Uitgangspunten van de benadering
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Niet-bureaucra sch. Er vindt een korte screening plaats om te bezien of de jongere tot de
doelgroep behoort. In principe kunnen de jongere en de NP-medeweker na een gesprek en 1
dag bedenk jd besluiten om met elkaar in zee te gaan. Ook van de organisa e die Nieuwe
Perspec even uitvoert wordt verwacht dat zij de randvoorwaarden bieden om
laagdrempelig, snel en op basis van wederzijdse feedback te werken.
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Netwerkgericht. Zowel het netwerk van de jongeren als het netwerk van voorzieningen
worden in de aanpak betrokken. Bestaande of vroegere hulpbronnen worden aangeboord
door de jongeren VIP’s te laten aanwijzen. Dat zijn belangrijke anderen die op de een of
andere manier als ankerpunten kunnen dienen voor de opbouw van een nieuw bestaan.
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Met behulp van een diepgaande omgevingsanalyse. Werkers zijn getraind in een
onderzoekende benadering om een zo volledig mogelijke analyse van de situa e van de
jongere te krijgen. De methode is ‘geen geheel van weetjes’ maar ‘een manier van zoeken
hoe iemand leven in elkaar zit’.
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Gericht op verwevenheid van problema ek. Er wordt geen scheiding aangebracht tussen het
materiele en het immateriële bestaan van jongeren. Deze zijn onderling verweven en maken in de visie van Nieuwe Perspec even - deel uit van hetzelfde regula esysteem om in
moeilijke omstandigheden te overleven. Er wordt geen scheiding gemaakt tussen concrete en
‘therapeu sche’ hulpverlening.
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Met een posi eve labeling. De NP-medewerker zoekt naar posi eve aanknopingspunten in
het bestaande handelingsrepertoire van de jongeren. Ook de door de samenleving als
nega ef bestempelde bezigheden van jongeren worden onderzocht op de mogelijkheid ze als
bron van mo va e en interesse aan te boren. Zo kunnen bijvoorbeeld energie en crea viteit
die bij nega eve ac es worden gebruikt, ook posi ef worden aangewend.
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Handelingsgericht. De actuele handelingsproblemen e -mogelijkheden van de jongere
worden als vertrekpunt genomen. Van daaruit worden ook ontwikkelgerichte-,
systeemgerichte- en cogni eve interven es uitgevoerd.
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Intensief en persoonlijk. Hulpverleners zijn gedurende een beperkt aantal weken in principe
dag en nacht bereikbaar en beschikbaar, zijn getraind in vasthoudendheid, hebben geleerd
hun eigen beelden over de doelgroep te rela veren en de geijkte hulpverleningskaders los te
laten; de werker volgt de cliënt , op basis van gelijkwaardigheid. Hulpververleners staan naast
de cliënt en proberen voeling te krijgen met het levensritme van de cliënt en zodanig meet de
jongere in de pas te raken dat er een goede werkrela e ontstaat. Er wordt wederzijds
gestuurd op basis van feedback. Binnen aanvaardbare grenzen zijn de interven es gericht op
het realiseren van de door jongeren gewenste leefsitua e.
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Vindplaatsgericht, in de concrete hier-en-nu-situa e. Jongeren worden opgezocht en gevolgd
in hun eigen omgeving. Dat gee zicht op de func e van hun gedrag in de context en gee
aanknopingspunten voor posi eve veranderingen.
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Nieuwe perspec even is:
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Deze uitgangspunten hangen nauw met elkaar samen en vragen om een bijzondere basishouding van
de medewerkers. Er is een sterke mo va e tot het verleggen van grenzen, een grote mate van
doortastendheid en bij terugval in mo va e of gedrag van de jongere is opgeven niet het eerste
waaraan wordt gedacht.

