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Aandacht voor zwerfjongeren in Midden-Holland
Aanleiding
In Midden-Holland verblijven volgens het rapport ‘Zwerfjongeren 2007’ van de Algemene Rekenkamer
tussen de 20 en 87 zwerfjongeren. De ZOG MH vraagt al een aantal jaren aandacht voor deze
doelgroep. Het Platform OGGZ heeft op verzoek van de ZOG MH in 2009 een werkgroep
Zwerfjongeren ingesteld die een plan van aanpak geschreven heeft om een opvang te realiseren voor
zwerfjongeren. De werkgroep heeft in 2010 een registratiesysteem voor zwerfjongeren ontwikkeld om
zo meer zicht te krijgen op de aard en omvang van de problematiek. GGD HM is bereid gevonden de
registraties te verzamelen. In 2011 waren er rond de 30 zwerfjongeren in beeld bij verschillende
instellingen.
Het project
De ZOG MH heeft JSO gevraagd in kaart te brengen hoe groot de doelgroep zwerfjongeren is en hoe
deze eruit ziet. Samen met GGD HM is er een registratiesysteem opgezet. Deze formulieren zijn
bekeken om meer zicht te krijgen op de doelgroep. Verder is JSO gevraagd in gesprek te gaan met
allerlei instellingen die in aanraking kunnen komen met zwerfjongeren om hen te motiveren
zwerfjongeren te registreren, zodat de omvang van de problematiek bekend is.
JSO is ook gevraagd in beeld te brengen welke instellingen er in Midden-Holland zijn die iets voor
zwerfjongeren kunnen betekenen (bijvoorbeeld ondersteuning / begeleiding / dagbesteding /
huisvesting), zodat de ZOG MH een sociale kaart kan maken en duidelijk wordt wat er eventueel nog
ontbreekt in het aanbod. Met de instellingen en de gemeenten is ook gesproken over de knelpunten
die zij ervaren en wat er gedaan zou moeten worden voor deze jongeren.
De ZOG MH heeft JSO ook gevraagd om contact te leggen met de zwerfjongeren zelf en hen te
vragen naar hun ervaringen, wensen en behoeften en te zorgen dat jongeren zelf gaan meedenken en
praten over het aanbod en beleid dat nodig is.
Doel van het project
Het activeren van (zwerf)jongeren, gemeenten en instellingen in Midden-Holland om gezamenlijk
beleid ten aanzien van zwerfjongeren te ontwikkelen.
De ZOG MH heeft JSO gevraagd:
 in kaart te brengen hoe groot de doelgroep zwerfjongeren in Midden-Holland is en hoe deze
eruit ziet;
 in kaart te brengen welk aanbod er is voor zwerfjongeren in Midden-Holland, bijvoorbeeld op
het gebied van ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, huisvesting en schulden;
 met de instellingen en de gemeenten te praten over de uitkomsten van het profielonderzoek
en wat dat betekent voor het aanbod dat er nodig is in Midden-Holland;
 in contact te komen met de doelgroep om zodoende hun wensen en noden te horen;
 participatie op te zetten voor deze doelgroep.
Er is afgesproken dat de resultaten niet vastgelegd worden in een lijvig rapport, maar in een aantal
documenten.
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Welke documenten kunt u hierin vinden ?
JSO heeft samen met GGD HM een overzicht gemaakt van de registratiegegevens van zwerfjongeren
in 2011. Daarnaast heeft JSO negen zwerfjongeren geïnterviewd over hun ervaringen, een deel van
de verhalen die zij vertelden is geanonimiseerd weergegeven om een indruk te geven van wat zij
hebben meegemaakt. Vervolgens is met een aantal van deze jongeren gekeken naar wat hen
geholpen heeft en naar wat er volgens hen verbeterd kan worden.


Document 1A. Overzicht registratie zwerfjongeren 2011



Document 1B. Enkele verhalen van zwerfjongeren



Document 1C. Verbeterpunten van zwerfjongeren
JSO heeft ook het aanbod voor zwerfjongeren in beeld gebracht. De gegevens van de diverse
organisaties zijn terug te vinden in de sociale kaart OGGZ van de ZOG MH.



Document 2. Het Aanbod
JSO heeft gesproken met veel verschillende instellingen en de gemeente. Op basis daarvan zijn
de belangrijkste knelpunten in beeld gebracht en is er met de instellingen gesproken over wat er
volgens hen zou moeten gebeuren.



Document 3 A. Lijst geïnterviewden



Document 3 B. Knelpunten



Document 3 C. Wat moet er gebeuren

Samen met GGD MH en de ZOG MH is vervolgens op 31 augustus 2012 een werkconferentie
georganiseerd met alle betrokken partijen.


Document 4. Verslag van de studiemiddag “Jong en dakloos”, d.d. 30 augustus 2012



Bijlagen
- Artikelen AD; bijlage 1,2.
- Affiche één stap vooruit; bijlage 3.
- Flyer om jongeren te werven; bijlage 4.

Fietje Schelling, JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling
Gouda, februari 2013
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Document 1A. Overzicht registratie zwerfjongeren 2011
Totaal:

30.

Geslacht:

16 mannen, 13 vrouwen, 1 onbekend.

Nationaliteit:

10 Ned, 1 Ned/Marokkaans, 1 Kosovo’s,18 onbekend.

Leeftijd bij registratie:

4: 24, 3:23, 2: 22/23, 3: 22, 2: 21/22, 3: 21, 8: 20, 1: 19/20, 3: 19, 1: 18.

Gemeente:

6 Gouda, 1 Waddinxveen, 1 Kootwijkerbroek, 1 Hillegom, 1 Nederlek,
1 of 2 uitgeschreven uit GBA,18 onbekend.

Dakloos per:

1 2006, 1 winter 2007, 1 2008, 1 april 2009, 2 eind 2009, 1 eind 2010,
1 februari 2011, 1 april 2011, 2 april/mei 2011, 1 juli 2011, 1 sept 2011,
3 okt 2011, 1 november 2011, 4 onbekend, 1 eind 2011, 8 onbekend.

Periode dakloos:

weergegeven als jaar.mnd :(2 item als ?),
5.., 2…, +/-2.5, 2.3, 1.8, 1.7, 0.8, 0.5, 0.2, 2:0.1, 2:0.0, -0.1,16: ?
(de negatieve getallen zijn van te voren geregistreerde personen).

Situatie:

3 dakloos op straat (a)
4 dakloos tijdelijk onderdak bij familie/ vrienden/ kraakpand (b)
3 residentieel dakloos bij genoemde instelling (c)
1 nachtopvang
3 postadres
0 thuisloos (d)
1 combinatie a en c
1 combinatie b en c
1 onbekend a of b
13 onbekend

Verblijfplaats:

2 op straat
1 in auto
1 in boot
1 bij vriend in overbruggingsflat
1 passantenverblijf “Het Kompas” (LdH) 19-8.30 uur
2 nachtopvang “ ‘t Veerhuys” (LdH)
1 begeleid wonen “Het Kompas”
1 Siriz Opvang
8 onbekend

Kinderen aanwezig:

26 niet, 2 wel (1 tijdelijk ergens onderdak, 1 dagopvang LdH), 2 onbekend.

Zwanger:

23 niet/n.v.t., 6 onbekend, 1 wel (Siriz).

