
Persoonsgerichte
Aanpak (PGA)
jongeren)
Je bent aangemeld voor de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor 
jongeren onder 18 jaar. Dit komt omdat er mensen zijn die zich zorgen 
maken over jou. Zij geven aan dat er verschillende zaken spelen waardoor het 
misschien de verkeerde kant met je op gaat. Ook wij hebben signalen gekregen van overlast 
en een vermoeden van crimineel gedrag. Crimineel gedrag betekent dat je de wet overtreedt. 
Misschien gaat het door je situatie niet lekker op school of thuis, of heb je geen werk meer.
Het kan zijn dat je hierdoor problemen hebt en in contact bent geweest met politie en justitie.

Met de Persoonsgerichte Aanpak zoeken we de hulp die jij nodig hebt om een goede toekomst 
op te bouwen, zonder criminaliteit of meldingen van (woon)overlast. Om jou die hulp te geven, 
werken wij samen met verschillende organisaties.

Welke organisaties doen mee?
Bij de Persoonsgericht Aanpak werken wij samen met bijvoorbeeld school, leerplicht, JEL 
(Jeugd Lelystad), de politie en andere organisaties. We praten met elkaar en geven
elkaar informatie. Dit doen wij om een goed beeld te krijgen van de situatie waarin je zit.
Hierdoor kunnen we je beter helpen. Welke organisaties precies betrokken zijn, hangt een
beetje af van jouw persoonlijke situatie.

Kan ik zelf ook meepraten?
Ja! Het is belangrijk dat je meepraat, meedenkt en -waar het 

kan- meebeslist. Jij weet als geen ander wat er speelt 
en wat jij nodig hebt om te zorgen dat het beter met 

je gaat. Samen kiezen we de beste oplossing. Daar 
hebben we jou bij nodig!

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek?
Je mag iemand meenemen naar het gesprek. 
Bijvoorbeeld een vriend, een vriendin of een 
familielid. We raden je aan om dat te doen: 
twee mensen horen meer dan één.



Persoonsgerichte Aanpak (PGA) jongeren
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan krijgen je 
ouder(s) of verzorger(s) ook een uitnodiging 
voor het gesprek.

Hoe zit het met mijn privacy? 
Tijdens de gesprekken gaat het alleen om 
jouw situatie. We spreken alleen over dingen 
die daarmee te maken hebben. Iedereen die 
meepraat, houdt zich aan de wet en aan de 
afspraken die we maken. Wil je meer weten 
over deze gesprekken? Of wil je weten welke 
informatie we over jou hebben? Neem dan 
contact op met gemeente Lelystad en vraag 
naar de PGA-expert. Dit kan via mail op:
pga@lelystad.nl of bel naar nummer: 14-0320. 

Waarom zou ik meewerken?
Het heeft voordelen om mee te werken: jij 
krijgt de hulp die je nodig hebt. Hierdoor 
voorkom je waarschijnlijk problemen in de 
toekomst. Dat is een mooie kans!

Hoe lang duurt de Persoonsgerichte
Aanpak?
De Persoonsgerichte Aanpak stopt wanneer 
je je doelen hebt bereikt. En als de mensen 
die jou helpen, zeker weten dat je het goede 
gedrag volhoudt.

Hoe gaat het nu verder?
Je bent aangemeld voor een Persoonsgerich-
te Aanpak. Hiernaast lees je in het kort uit 
welke 5 stappen deze aanpak bestaat. 

1. Zorgen over gedrag: aanmelding PGA
Mensen in jouw omgeving zijn bezorgd om je. 
Zij geven aan dat het misschien de verkeerde 
kant met je op gaat. We hebben meldingen 
gekregen over jouw gedrag en over zaken 
waar je je mee bezig houdt. Daarom ben je 
aangemeld voor een Persoonsgerichte Aan-
pak. 

2. Brief met uitleg 
In een brief leggen we kort uit wat de
Persoonsgerichte Aanpak is en waarom je 
bent aangemeld. Ook vertellen we welke
organisaties betrokken zijn bij jouw PGA. 

3. Samen in gesprek
Er zijn verschillende organisaties betrokken 
bij jouw PGA. Zij gaan met elkaar in gesprek 
en betrekken je zoveel mogelijk. Samen ma-
ken we een plan, waarin je kunt meedenken 
over wat er nodig is om jouw toekomst op te 
bouwen. In dit plan zetten we de afspraken. 
Hierdoor weet je precies waaraan je werkt.
 
4. Zelf aan het werk
Je werkt aan de afspraken uit het plan. Als 
je je aan alle afspraken houdt en je situatie 
verbetert, dan sluiten we de Persoonsgerichte 
Aanpak af. 

5. Doel bereikt! 
De Persoonsgerichte Aanpak stopt als er geen 
zorgen meer zijn over je gedrag en/of (woon)
overlast. Organisaties moeten zeker weten dat 
het goed met je blijft gaan. Als iedereen dit 
denkt, dan stopt de Persoonsgerichte Aanpak. 

Meer weten?
Stuur een e-mail naar:

pga@lelystad.nl


