
 

BIJLAGE RISICOFACTOREN  

 

Risicofactoren op het eiland:  

• overlast 

• instabiele thuissituatie/ gebrek aan toezicht 

• armoede 

• (v)echtscheiding 

• doofpotcultuur 

• huiselijk geweld 

• weinig faciliteiten 

• passende zorg voor gecombineerde problematiek 

• verveling 

• jongeren zonder dagbesteding/ werk 

• toezicht/ samenwerking met ouders 

• opvoedvaardigheden ouders 

• samenwerking tussen instanties/ de cirkel rond maken 

• log systeem hulpverlening 

• wachttijden psychiatrische hulp 

• mogelijkheden tot wonen vanaf 18+ tot 23+ met begeleiding bij bij zelfstandig wonen 

• onvoldoende inzet op vroeg preventie 

• ouderbetrokkenheid bij jongeren 

• bereikbaarheid van voorzieningen 

• jonge kinderen die om gaan met oudere kinderen 

• wisselende hulpverleners/ ambtenaren 

• problemen blijven te lang liggen bij docenten voordat deze doorgezet worden naar School  

Maatschappelijk Werk.  

Beschermende factoren op het eiland:  

• sport 

• verenigingsleven 

• bewust worden van belang van en betrokken worden bij natuur/ milieu 

• gebruik maken van het feit dat je elkaar kent op een eiland 

• dagbesteding/ onderwijs op maat 

• preventie, begin bij jonge ouders 

• meer doen voor de 18+ jeugd 

• gelijke kansen m.b.t. een inclusieve samenleving (financieel), heb aandacht hierbij ook voor 

de  



geloofsovertuiging 

• aanbod mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding 

• voorlichting, zo jong mogelijk, ook aan ouders (bijv. groep 8, consultatiebureau) 

• vast aanspreekpunt, consistentie hierin 

• richten op systeem i.p.v. op enkel de jongere 

• in vroeg stadium dicht bij jeugdige staan 

• versterken stabiele basis ouders, pas daarna werken aan opvoedvaardigheden 

• beschikken over opvoedvaardigheden 

• betrekken netwerk 

• voorlichten ouders over de puberteit voordat deze zich aandient 

• structureel gebruik verwijsindex door alle instanties 

• goede, volledige overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van de ene 

groep/  

middeninkomens die tussen wal en schip vallen 

• normen en waarden 

• aansluiten bij/ verbinden met/ betrekken van inwoners met Christelijke of andere  

klas naar de andere 

• vroeg signalering 

• preventielessen op scholen 

• vroeg signalering door wijkagent en doorverwijzing naar hulpverlening • JPO 

• eigen inrichting op gemeentelijk niveau van alle disciplines 

• GGT 

• zingeving en hebben van/ werken aan doelen  

 