Zorgverzekering:

8 wel,21 onbekend, 1 niet.

e
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Ingevuld door:

1 Woonpartners MH
4 Straathoekwerk MH
15 Leger des Heils, Het Kompas
3 GGD HM/Meldpunt Z&O
2 Veiligheidshuis Gouda
1 politie MH, team Bollenstr.
1 Siriz
3 Kwintes

Eindverslag Zwerfjongeren
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

8

Document 1B. Enkele verhalen van zwerfjongeren
Verhaal 1 Jongen
19 jaar
De jongen is op zijn 2e jaar weggehaald bij zijn ouders en bij zijn oma gaan wonen met zijn
tweelingzus. Oma kon hen niet aan, daarom zijn zij in een kindertehuis geplaatst en later in het Sofia
Kinderziekenhuis. Daar hebben zij 4 jaar gewoond. Hij was nogal agressief, heeft ADHD en
waarschijnlijk een hechtingsstoornis. Na de behandeling heeft hij op veel verschillende plekken
gewoond in Zuid-Holland: Lindenhof, pleeggezin (weggehaald i.v.m. verwaarlozing), Stek e.d.
e
Rond zijn 15 in fijn pleegezin in Gouda terechtgekomen. Dat was een hele goede ervaring, maar hij
kon daar niet mee omgaan. Is gaan blowen en wilde daar uiteindelijk zelf weg. Bij Stek in Gouda
geplaatst, ging niet goed vanwege het blowen, is vervolgens in Rotterdam opgevangen en gestopt
met blowen. Vervolgens bij tante in Spijkenisse gaan wonen. Na een tijdje liepen de spanningen daar
steeds verder op. Hij heeft toen gezworven van logeerplek naar logeerplek, bijvoorbeeld bij halfbroer
en pleegtante. Zijn (oude) pleegouders hebben hem geholpen bij het vinden van een vaste nieuwe
woonplek bij de Reling in Gouda. De jongen wilde eigenlijk liever zelfstandig wonen, maar is nu heel
blij met de plek bij de Reling. Hij vindt dat er bij de Reling een goede, veilige sfeer is. De leiding is
positief, ze doen leuke dingen met je, maken contacten en steunen je bij je keuzes.
Hij doet de mbo-opleiding pedagogisch medewerker en werkt in de horeca. Drinkt en blowt niet.
Knelpunten:
 Veel verschillende woonplekken, moeilijk om goede plek met begeleiding te vinden.
 Bejegening van het personeel bij diverse jeugdzorginstellingen (vaak wordt je ingekaderd, terwijl
je steun nodig hebt van mensen die achter je staan en je volgen/steunen bij jouw keuze).
 Geen goede relatie met voogden, veel verschillende en zijspelen vooral een rol op formele
momenten (begin of einde plaatsing).
Wat is er nodig:
 Zorgen dat een jongere een goed sociaal netwerk heeft waar hij op terug kan vallen (bij het
pleeggezin).
 Voorkomen dat jongeren op heel veel verschillende plekken wonen.
 Jongeren positief benaderen en motiveren, vertrouwensband opbouwen, praten over toekomst en
gevoelens, steunen bij het maken van keuzes (niet voorschrijven of dwingen).
Verhaal 2 Jonge moeder
21 jaar, zoontje van een paar maanden
De jonge moeder komt uit een gezin dat jarenlang crisispleeggezin is geweest. Het was daardoor vaak
e
hectisch thuis. Haar moeder is plotseling overleden op haar 16 . Vader kreeg al snel een nieuwe
vriendin, die bij hen introk. Zij vond dat niet erg, maar de vriendin voelde zich niet op haar gemak. Na
e
een incident is zij rond haar 18 vertrokken om in een kraakpand gaan wonen met haar broer. De
kraak mislukte en zij heeft vervolgens een tijd gezworven, logeerde bij vrienden e.d. Via de politie is zij
uiteindelijk bij het Kompas/Leger des Heils terechtgekomen. Toen waren er nog weinig vrouwen in de
nachtopvang, voor vrouwen was bijna altijd plaats. Zij heeft geen informatie gehad over bijv. wanneer
je recht hebt op een uitkering of hoe je op de 24-uurs opvang terecht kan komen.
Via (verkeerde) vrienden heeft zij een tijd in Den Haag gewoond. Vervolgens her en der gelogeerd.
Uiteindelijk weer teruggegaan naar het Kompas. Wajong uitkering aangevraagd, die werd afgewezen,
zij wist niet dat zij in beroep kon gaan. De jonge moederheeft diagnose ADHD en is bedreigd in haar
ontwikkeling, heeft mogelijk een hechtingsstoornis. Zij heeft opvang gezocht, maar dat was lastig, ze
was te jong of te oud, had geen regiobinding, geen goede diagnose, er was alleen een ambulant
aanbod of …..?
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Zij besloot te gaan backpacken. In Luxemburg kwam zij een jongen tegen waarmee zij is gaan
samenwonen en waar zij zwanger van is geworden. De relatie was niet goed en vader en zwager
hebben haar opgehaald. De nieuwe start in Gouda was lastig, zij stond nergens meer ingeschreven,
had schulden, geen ID-kaart. Zwager heeft haar uiteindelijk geholpen om de vicieuze cirkel te
doorbreken. Zij heeft aan het eind van de zwangerschap en bij de bevalling bij Siriz gewoond. Zij heeft
sinds kort een eigen huis en krijgt nazorg van Siriz. Zij heeft nu te maken met 1 gezin, 1 plan. Dat is
fijn, maar ze wil graag dat er gevraagd wordt welke hulpverlener jij wil en dat mensen zich ook aan de
gemaakte afspraken houden.
Knelpunten:
 Pas als je zwanger bent, gaan mensen je helpen
 Gebrek aan informatie over wat je rechten en plichten zijn en welke (opvang) mogelijkheden er
zijn
 Hulpverleners doen allemaal maar een stukje, weten vaak niet van elkaar wat er mogelijk is
 De nachtopvang is niet prettig voor jongeren ener zijn te weinig bedden
 Bij elke instelling moet je je opnieuw bewijzen
 Soms moet je medicatie nemen om ergens voor in aanmerking te komen, dat wil zij niet
Wat is er nodig:
 1 loket waar mensen werken die de tijd voor je nemen en je goed kunnen informeren over alle
mogelijkheden die er zijn.
 1 begeleider die bij je blijft tot je zelfstandig bent (minder verschillende hulpverleners).
 1 dossier dat met je meegaat naar de volgende instelling, zodat je je niet steeds opnieuw hoeft te
bewijzen. Liefst zelf beheren zodat je kan voorkomen dat er dingen in staan die niet kloppen.
 Aparte opvang voor jongeren, liefst kamers of zelfstandige woonruimte met begeleiding.
 Regiobinding moet weg, veel(zwerf)jongeren hebben op meerdere plekken gewoond.
 Betere informatie over mogelijkheden die er zijn: voedselbank, gratis spullen ophalen,
kortingspassen, kwijtscheldingsmogelijkheden e.d.
 Vaak zijn er vreemde of tegenstrijdige regels/mogelijkheden. ( je moet je bij REAKT melden
tussen 9 en 10, maar als je op school zit, werkt of actief werk zoekt is dat lastig; gek dat je pas
aan het eind van het jaar je geld terugkrijgt als je een kortingspas wilt).
Verhaal 3 Jonge moeder
19 jaar, met dochtertje van een paar maanden
De jonge moeder komt uit Den Haag en is op haar derde ernstig mishandeld door haar echte vader.
Haar moeder heeft haar gered van de verstikkingsdood door een mes in de rug van haar vader te
steken. De jonge moeder heeft hierdoor blijvende schade opgelopen, zij heeft bijvoorbeeld moeite met
spreken (zij stottert) en rekenen.
De nieuwe vriend van haar moeder heeft haar misbruikt. Dat durfde zij niet aan haar moeder te
e
vertellen, omdat die vriend haar had bedreigd. Zij is de thuissituatie ontvlucht en heeft van haar 13 tot
e
haar 16 gezworven. Zij woonde soms op straat en kon soms bij vriendinnen of vrienden logeren. Haar
voogd van de William Schrikker Stichting heeft haar uiteindelijk opgespoord en naar een crisisopvang
in Rotterdam gebracht.
Daarna heeft zij haar moeder verteld wat er gebeurd is en is zij weer thuis gaan wonen. Zij heeft
anderhalf jaar een vriend gehad en is zwanger geworden. De vriend maakte het uit en zij kon niet bij
haar moeder blijven wonen. Moeder woont inmiddels samen met een nieuwe man. Zij werken allebei
en de jonge moeder heeft hulp en begeleiding nodig. Zij woont nu 3 maanden bij Siriz en staat op de
wachtlijst voor een woning met ambulante begeleiding van Gemiva. De jonge moeder heeft een
Wajonguitkering en wil graag in de horeca werken. Zij heeft stage gelopen in de horeca op een
school. Zij heeft goed contact met moeder en haar nieuwe man, die wonen in Den Haag. In Gouda
heeft zij een sociaal netwerk: haar tante, neven en nichten en vrienden.
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Knelpunten:
 Geld om te eten.
 Dak boven je hoofd.
Wat is er nodig:
 Veilige plek om te wonen.
 Begeleiding.
Verhaal 4 Jongen
19 jaar
Zijn ouders zijn vlak na zijn geboorte gescheiden. Hij is bij zijn vader gebleven. Vanaf groep 5 heeft hij
hulp gehad in verband met zijn ADHD. Op zijn dertiende kreeg hij steeds meer problemen met zijn
stiefmoeder. Uiteindelijk is hij bij Curium geplaatst, daar heeft hij een jaar gewoond en vervolgens is hij
bij de Jutters geplaatst in een behandelgroep. Daarna heeft hij op verschillende plekken in Zuide
Holland gewoond bij diverse jeugdzorginstellingen (Horizon, Cardea en Stek). Op zijn 18 jaar moest
hij weg bij Cardea. Hij wilde zelfstandig gaan wonen, maar de casemanager van BJz heeft hem
aangemeld bij Kwintes en gezorgd dat hij ter overbrugging thuis in Alphen kon gaan wonen. Dat ging
niet goed en zijn vader heeft hem in oktober 2011 op straat gezet. Hij heeft toen een paar maanden
gezworven, sliep bij zijn vriendin, tante of vrienden. Begin dit jaar is hij bij Kwintes gaan wonen.
Hij heeft momenteel geen werk. Hij wil samenwonen met zijn vriendin van 16, maar daar hebben zij
geen geld voor. Hij wil ook graag volgend jaar naar school: kok of SPW. Zijn grote liefde is muziek
maken, daar zou hij het liefst van willen leven. Hij gebruikt geen medicijnen meer voor zijn ADHD en
vindt dat hij er nu goed mee om kan gaan.
Zijn relatie met vader en stiefmoeder is niet zo goed. Hij heeft vroeger veel steun gehad van zijn vader
en zou dat nu ook graag meer willen.
Knelpunten:
 Wachtlijsten, vaak langer ergens verbleven omdat er een wachtlijst was voor een geschikte
vervolgvoorziening. Stond op zijn 18e op een wachtlijst voor een woonplek bij Kwintes. Is ter
overbrugging bij vader en stiefmoeder gaan wonen, dat liep fout.
 Geldgebrek, kreeg geen uitkering en heeft soms gestolen om aan eten te komen. Heeft nu een
schuld bij Kwintes omdat hij ontslagen is en de eigen bijdrage niet kan betalen.
 Geen zekerheid over een slaapplek.
Wat is er nodig:
 Jongeren moeten beter en eerder voorbereid worden op hun zelfstandigheid: leren met geld
omgaan, budgetteren, map maken en bijhouden.
 Jeugdzorg moet niet stoppen bij 18 jaar, maar desnoods met verlengde ondertoezichtstelling
doorgaan tot de jongere echt zelfstandig is.
 Ervaringsdeskundige jongeren zouden een rol kunnen spelen in de hulpverlening en het
motiveren van jongeren voor hulp.
 Er moet op tijd een vervolgplek geregeld worden voor jongeren zodat zij geen last hebben van de
wachtlijsten.
 Meer huisvestingsmogelijkheden voor jongeren, via woningbouw duurt het erg lang voor je
zelfstandige woonruimte kan vinden.
 Meer investeren in verbeteren van relatie jongeren en ouders als dat mogelijk is.
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Verhaal 5 vrouw
25 jaar
De vrouw komt uit Utrecht, is Marokkaanse. Zij heeft een Vmbo-diploma kader economie. Is daarna
begonnen aan SPW, maar heeft dat niet afgemaakt.
Zij heeft vroeger veel problemen gehad met haar vader, was het zwarte schaap in de familie. Drie jaar
geleden kreeg zij een vriend die haar na een paar maanden begon te mishandelen en seksueel te
misbruiken. Zij woonde in die tijd nog thuis, maar durfde het niet te vertellen. Zij mocht geen vriend
hebben. Pas na anderhalf jaar heeft zij erover gepraat met haar oudere broer, maar ze deed of het
over een vriendin ging. Die zei dat zij naar de politie moest gaan om aangifte te doen. Samen met een
jongerenwerker heeft zij dat uiteindelijk gedaan.
Thuis heeft zij niet verteld wat er aan de hand was en de spanningen liepen op. Broer heeft haar
mishandeld, veel ruzie met vader. Zij is naar een vriendin gegaan en via haar bij de vrouwenopvang
terechtgekomen. Eerst in Utrecht, vervolgens in Den Haag en uiteindelijk heeft zij een vaste plek
gekregen bij het VOC Gouda.
Daar heeft zij vier tot vijf maanden gewoond. Zij had moeite met op tijd uit bed komen en taken doen.
Was de jongste thuis en had niet geleerd schoon te maken, op te ruimen e.d. Zij was bij het VOC ook
de jongste en vond niet zoveel aansluiting bij de vrouwen met kinderen. Bij het VOC moest zij weg
omdat zij zich niet aan de regels hield. Zij kreeg nog wel ambulante begeleiding. Op een kamer
gewoond in Gouda boven een café, problemen gekregen met uitkering. Teruggegaan naar Utrecht,
VOC heeft haar overgedragen aan de vrouwenhulpverlening daar.
Het contact met de hulpverlening in Utrecht loopt niet goed. Zij heeft afgelopen jaar op vijf
verschillende tijdelijke plekken gewoond en twee maanden echt gezworven, soms buiten geslapen,
soms bij vriendinnen/vrienden op de bank.
Zij heeft veel schulden en zit nu in de schuldhulpverlening, dat duurt drie jaar. De kamer die zij heeft
moet zij binnenkort weer uit omdat er teveel mensen op dat adres staan ingeschreven en er een
onderzoek komt. Zij wil graag naar opvang of een begeleid wonen project, omdat zij nog moet leren
voor zichzelf te zorgen. Daarnaast wil zij graag hulp bij het verwerken van haar trauma. Bij het VOC in
Gouda heeft zij geleerd daarover te praten, maar verder is er nog niets mee gedaan. Ook wil zij graag
weer naar school.
Knelpunten:
 De begeleiding. Er zijn veel instellingen die iets doen, maar iedereen doet een stukje en daardoor
helpt het vaak niet.
 Een vaste woonplek vinden.
 Te weinig aandacht voor traumaverwerking.
Wat is er nodig:
 Een persoon/instelling die met je praat, een plan met je maakt, je de weg wijst en je blijft volgen.
 Goede opvang of begeleid wonen plekken, liefst met andere jongeren en niet met gezinnen met
kinderen.
 Hulp bij het verwerken van je trauma.
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Document 1C. Verbeterpunten van zwerfjongeren
1. Een centraal punt waar mensen werken die weten welk hulpaanbod er is (opvang,
ontspanningsmogelijkheden, ambulante hulp, goedkope spullen e.d.). Nu word je vaak van het
kastje naar de muur gestuurd. Instellingen moeten beter samenwerken en op de hoogte zijn
van elkaars aanbod.
2. Een vertrouwenspersoon waar je mee kan praten, die je kan vertrouwen en die bij je blijft tot je
zelfstandig bent. Die persoon maakt samen met jou een toekomstplan en helpt je de hulp te
krijgen die je nodig hebt.
3. Betere nazorg voor jongeren uit de jeugdzorg. Hulp moet niet stoppen als je 18 jaar bent,
maar als je in staat bent om voor jezelf te zorgen.
4. Meer betaalbare jongerenhuisvesting, bijvoorbeeld door beter gebruik van leegstaande
panden.
5. Alle jongeren moeten beter voorbereid worden op hun zelfstandigheid.
6. Hulp voor alle dakloze jongeren. Niet alleen voor zwangere of mishandelde jongeren of
jongeren met een diagnose. Geen regiobinding.
7. Gebruik maken van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact organiseren.
8. Meer aandacht in de hulp (jeugdzorg) voor herstel van de relatie met ouders en/of familie en
traumaverwerking. Zorgen dat jongeren een goed sociaal netwerk om zich heen hebben waar
zij op terug kunnen vallen.
9. Aandacht voor talentontwikkeling. Actief stimuleren dat jongeren gaan sporten of een hobby
hebben. Het is goed als jongeren lid zijn van een sportvereniging, iets te doen hebben, zich
ontspannen, bewegen, andere mensen ontmoeten e.d.
10. Meer aandacht voor de houding en bejegening van medewerkers. Sommige werkers
benaderen je neerbuigend, maken onderscheid.
11. Aparte opvang voor jongeren en meermogelijkheden voor zelfstandig wonen met begeleiding
op maat.
Wat heeft mij geholpen?
1. Mensen die mij positief bejegenen, die kijken wat ik wel kan.
2. Talentontwikkeling : sporten, schilderen, anderen ontmoeten.
3. Een klik hebben met een bepaalde hulpverlener, iemand die echt naar je luistert.
4. Ervaringsdeskundige hulpverleners.
5. Mensen uit mijn eigen sociale netwerk, familieleden, vrienden, een goed pleeggezin.
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Document 2. Het aanbod
Loketten
 CJG
 BJz
 Veiligheidshuis
 Meldpunt ZO
 MEE
 STIP

