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Vanaf komend jaar krijgen de gemeenten de verantwoorde-
lijkheid over nieuwe ‘kwetsbare groepen’. De ruim 150 dui-
zend Wajongers die na herkeuring weer aan het werk moe-
ten, zijn goed in beeld. Maar welke andere kwetsbaren staan 
er in januari aan de poort? Sprank stelt er, verspreid door dit 
nummer, een aantal aan u voor.
TeksT: Jaap Hoeve, beeld: sHuTTersTock

Wie? Wat? Waar? Hoeveel?

KWetsbare groepen (1)
NIeuWe arMeN
Steeds meer mensen die niet eerder armoede kenden, 
zijn door de crisis in financiële problemen geraakt en 
moeten aankloppen bij de voedselbank en de schuld-
hulpverlening. Denk aan zzp’ers met een gebrek aan op-
drachten en aan mensen die door ontslag, echtscheiding 
of gezondheidsproblemen hun rekeningen of hypotheek 
niet meer kunnen betalen.
HoeVeel? Naar schatting telt Nederland 250 tot 
300 duizend nieuwe armen. Inclusief gezinsleden 
die financieel van hen afhankelijk zijn, bestaat deze 
probleemgroep uit niet minder dan 600 duizend 
personen. Dat aantal stijgt de laatste jaren snel. 
aanDacHtspunten? Nieuwe armen zijn vaak onbe-
kend met ondersteunende instanties, omdat ze gewend 
zijn voor zichzelf te zorgen en veelal ook geen vrienden 
of familie in bijvoorbeeld de bijstand hebben. Velen scha-
men zich om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp.
 

specIaal oNderWIJs  
eN prakTIJkoNderWIJs 
Leerlingen die door psychische problemen niet mee 
kunnen komen in het regulier onderwijs, krijgen een 
beschikking om (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) 
te volgen of een Leerlinggebonden financiering (LGF, of 

‘rugzakje’) voor ondersteuning. Het praktijkonderwijs 
(PrO) is een aangepaste vorm van voortgezet onderwijs 
waar moeilijk lerende leerlingen een vak leren. Het 
grootste deel van deze jongeren maakt daarbij gebruik 
van enige vorm van jeugdzorg, waarvoor gemeenten 
vanaf 2015 verantwoordelijk zijn.
HoeVeel? Op 1 oktober 2012 hadden 128.275 leerlin-
gen een beschikking voor speciaal onderwijs of een rug-
zakje. Meer dan de helft heeft een indicatie voor Cluster 
4: een gedrags- of psychiatrische stoornis. Ongeveer 70 
duizend van deze leerlingen stonden ingeschreven in 
het (V)SO. Het PrO telt 27 duizend leerlingen.
aanDacHtspunten? Meer dan de helft van de leerlin-
gen in Cluster 4, dus ruim een kwart van het totaal, heeft 
een stoornis uit het autismespectrum. Van de leerlingen 
in het (V)SO gaat ongeveer een derde verder op het 
reguliere mbo, de rest komt terecht in de dagbesteding, 
op de reguliere arbeidsmarkt of in een vorm van begeleid 
werken. De Inspectie constateerde in 2012 dat ongeveer 
10 procent van de uitstromers na een jaar niet meer op 
dezelfde plek zit. De Inspectie maakt zich al jaren zorgen 
over de kwaliteit van het onderwijs. Ook uit het PrO 
stroomt ongeveer een derde uit naar een mbo-opleiding. 
38 procent vnidt direct – al dan niet gesubsidieerd – een 
plaats op de arbeidsmarkt. De rest komt terecht in de 
dagopvang of bij een sw-bedrijf. *
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Vanaf komend jaar krijgen de ge-
meenten de verantwoordelijkheid 
over nieuwe ‘kwetsbare groepen’. 
Wie staan er in januari aan de poort?
beelD: sHutterstocK

Wie? Wat? Waar? Hoeveel?

KWetsbare groepen (2)
verslaaFdeN
Iemand kan verslaafd zijn aan genotsmiddelen als 
nicotine, alcohol of drugs, maar ook aan een gewoonte 
als gokken of gamen. Ook overmatig eten wordt als een 
vorm van verslaving gezien. Verslavingszorg is onder-
deel van de ggz en wordt in 2015 gedecentraliseerd naar 
gemeenten. 
HoeVeel? De grote groep rokers (3,7 miljoen) niet mee-
gerekend, schatten het Trimbos-instituut en het Landelijk 
Alcohol en Drugs Informatiesysteem (Ladis) het aantal 
verslaafden (afhankelijk van genotsmiddelen of bepaald 
gedrag) in Nederland in 2012 op 1,7 miljoen. 
aanDacHtspunten? Verslaving gaat vaak gepaard met 
psychische problemen, stress, sociale uitsluiting, overlast, 
criminaliteit of schulden. Zo zijn veruit de meeste dak-
lozen aan een of meerdere middelen verslaafd. Oorzaak 
en gevolg lopen daarbij door elkaar en het ene probleem 
versterkt het andere. Door schaamte en ontkenning zijn 
veel verslaafden niet voor hun problemen in behandeling. 
Alleen van heroïneverslaafden wordt een meerderheid 
(71 %) behandeld. Van de alcoholverslaafden laat slechts 
4 procent zich behandelen. Van de hulpvragers heeft 36 
procent een meervoudige verslaving. Ook met het oog op 
de maatschappelijke kosten van verslaving is onderbehan-
deling een groot probleem. Accountantskantoor KPMG 
berekende in 2001 dat alleen al de kosten van alcoholisme 
2,6 miljard euro per jaar bedroegen. 

