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Hulpverlening aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar is problematisch. Jongeren in deze leeftijdsgroep zijn te oud voor de jeugdzorg en te jong voor de
maatschappelijke opvang. Om te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen,
moet er een brug worden geslagen. In Dordrecht heeft de gemeente de pilot
ByWay 23 gehouden. Een bijzonder project met wisselend succes. In dit artikel

succes van ByWay 23, en welke leerpunten zijn er?
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