(Centrum voor Jeugd en Gezin)
(Bureau Jeugdzorg)
(Meldpunt Zorg en Overlast)
(Steun- en Informatie Punt voor de geestelijke gezondheidszorg MH)

Ambulante hulp
 Kwadraad
 CJG
 MEE
 BJz
 Stek
 Outreachende hulp REAKT
Opvang jongeren
Hieronder een overzicht van alle beschikbare plekken voor opvang in de regio voor jongeren.
Instelling

Type opvang

Doelgroep

Dekkingsgebied

Capaciteit

Maximale
opvangduur

Siriz

Opvanghuis

Tienermoeders (tot

Landelijk

25 jaar en hun

10 (8, 1 crisisbed en

9 maanden

2 begeleid wonen)

kinderen)
De Reling

Begeleide

Alleenstaande

kamerbewoning

jongere mannen en

Regionaal

5 (6 +

13 maanden

1overbruggingsplek)

vrouwen zonder
kinderen (17 tot 23
jaar) in noodsituatie
Stek Jeugdhulp

Kamertrainingscentrum,

Jongeren (diverse

crisisopvang, fasegroep

groepen tot 18 jaar)
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(11+9+9=) 29

12/3/12
maanden
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Opvang Volwassenen
Hieronder een overzicht van alle beschikbare plekken voor opvang (MO, VO en gemeentelijk) in de
regio voor volwassenen,niet specifiek voor jongeren:
Instelling

Type opvang

Doelgroep

Dekkingsgebied

Capaciteit

Maximale
opvangduur

Leger des Heils

Beschermd wonen,

(Ex-) dak- en

woonzorgcentrum,

thuislozen (met

crisisopvang,

multiproblematiek,

nachtopvang,

psychiatrisch en/of

woonbegeleiding

verslaving),

Regionaal

(30+8+16+16+4)=

-/12/6/9/-

74

maanden

Landelijk

18

6 maanden

Regionaal

(8+2=)10

12/3

volwassenen
(eventueel met
kinderen)
Vrouwenopvangcentrum

Blijf-van-mijn-lijf-

Vrouwen (door

(VOC) Midden-Holland

huis

huiselijk geweld in
crisissituatie en
dakloos)

Swanenburghshofje

Tijdelijke opvang

Volwassenen met

met begeleiding,

maatschappelijke/

crisisopvang

psychosociale

maanden

problemen

Opvang Specialistische hulp
Hieronder een overzicht van alle beschikbare plekken voor specialistische opvang in de regio (niet
specifiek voor jongeren benoemd):
Instelling

Type opvang

Doelgroep

Dekkingsgebied

Capaciteit

GGZ Midden-Holland

Psychiatrisch

Mensen met

Regionaal

20

ziekenhuis

psychische/psychiatrische

Maximale
opvangduur
Onbekend

problematiek

Kwintes
Kwintes heeft een jongerengroep in Bodegraven met 5/6 jongeren van 18 tot 25 jaar.
Daarnaast hebben zij “beschermd wonen” plekken in Gouda (Jan Kottenerf: 23, Fluwelensingel: 24,
Paradijs: 24-25 plekken), Boskoop (20) en Bodegraven (24 waaronder 5/6 speciaal voor jongeren),
Woerden (24, m.n. autisten).
Humanitas Homerun
Humanitas Homerun levert intensieve trajectbegeleiding van maximaal een jaar voor LVB-jongeren
(licht verstandelijke beperking) met zeer zware meervoudige problemen. In dat jaar probeert
Humanitas de hulp vlot te trekken en te zorgen dat andere partners daarna de hulp weer kunnen
oppakken of overnemen.
Het specialistische aanbod van Brijder, Gemiva en ASVZ is niet opgenomen in dit rapport.

Eindverslag Zwerfjongeren
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

17

Dagbesteding
De Steeg REAKT
De Steeg is bedoeld voor mensen met een dubbele diagnose, maar ook mensen die op straat
leven/dakloos zijn kunnen bij hen terecht. Als je een woning hebt, mag je niet meer komen.
Domino
Domino serveert driemaal per week een warme maaltijd: op maandag, woensdag en donderdag. Er
kunnen maximaal 30 mensen mee eten. Van maandag tot en met vrijdag is er verder een
inloopmogelijkheid. Zaterdag wordt alleen gebruikt voor speciale evenementen: bijv. verwendag,
kledingbeurs. Zondag gebruikt de kerk de benedenverdieping.
Eleos
Zij hebben een beschermde woonvorm in Krimpen aan den IJssel, met een lerend werkentraject erbij.
Zij hebben ook een christelijke residentiële jeugdzorgvoorziening. In Gouda hebben zij ook twee
woonvormen voor mensen vanaf 18 jaar: Lekkenburg en Veenzoom, die verhuizen binnenkort naar
een nieuw gebouw tegenover het ziekenhuis. Daarnaast bieden zij ambulante begeleiding en
ondersteuning bij reguleren van het dagritme/scholing en arbeidstraining, maar daar hebben zij
momenteel geen jongeren.
Prestatieafspraken zorgdak
De MO- en VO-instellingen (Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang) samen kunnen jaarlijks
aanspraak maken op een contingent van 32 woningen. Daarvan zijn er 7 bestemd voor STEK, 5 voor
Palier (reclassering) en de resterende 20 voor de overige instellingen. Het vrouwenopvangcentrum
valt buiten deze regeling omdat er met hen een speciale urgentieregeling is afgesproken (10 urgenties
per jaar).
Kansen:
 3 units bij Kwintes.
 Domino wil wat ontwikkelen voor jongeren.
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Document 3A. Lijst geïnterviewden






























