, maar je doet het zelf.” 
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04  |   Samenvatting en aanbevelingen 
 
Met 5 jongeren die in een BOL-woning van Singelzicht wonen is in februari 2017 een groepsgesprek 

gehouden. In het groepsgesprek zijn de volgende thema’s behandeld: Informatievoorziening, 

Begeleiding, de BOL-woning, Inspraak & regie en Resultaat & zelfstandigheid.  

 

De jongeren geven aan niet tevreden te zijn over de informatievoorziening voordat ze naar de BOL-

woning gaan.  Graag zouden ze meer informatie willen hebben over dingen als koken, schoonmaken 

boodschappen etc. Daarnaast dragen de jongeren aan dat ze graag in gesprek gaan met de volgende 

groep BOL-bewoners om hun zo van tips en adviezen te voorzien om hun overstap naar BOL te 

vergemakkelijken. 

 

Over hun begeleiders zijn de jongeren over het algemeen wel tevreden. De begeleiding is goed 

bereikbaar tijdens werkuren, maar het is soms lastig om ze buiten deze uren te bereiken. Jongeren 

vinden het lastig in te schatten bij welke noodsituatie ze hun begeleiders mogen bellen, hier zouden 

ze graag nog informatie over willen hebben. Het aantal contactmomenten met de begeleider is prima 

en het vertrouwens is er inmiddels ook bij de jongeren. Wel geven de jongeren aan dat ze 

communicatie per sms/whatsapp soms lastig vinden door het gebrek aan emotie in deze berichten. 

Dit kan opgelost worden door vaker emoticons toe te voegen aan berichten. 

 

De oplevering van de BOL-woning wordt verschillend ervaren door de jongeren. Sommigen zijn 

tevreden en missen slechts enkele dingen terwijl anderen in een erg smerige woning terecht kwamen. 

Er zou meer aandacht moeten komen voor het schoon opleveren van de woning. Daarnaast zouden 

de jongeren graag een checklist willen opstellen over het onderhoud van de woning en dit periodiek 

bespreken met de begeleiders. 

 

Bij het thema Inspraak & regie geven de jongeren aan dat zij graag al meer met het zorgleefplan aan 

de slag gaan wanneer men nog in Singelzicht woont. Nu hebben de jongeren het idee dat er pas bij de 

toetreding naar BOL mee gewerkt gaat worden. Inspraak op regels en sancties hebben de jongeren 

niet echt, maar dat vinden ze ook niet nodig. Wel zouden de regels soms iets minder strikt toegepast 

mogen worden en dient men ook te kijken naar de persoon in plaats van het strikt vasthouden aan 

een lijst. Hoewel de jongeren steeds meer regie krijgen over hun leven zijn er zaken waar ze toch nog 

moeite mee hebben. Vooral op het gebied van koken, boodschappen en financiën zijn er nog stappen 

te maken.  

 

Alle jongeren hebben het idee dat ze vooruit zijn gegaan door hun verblijf in Singelzicht en de BOL-

woning. Ze geven aan dat ze er zonder Singelzicht waarschijnlijk niet waren gekomen, maar dat ze zelf 
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ook grote stappen gemaakt hebben . Wel geven de jongeren nog aan dat ze vinden dat er beter 

geluisterd moet worden en meer met hun opmerkingen gedaan moet worden.   
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05  |   Topiclijst focusgroep Singelzicht 
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