
Een jeugdcoach is een persoonlijke coach voor jongeren 

die thuisloos zijn of dit dreigen te worden. Samen met 

een jeugdcoach brengt een jongere zijn leven weer op 

de rit. Wat wil je graag en hoe kun je dat bereiken? In 

het jeugdcoachtraject wordt toegewerkt naar een vast 

woonadres, structurele dagbesteding en een stabiel 

inkomen.
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Wat IS EEn jEugdcoach?
Voor jongeren is de jeugdcoach een eerste aanspreekpunt. Een 

jeugdcoach helpt de jongere met praktische zaken, zoals het vinden 

van woonruimte en dagbesteding. Ook ondersteunt een jeugdcoach 

in financiële zaken, zoals de aanvraag van studiefinanciering en 

zorgtoeslag. 

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Kan een jongere iets zelf 

regelen, dan blijft de jeugdcoach op de achtergrond. Is er hulp 

nodig, dan springt de coach bij. Ook kan de jeugdcoach een jongere 

motiveren om in actie te komen. Bijvoorbeeld om een afspraak met 

school te maken. Een traject met een jeugdcoach duurt tussen de  

7 en 12 maanden.

Voor WIE IS dE jEugdcoach?
Een jeugdcoach is er voor jongeren van 14 tot 23 jaar die thuisloos 

zijn of dit dreigen te worden. Deze kwetsbare groep leidt vaak een 

rondzwervend bestaan en heeft weinig of slecht contact met familie. 

Problemen in de thuissituatie, gedragsproblemen, verslaving en/of 

crimineel gedrag komen veelvuldig voor. Ook hebben deze jongeren 

over het algemeen weinig vertrouwen in de hulpverlening. 

Wat IS hEt doEl Van hEt 
jEugdcoachtrajEct?
Samen met de jeugdcoach werkt een jongere aan:

p wonen op een vast adres

p een structurele dagbesteding, zoals school of (vrijwilligers)werk

p inkomsten, door middel van werk, studiefinanciering of een uitkering

p goed omgaan met geld

p een sociaal netwerk om op terug te vallen

p afronding van strafzaken

WIE zIjn Er nog mEEr bEtrokkEn?
Naast een jeugdcoach en de jongere kunnen ook andere mensen 

en instanties bij het traject worden betrokken. Denk aan het gezin 

en de familie van de jongere, maar ook school, gemeente of de 

jeugdreclassering kunnen bijdragen aan een betere basis en een 

stabieler leven. Ook kan de jeugdcoach doorverwijzen naar een  

andere vorm van hulpverlening.

PraktISchE InformatIE
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op  

www.jeugdhulpfriesland.nl of neem contact op met het 

Cliëntservicebureau: 088 14 24 400.
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jEugdhulP frIESland
voor gespecialiseerde jeugdzorg 

Hoofdkantoor  

badweg 4, 8934 aa  leeuwarden

Postbus 1266, 8900 cg  leeuwarden

t 088 142 44 44

E info@jeugdhulpfriesland.nl 

I www.jeugdhulpfriesland.nl
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