Gerrie van Tol en Hans van Elzakker, gemeente Gouda
Judith Willemen- van der Voort, gemeente Gouda
Driss Habyby, Marloes Dettingmeijer en Leendert Bek, werkportaal gemeente Gouda
Erik Gorter, stadsmarinier gemeente Gouda
Esther Vink, Veiligheidshuis gemeente Gouda
Ans Gierman, jongerenloket gemeente Gouda,
Petra de Jong, GGD/CJG
Paula van Ommen, GGD/OGGZ
Aart Jongejan, ZOG MH
Tjalling Vonk, Leger des Heils
Cobi Boeschoten, Leger des Heils
Merel Wissink en Jan Groen, Kwadraad
Tanja van Driel (De Steeg) en Gerda Heeren (Straathoekwerk), REAKT
Johan Andre, Factor G
Trudy v.d. Boom, Eleos
Meya Cornelissen, Vrouwen Opvangcentrum Midden-Holland
Bea Sonneveld, Siriz
Mariken den Hartog, Inloophuis Domino
Inge van Dam, De Reling
Amanda Boer, Swanenburgshofje
Rob Klein, BJz Zuid-Holland
John Vergouw, Stek
Media Faverus en Margot Hondebrink, Kwintes
Frits Frenken, GGZ MH (Rivierduinen)
Ton Nijmeijer Parnassia/Brijder
Tamara van Blijswijk, MEE
Judith Tieleman, Humanitas Homerun
Arjen Primus, Woonpartners
Mariska Aron en Joost Slager, Mozaïek Wonen
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DOKUMENT 3B. Knelpunten
Uit de verschillende interviews met instellingen en ambtenaren zijn de belangrijkste 14 knelpunten
gehaald:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gebrek aan (jongeren)huisvesting
Gebrek aan (aparte) opvang voor jongeren
Gebrek aan samenwerking, regie en beleid
Postadres/Zorgverzekering
Aanbod: Versnippering en niet persoonsgericht
Afhoudende opstelling van gemeente en uitkeringsinstanties
Dagbesteding werk/school
Financiering
Gebrek aan preventie/Jeugdzorg
Jongeren
Houding en deskundigheid van sommige werkers
Schuldhulpverlening
Wachtlijsten: Kwadraad, schuldhulpverlening, gespecialiseerde hulp
Regio(binding)

De instellingen maakten de volgende opmerkingen over de verschillende knelpunten.
1. Gebrek aan (jongeren)huisvesting
 De woningmarkt zit vast door de economische crisis. Er is weinig doorstroming, normaal komt 7 à
8% van het bezit jaarlijks leeg. Nu zijn dat nog maar 350 woningen per jaar, ongeveer 5%.
 Jongerenhuisvesting realiseren is duur.
 Woningbouwcorporaties kunnen niet genoeg zorgdakwoningen leveren.
 Volgens de woningbouwcorporaties wordt het huidige aantal niet helemaal gebruikt.
 Nu ook weinig mogelijkheden meer voor tijdelijke verhuur.
 Geen Kamers met Kansen-projecten.
 Doorstroom (urgentieregeling is nu voor elkaar, maar blijft lastig).
2. Gebrek aan (aparte) opvang voor jongeren
 Kompas is niet geschikt voor jongeren.
 Opvang voor zwaardere doelgroep nodig.
3.







Gebrek aan samenwerking, regie en beleid
Gemeente moet regie nemen.
Gemeenten onderling werken niet goed samen.
Ketenpartners werken niet goed samen.
Samenwerking tussen woningbouwcorporaties en zorginstellingen kan verbeteren.
Er zijn geen korte, middellange en lange termijndoelen.
Geen heldere kaders voor vernieuwing.
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4.





Postadres/Zorgverzekering
Heb je nodig om aan traject deel te nemen, uitkering te krijgen.
Je moet je 16 nachten melden, maar er is geen plek en het is niet “stoer”.
Onverzekerd, daardoor schulden.
Mensen die niet verzekerd zijn of een schuldenpremie hebben komen niet meer in de medische
zorg, zowel bij GGZ MH als tandartsen.

5.





Aanbod: Versnippering en niet persoonsgericht
Teveel hulpverleners; jongeren zouden 1 hulpverlener moeten krijgen.
Teveel verschillende jeugdzorginstellingen.
Hulp sluit niet aan bij behoefte van jongeren.
Netwerk wordt niet betrokken bij de hulp.

6. Afhoudende opstelling van gemeente en uitkeringsinstanties
 Uitkering/inkomen regelen is lastig.
 Proactieve houding nodig om jongeren te ondersteunen naar arbeid, leerwerkplek, opleiding of
inkomen.
 Bureaucratie van uitkeringsinstanties: het is voor jongeren moeilijk om nog een uitkering te krijgen.
Je moet het verhaal goed vertellen, anders verlies je bijv. recht op WW.
 Ouders van jongeren tussen de 18 en 21 jaar moeten meebetalen aan de uitkering. Het principe is
goed, maar in de praktijk is het lastig en zorgt het voor spanningen.
7. Dagbesteding werk/school
 Dagbesteding, die is er vaak nog niet. Voorwaarde voor begeleid wonen is wel financiën en
dagbesteding, maar dat is lastig te regelen.
 Geen dagbesteding voor LVB-jongeren.
 Scholingsmogelijkheden, dat is vaak lastig gezien de financiële situatie.
 Gebrek aan afstemming tussen nachtopvang en dagopvang, zondag is er geen dagopvang.
8.






Financiering
Productfinanciering geeft geen ruimte voor vernieuwing.
Zonder CIZ- of Jeugdzorgindicatie geen hulp (bijv. van Kwintes).
Een aantal jongeren heeft geen diagnose en daardoor is de financiering van de opvang of
ambulante hulp soms lastig. Diagnose wordt gedaan door GGZ of MEE, maar dat kost vaak 3
maanden.
Eigen bijdrage voor de hulp; met name ambulante cliënten stoppen met de hulp in MiddenHolland.

9.




Gebrek aan preventie/Jeugdzorg
De wet zorgt ervoor dat de zorg meestal stopt bij 18 jaar.
Jongeren worden niet goed voorbereid op zelfstandigheid.
Jongeren kunnen niet met geld omgaan.

10.




Jongeren
Soms zichtbaar, soms ineens weer uit beeld.
Deel is ongemotiveerd voor hulp.
Sommige jongeren blowen veel.
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11.




Houding en deskundigheid van sommige werkers
Sommige mensen hebben geen oog voor de doelgroep.
Bejegening is niet goed.
Sommige werkers hebben te weinig kennis van zaken.