scHoolverlaTers
Het aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder 
startkwalifi catie (een diploma van het vo of mbo) daalt de 
laatste jaren, maar doordat een opleiding steeds belang-
rijker wordt, neemt hun relatieve afstand tot de arbeids-
markt toe. Deze jongeren hebben vaker dan gemiddeld te 
maken met jeugdzorg.
HoeVeel? In het schooljaar 2012-2013 waren er 
27.950 vroegtijdige schoolverlaters (vsv’ers); dat is 2,2 
procent van het totaal aantal leerlingen dat een opleiding 
volgt. Dit aantal daalt al jaren: tien jaar geleden waren 
het er nog 70 duizend.
aanDacHtspunten? Jongeren zonder startkwalifi -
catie zijn extra vatbaar voor andere problemen. Zo zijn 
ze twee keer zo vaak werkloos en belanden ze maar 
liefst vijf keer zo vaak in de criminaliteit als leeftijdsge-
noten met een diploma. Mede hierom is de aanpak van 
vroegtijdig schoolverlaten al jaren een speerpunt van de 
overheid. Het is de bedoeling om de leerplichtige leeftijd 
voor leerlingen zonder diploma binnenkort te verhogen 
naar 21 jaar. *
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Vanaf komend jaar krijgen de gemeenten de 
verantwoordelijkheid over nieuwe ‘kwetsbare 
groepen’. Wie staan er in januari aan de poort?
beeld: sHuTTersTock

Wie? Wat? Waar? Hoeveel?

KWetsbare groepen (3)
GesloTeN JeuGdZorG 
Jongeren met ernstige gedrags- of opvoedingsproblemen 
kunnen in een gesloten instelling (gesloten jeugdzorg of 
jeugdzorgplus) worden geplaatst. Daarvoor is een indicatie 
nodig van een jeugdzorginstelling gevolgd door een uit-
spraak van de (kinder)rechter. De zorg voor deze jongeren 
behoort met de invoering van de Jeugdwet tot de verant-
woordelijkheid van gemeenten.
HoeVeel? In 2012 werden 1.555 jongeren op last van de 
rechter aan jeugdzorgplus toevertrouwd.
aanDacHtspunten? Deze groep bestaat uit jongeren 
met zeer ernstige problemen, die tegen zichzelf of hun 
omgeving in bescherming moeten worden genomen. Denk 
aan zeer agressieve jongens of meisjes die problemen heb-
ben met loverboys. Hun behandeling in een instelling voor 
gesloten jeugdzorg kost gemiddeld 119 duizend euro. Als de 
jongeren weer ‘vrij’ komen, zijn ze meer dan eens op zich-
zelf aangewezen en is de kans op verdere problemen groot. 

vlucHTelINGeN
In Nederland worden vluchtelingen en asielzoekers (de twee 
zijn niet hetzelfde) behandeld door de Integratie- en Natu-
ralisatiedienst (IND). De ranglijst van herkomstlanden werd 
de laatste jaren steevast gevormd door Irak, Afghanistan en 
Somalië. Sinds 2013 hoort ook Syrië daarbij.
In eerste instantie belanden vluchtelingen in de centrale 
opvang. Hebben ze eenmaal een verblijfsvergunning, dan 

komen ze bij een gemeente terecht . Daar krijgen ze een 
woning toegewezen, moeten hun kinderen naar school 
en moeten volwassenen naar werk worden begeleid. Deze 
procedure kan jaren duren. De laatste jaren ontstond er veel 
rumoer over schrijnende situaties, zoals die van de vijftien-
jarige Mauro uit Angola.
HoeVeel? Het precieze aantal vluchtelingen in Neder-
land is moeilijk vast te stellen (wie worden er wel en niet 
meegerekend?), maar volgens schattingen van UNHCR, 
CBS en Vluchtelingenwerk bevinden zich 200 tot 250 
duizend mensen met een erkende vluchtelingenstatus 
in Nederland. Per jaar vragen ongeveer 11 duizend 
mensen asiel aan in Nederland. 
Halverwege 2013 verbleven er 14.604 mensen in de 
centrale opvang, van wie iets minder dan de helft al een ver-
blijfsvergunning had en in afwachting was van een woning. 
aanDacHtspunten? Veruit de meeste vluchtelingen zijn 
bij aankomst de Nederlandse taal niet machtig en velen zijn 
ook in hun eigen taal ongeletterd. Hierdoor hebben ze een 
grote achterstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel 
vluchtelingen hebben in hun thuisland bovendien trauma-
tische gebeurtenissen meegemaakt wat een ‘normaal’ leven 
in Nederland verder bemoeilijkt. Doordat de taal en cultuur 
van nieuwkomers elke keer anders is (omdat de landen van 
herkomst mee veranderen met confl icten in de wereld) is 
het moeilijk om passende hulp te bieden (bijvoorbeeld in de 
eigen taal). *