12. Schuldhulpverlening
 Veel wachtlijsten en papierwerk.
 Je komt niet in de schuldhulpverlening als je geen vast inkomen of vast contract hebt (werk via
uitzendbureaus is niet genoeg).
 Moet opnieuw opgestart worden als de cliënt teruggaat naar de eigen gemeente.
13. Wachtlijsten: Kwadraad, schuldhulpverlening, gespecialiseerde hulp
 Wachtlijsten bij reguliere instanties zoals bijv. Kwadraad: snelle intake maar daarna 2 tot 3
maanden wachten.
 Als mensen met mentale problemen naar de GGZ MH gaan, gaat er vaak een fikse tijd overheen
voordat de feitelijke behandeling opstart.
14. Regio(binding)
 Mensen uit de regio Midden-Holland moeten zich in Gouda melden om zaken op de rails te krijgen
(het kost geld om naar Gouda te gaan, vaak toch geen slaapplaats, maar nodig voor aanvraag
van WWB-uitkering).
 Terugplaatsen naar eigen gemeente is soms lastig.
 Geen (geschikte) plek in deze regio.
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Document 3C. Wat moet er gebeuren?
De geïnterviewden hebben allen aangegeven wat er nu zou moeten gebeuren om te zorgen dat de
knelpunten worden opgepakt. Dat is samengevat:
1. Divers en groter aanbod van woningen of kamers (met begeleiding) (Veiligheidshuis, LDH,
Meldpunt ZO)
2. Persoonsgerichte aanpak
3. Ketensamenwerking, regie en beleid
4. Eén loket
5. Preventie
6. Financiering
7. Financiën/ Postadres/Zorgverzekering
8. Dagbesteding
9. Ervaringsdeskundigheid
Opmerkingen per punt:
1. Divers en groter aanbod van woningen of kamers (met begeleiding)
 Kleinschalige opvang voor 2 à 3 jongeren.
 Skaeve Huse, ervaringsdeskundigen worden gezocht om de begeleiding te gaan doen op een
outreachende manier.
 Meer doorstroom/huisvestingsmogelijkheden bijv. zorgdakconstructie.
 Huisvesting, vooral in Gouda. Daar zijn te weinig mogelijkheden voor 18-jarigen. Stek heeft
recht op 7 zorgdakwoningen per jaar maar in 2011 werden er maar 4 geleverd. Resultaat
2012 lijkt te verbeteren, nu 4 plekken gerealiseerd.
 Vorm van Kamers met Kansen nodig. Samenwerking Stek, woningbouwcorporaties met steun
van gemeente. Vorige project liep vast omdat er geen structurele financiering geregeld kon
worden.
 Eerste opvang of kamers nodig voor jongeren die dakloos zijn, niet bij langdurige
daklozen/zwervers.
 Jongerenhuisvesting (maar jongeren hebben vaak veel te hoge eisen).
 Aparte opvang voor jongeren.
 Meer huisvestingsmogelijkheden
 Meer zorgdakplekken voor deze jongeren.
 Meer woonplekken voor jongeren met praktische ambulante ondersteuning, die ook hun
schulden oppakken.
 Opvang/huisvesting.
 Opvang met 24-uursbegeleiding, vergelijkbaar met De Reling, voor jongeren tot 23 jaar. Met
elkaar wonen, vriendschappen en werk leren vasthouden, met geld leren omgaan.
 Aparte opvang (is beter dan met volwassenen) waarmee ze uit de vicieuze cirkel kunnen
komen.
 Een voorziening met 24-uursbegeleiding voor de zwaardere doelgroep die veel gebruiken.
2. Persoonsgerichte aanpak
 Door bijvoorbeeld ambulante outreachende hulp van Kwadraad voor 18 + of via Meldpunt ZO.
 De GGD zou een registratiesysteem moeten hebben om deze groep te monitoren.
 Ex-gedetineerden (niet alleen jongeren) hebben vaak intensieve begeleiding nodig bij het
vinden van dagbesteding/woning etc. Deze begeleiding kan niet altijd gegeven worden of ze
staan er zelf niet voor open.
 Jongeren moeten bij de hand genomen worden, er is outreachende hulp nodig.
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Meer outreachende hulp nodig.
Wens van Kwadraad outreachender kunnen werken.
Meer maatwerk bieden in samenwerking met het netwerk als dat kan. Daarvoor kunnen CJGmiddelen worden ingezet.
In het hulpverleningsplan van deze jongeren moet expliciet aandacht zijn voor hun
woonsituatie, naast andere doelen bijv. werk, inkomen, netwerk.
Eén medewerker per gezin zou het uitgangspunt moeten zijn. Eén gezin, één plan zou
moeten evolueren naar een gezinsaanpak.
Meer samenwerking van de instellingen onderling
Eén regiehouder
FACT, het wordt een leeftijdsloos ACT dat voor alle zwerfjongeren iets moet kunnen
betekenen (Functie Assertive Community Treatment).
Zorgen dat ze een goede hulpverlener krijgen die samen met hen een plan maakt en ze
intensief kan ondersteunen.
Direct EIGEN KRACHT inzetten.
Begeleid wonen voor jongeren die geen Jeugdzorg- of AWBZ-indicatie hebben/krijgen.
Elke jongere 1 vertrouwenspersoon die een plan met ze maakt, goed naar ze luistert en
dingen regelt.

3. Ketensamenwerking, regie en beleid
 Samenwerking tussen corporatie, zorginstellingen en gemeente verbeteren.
 Het interregionale overleg van gemeenten zou verbeterd moeten worden en zij zouden meer
de regie moeten nemen.
 Goede samenwerking/convenant.
 Gemeente moet regie nemen.
 Meer samenwerking.
 Proactieve houding gemeente.
 Meer samenwerking van de instellingen onderling.
 Betere ketensamenwerking. Instellingen weten Humanitas Homerun nu nog onvoldoende te
vinden. Regie nodig zoals in andere steden.
 Beleid ontwikkelen met korte, middellange en lange termijndoelen.
4. Eén loket
 Centraal onthaal net als Rotterdam (binnen zes weken diagnose en plan).
 Eén registratiesysteem (REGIPRO?).
 Eén loket, een laagdrempelige toegang (op meerdere plekken) in Midden-Holland. Kortere
lijnen tussen de diverse organisaties. CJG zou dan meer moeten regisseren.
 Eén loket dat dingen ook oppakt.
 Centrale aanmelding.
 Centrale aanmelding en een goede website zodat jongeren de weg kunnen vinden, er zicht is
op wat er nodig is en ook instellingen op de hoogte zijn van het overige aanbod.
 Een duidelijke plek waar zij terecht kunnen (één loket?).
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5. Preventie
 Meer preventie, het begint bij schoolverzuim.
 Betere afstemming met Kwintes om de uitstroom te verbeteren, maar ook met JJI’s (justitiële
Jeugdinrichtingen), Horizon en/of Brijder.
 Iets voor uitvallers om hen te verleiden weer hulp te aanvaarden. Moet individuele aanpak
zijn, anders teveel beheersproblemen.
 Uitvallers uit de hulp melden bij bijv. het Meldpunt Zorg en Overlast en dan actief en
outreachend benaderen.
 Meer preventie, bijvoorbeeld: veel hulp geven als jongeren dreigen uit te vallen in het
onderwijs of de zorg.
 Voorlichting op scholen.
6. Financiering
 Geld zou cliënt moeten volgen.
 Financiële vrijheid. De huidige financiering geeft onvoldoende mogelijkheid om aan te sluiten
bij de wensen en wat nodig is.
 Financiering van de zorg in de toekomst en hoe doe je dat dan bij ACT-zorg.
 Verruiming van een voorlopige CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg), zodat die na
vaststelling van een diagnose bijgesteld kan worden.
7. Financiën/Postadres/Zorgverzekering
 Goede voorlichting over WWB, zodat mensen weten dat het echt alleen een vangnet is.
 Er is een te klein financieel verschil tussen werk en uitkering, daardoor niet aantrekkelijk voor
jongeren om te gaan werken.
 Vereenvoudiging van krijgen van een postadres. Er is een werkgroep van het Coördinatieteam
die dit gaat oppakken.
 Zorgen dat jongeren, ook commercieel daklozen wel een zorgverzekering kunnen hebben.
 De vicieuze cirkel moet doorbroken worden: geen huis, geen adres, geen uitkering, geen ….
 Goede afspraken met de gemeenten, met name over het postadres. Gemeente eist dat
postadres in Gouda is, dat kan niet altijd als ze geen woonplek hebben.
8. Dagbesteding
 Dagbesteding. Gemeente heeft weinig goede dagbestedingsprojecten voor LVB-jongeren. De
VG is niet geschikt, Eleos richt zich op GGZ-problematiek. App ontwikkelen voor en door
jongeren.
 Mogelijkheden voor scholing/werk en inkomen.
9. Ervaringsdeskundigheid
 PAja voor Gouda (Participatie Audits in Zorg en Welzijn).
 Ervaringsdeskundigen zelf de kar laten trekken.
 Vervolghulp na De Reling. Een soort Buddy die je 2 jaar lang steunt en langzaam loslaat.
Iemand die je bijvoorbeeld even sms’t of je je bed al uit bent.
Overige opmerkingen:
 Er zijn geen behandelingsmogelijkheden voor LVB-jongeren die ook GGZ-problematiek
hebben. Kristal doet wel onderzoek maar biedt geen behandeling.
 Mensen moeten oog voor de doelgroep krijgen.
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Document 4. Verslag van de studiemiddag “Jong en dakloos”, d.d. 30 augustus 2012
Organisatie: JSO, GGD HM, REAKT en de ZOG MH
Aanwezigen:
Wethouder Suijker (gemeente Gouda) en wethouder Verbeek (Zuidplas), vertegenwoordigers van de
gemeenten Boskoop, Gouda en Zuidplas, Factor-G, Stichting Christelijke Hulpverlening, Wmo-raden
van Zuidplas en Gouda, ZOG MH, Kwintes, Brijder Jeugd en Preventie, Eleos, GGD Hollands Midden,
GGZ Kinderen & Jeugd, GGZ MH (Rivierduinen), Politie Hollands Midden, MEE Midden-Holland,
Reakt, Kwadraad, Stichting Zwerfjongeren Nederland/Het Projektburo, VNG, VOC Midden-Holland,
Mozaïek Wonen, Inloophuis Domino, Siriz Opvang, Maatschappelijk Centrum Leger des Heils,
Meldpunt Zorg en Overlast, Bureau Jeugdzorg, Advies & Meldpunt Kindermishandeling, Meldpunt
Zorg en Overlast, JSO, Ondersteuningsprogramma VWS, enkele jongeren en andere
belangstellenden.
1. Opening en introductie
Petra van Buren, Directeur ZOG MH opent de studiemiddag en heet iedereen welkom. Zij zegt dat de
ZOG MH als belangenorganisatie van de GGZ,verslavingszorg en maatschappelijke opvang door
projecten zoals deze de aandacht wil vragen voor de doelgroep. Onder zwerfjongeren wordt verstaan:
Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige
problemen.
Petra van Buren:“De ZOG MH is in 2010 gestart met aandacht voor zwerfjongeren, we hebben toen
een werkgroep Zwerfjongeren gestart onder het OGGZ platform MH. Voor deze jongeren is geen
specifieke opvang geregeld. Daarom hebben we met Kwintes een plan van aanpak geschreven voor
een opvang voor jeugd. In 2011 is de registratie gestart bij de GGD, hieruit bleek dat er (in 2011) 30
unieke zwerfjongen waren, waarbij ervan uitgegaan wordt dat dit het topje van de ijsberg is.
In 2012 is vanuit de RAS-middelen van de provincie een project gestart voor zwerfjongeren met
ondersteuning van JSO. Vandaag zijn er ruim 60 aanmeldingen vanuit allerlei instellingen, waaruit
blijkt dat dit onderwerp leeft in onze regio!”
Zij geeft het woord aan Fietje Schelling (de voorzitter van de studiemiddag). Zij is adviseur bij JSO en
werkt veel met jongeren. In Den Haag is zij betrokken bij de Ketenaanpak (goede begeleiding voor de
opvang van zwerfjongeren).
2. Jongeren
Landelijk gezien wordt het aantal geschat op 9000 jongeren, waarbij ervan uitgegaan wordt dat dit
aantal groeit (cijfers: Algemene Rekenkamer).
Het doel van deze middag is: het creëren van draagvlak, agendering van het onderwerp en zorgen dat
ketenpartners elkaar leren kennen.
Fietje heeft met 8 jongeren van diverse instellingen (Kwintes, VOC, Siriz, De Reling en het Kompas)
gepraat over hun ervaringen. Samen hebben zij 11 punten opgesteld om de hulp te verbeteren en 5
dingen benoemd die jongeren helpen als zij dakloos zijn.
Twee van deze jongeren vertellen vervolgens hun verhaal. Het meisje heeft haar verhaal getekend in
een strip, daar is een filmpje van gemaakt. De jongen heeft een rap gemaakt en vertelt vervolgens wat
hij belangrijk vindt.
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Welke verbeterpunten hebben deze jongeren:
 Er moet hulp komen voor alle dakloze jongeren, waarbij de hulp niet stopt als ze 18 jaar worden.
 Er moet één begeleider komen met een positievere benadering, waarbij het verleden kan worden
losgelaten.
 Er moet meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigen.
 Er moet een centraal punt komen, waar kennis is van het aanbod en deskundigheid wordt
gebundeld, om te vermijden dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 Er moet meer aandacht komen voor houding en bejegening van dakloze jongeren.
3. De wethouder van Gouda
Mevrouw Suijker spreekt haar waardering uit voor deze studiemiddag. Jongeren mogen niet van het
kastje naar de muur worden gestuurd. Zij moeten hun leven nog kunnen opbouwen en dit is een
investering waard. Informatie moet wel beter op elkaar worden afgestemd, maar de materie is
kennelijk ingewikkeld. Het is voor haar inspiratie om deze problematiek samen op te pakken en beter
te regelen. Zwerfjongeren staan nu echt op de agenda: het onderwerp is inmiddels in beleidsplannen
opgenomen.
Het is een complexe problematiek omdat het ook gaat om huizen en werk (het geven van perspectief).
Vaak heeft het te maken met de opvoeding (als je ouders je wegsturen). Er is ondersteuning nodig om
weer vooruit te komen. Bejegening is hierbij zeer belangrijk. Zij zegt dat er in het traject naar de
toekomst moet worden gekeken. De transitie van de jeugdzorg en het verbeteren van de nazorg zijn
hierbij belangrijke punten. Zij wil hierbij betrokken blijven.
De voorzitter zegt dat de transitie van de jeugdzorg zeker kansen biedt om jongeren te begeleiden
totdat zij op eigen benen kunnen staan.
De jongeren hebben nog meer wensen naar voren gebracht, bijvoorbeeld meer betaalbare
jongerenhuisvesting, behoefte aan een lotgenotencontact en aparte opvang voor jongeren.
Het Kompas is niet geschikt voor jongeren.
Zij loopt de 11 verbeterpunten met de zaal door.
1. Een centraal punt waar mensen werken die weten welk hulpaanbod (opvang,het kastje naar de
muur gestuurd. Instellingen moeten beter samenwerken en op de hoogte zijn van elkaars aanbod.
2. Een vertrouwenspersoon waar je mee kan praten, die je kan vertrouwen en die bij je blijft tot je
zelfstandig bent. Die persoon maakt samen met jou een toekomstplan en helpt je de hulp te
krijgen die je nodig hebt.
3. Betere nazorg voor jongeren uit de jeugdzorg. Hulp moet niet stoppen als je 18 jaar bent, maar als
je in staat bent om voor jezelf te zorgen.
4. Meer betaalbare jongerenhuisvesting, bijvoorbeeld door beter gebruik van leegstaande panden.
5. Alle jongeren moeten beter voorbereid worden op hun zelfstandigheid.
6. Hulp voor alle dakloze jongeren. Niet alleen voor zwangere of mishandelde jongeren of jongeren
met een diagnose. Geen regiobinding.
7. Gebruik maken van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact organiseren.
8. Meer aandacht in de hulp (jeugdzorg) voor herstel van de relatie met ouders en/of familie en
traumaverwerking. En zorgen dat jongeren een goed sociaal netwerk om zich heen hebben waar
zij op terug kunnen vallen.
9. Aandacht voor talentontwikkeling. Actief stimuleren dat jongeren gaan sporten of een hobby
hebben. Het is goed als jongeren lid zijn van een sportvereniging, iets te doen hebben, zich
ontspannen, bewegen, andere mensen ontmoeten e.d.
10. Meer aandacht voor de houding en bejegening van medewerkers. Sommige werkers benaderen je
neerbuigend, maken onderscheid.
11. Aparte opvang voor jongeren en meer mogelijkheden voor zelfstandig wonen met begeleiding op
maat.
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Wat heeft de jongeren geholpen?
1. Mensen die mij positief bejegenen, die kijken wat ik wel kan;
2. Talentontwikkeling: sporten, schilderen, anderen ontmoeten;
3. Een klik hebben met een bepaalde hulpverlener, iemand die echt naar je luistert;
4. Ervaringsdeskundige hulpverleners;
5. Mensen uit mijn eigen sociale netwerk, familieleden, vrienden, een goed pleeggezin.
4. Registratie en het belang ervan
Paula van Ommen (beleidsmedewerkster OGGZ, GGD Hollands Midden) zegt dat er iets met de
cijfers moet worden gedaan. Een betere registratie is belangrijk voor de financiering en een beter
beeld van de problematiek. Er wordt daarom nadrukkelijk opgeroepen om aan deze registratie mee te
werken. Dit is landelijk ook opgepakt.
Geschiedenis: registratie om cijfers aan te leveren voor het zorgkantoor om voorziening(en) voor
zwerfjongeren in de regio Midden-Holland te kunnen maken.
Even goochelen met cijfers:
Schatting naar aanleiding van de gegevens van de Rekenkamer: 20 – 80 zwerfjongeren in MiddenHolland.
Schatting OGGZ-monitor volgens omrekening landelijke maatstaven:
1200-2400 totale doelgroep OGGZ, daarvan 40 zwerfjongeren in Midden-Holland.
Onderzoek bureau HHM telling november 2010 tot half februari 2011. Info afkomstig van 45
centrumgemeenten, waarvan de info van 24 gemeenten als betrouwbaar werd gerekend. 11
centrumgemeenten konden een actueel aantal geven op peildatum. 13 centrumgemeenten leverden
cijfers over een heel jaar. Dit is vertaald naar landelijke cijfers (op tientallen afgerond).
Landelijk aantal zwerfjongeren:
Op peildatum: 3617 (residentieel 365 en 3252 feitelijk).
Op jaarbasis: 7978 (residentieel 876 en 7102 feitelijk).
Wanneer ook de zwerfjongeren in RIBW-instellingen (Regionale Instellingen Beschermd Wonen)
worden meegerekend, eigenlijke vallen die erbuiten:
Op peildatum: 4050
Op jaarbasis: 9000
Opvallend is de spreiding:
Er zijn grote verschillen tussen centrumgemeenten in het aantal zwerfjongeren per 10.000 inwoners.
Dit loopt van minimaal 1.0 tot maximaal 9.9 feitelijk daklozen per 10.000 inwoners.
Het gemiddelde ligt op 4.3 feitelijk dakloze zwerfjongeren per 10.000 inwoners, uitgaande van een
jaartelling. Kijkend naar peildatum komt dat neer op 2.0 per 10.000 inwoners.
Voor Gouda (73.000 inwoners) zouden dat er op dit moment dus 15 zijn en op jaarbasis 32.
Voor de regio Hollands Midden (260.000 inwoners): 52 op peildatum en 112 op jaarbasis. Hierbij
wordt uitgegaan van de nieuwe definitie tot 23 jaar en de landelijke cijfers zijn daarop
aangepast/omgerekend. Ook is uitgegaan van het landelijk gemiddelde omdat Gouda en MiddenHolland ook bij andere onderzoeken in verreweg de meeste gevallen zo rond het landelijk gemiddelde
zitten.
Naar leeftijdscategorie (cijfers zijn omgerekend naar de nieuwe norm van leeftijdsgrens bij 23 jaar
i.p.v. 25 jaar).
Onder 18:
20-30% n.b. er is geen ondergrens van leeftijd!
18 t/m 22:
70-80%.
De man/vrouw verhouding daarbij is 61% versus 39%.
Resultaten tot nu toe uit de registratie in Midden-Holland:
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Tot nu toe door middel van registratie:
In 2011 30 unieke zwerfjongeren geregistreerd.
In 2012 tot nu toe 16 via de registratie. Daarbij vanmorgen nog eens 5 bij de post, die in dit aantal niet
zijn meegenomen.
Leeftijdsopbouw:
18
1
19
1
20
2
21
5
22
5
23
3
De piek ligt hier dus duidelijk bij de adolescentenleeftijden niet in de puberleeftijd. De leeftijd waarop
jongeren op eigen benen gaan staan. Er is nog te weinig inzicht in de daadwerkelijke problematiek in
onze regio, behalve dat vaststaat dat de meeste van hen te kampen hebben met financiële
problemen, al dan niet met schulden.
Van de 16 registraties zijn er drie mannen en tien vrouwen; van drie registraties is het geslacht
onbekend. Dat is opvallend. Landelijk beeld is dat er meer jongens/mannen zijn.
De man/vrouw verhouding landelijk is 61% versus 39%.Een aantal van deze vrouwen uit de regio is
afkomstig van Siriz. Dat verklaart het hoge aantal vrouwen, maar nog niet het lage aantal
geregistreerde mannen. Verklaring daarvan is deels dat bij onze registratie nog niet die van de
zwerfjongeren van het Veiligheidshuis is meegenomen. Dit heeft ook met beeldvorming te maken. Een
aantal (al dan niet overlastgevende) zwerfjongeren wordt niet als zodanig aangemerkt. We moeten in
de regio de definitie dus beter gaan toepassen en er niet zelf een oordeel of interpretatie aan
toevoegen. Het mag niet uitmaken met welke problematiek een jongere te maken heeft, om al dan niet
als zwerfjongere meegeteld te worden.
Aanbevelingen:
Met een schatting alleen ben je er nog niet, je wilt ook weten welke hulpverlening nodig is.
Hoeveel jongeren juist weer thuis of bij familie gaan wonen en hoeveel jongeren er aanspraak doen
op andere woonvormen.
Registratie: zwerfjongeren komen moeilijk in beeld, daarom zoveel mogelijk partijen laten registreren
die zicht hebben op de doelgroep. Door de manier waarop wordt geregistreerd, kunnen dubbelingen
weggefilterd worden. Zo krijgen we een goed inzicht op het aantal. Dus allemaal meedoen met
registratie!
Instellingen voor MO en VO: laat vooral ook registreren op het moment dat iemand bij je binnenkomt
als zwerfjongere. Er is geen ondergrens van leeftijd!
De gegevensverzameling is nu grof op hoofditems.
Als eerste stap hebben we het registratieformulier al aangepast, zodat we nu ook al meer inhoudelijke
info kunnen verzamelen. HHM geeft advies voor meer gegevensverzameling, die makkelijker en beter
zou kunnen worden verzameld wanneer er sprake zou zijn van een centraal loket.
Definitie: een ander effect van de registratie is dat het ook een goede manier is om het onderwerp
onder de aandacht te brengen. Er ontstaan gesprekken over wie er wel en niet onder vallen. Wat is
een zwerfjongere, wat is de landelijke definitie, welke beeldvorming is er, welke oordelen en
vooroordelen, welke achterliggende normen en waarden, manier van kijken naar de situatie en
stigmatisering.
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De definitie is helder en breed. Gebruik die dan ook zoals die bedoeld is voor een goed zicht op de
gehele doelgroep, die dus heel divers is en kan zijn. Dat vraagt om maatwerk en een integrale aanpak
per persoon. Onderscheid in doelgroepen is alleen van belang voor beleidslijnen over wat er aan
mogelijkheden moet zijn of komen.
Sluit geen jongeren uit omdat je vindt dat het profiteurs zijn, omdat je vindt dat het jongeren zijn die
zich in de schulden hebben gewerkt en kennelijk niet bereid zijn om daar ook verantwoordelijkheid
voor te dragen. Het zijn jongeren die nog een heel leven voor zich hebben en zich nu al in een situatie
bevinden, waarbij ze niet in staat zijn om hun leven vorm te geven, door welke omstandigheden dan
ook. Daarbij hebben zij ondersteuning nodig, wellicht hulp, om hun problemen op te lossen. Als ze dat
zelf konden, hadden ze dat allang gedaan.
Hulp bij alledaagse zaken: jongeren hebben naast hulp voor de problematiek ook iemand nodig die
hen helpt bij de alledaagse zaken, zoals het aanvragen van zorgtoeslag, het invullen van formulieren
etc. Die rol wordt in andere gevallen vaak door de ouders vervuld. Er komt heel wat op je af wat je
allemaal moet regelen en daarvoor is een vertrouwenspersoon, mentor, vraagbaak belangrijk. Dat
hoeft niet per se een professional te zijn.
De belangrijkste vraag is: wat is hun eigen kracht en wat hebben zij nodig?
Diverse andere gemeenten die daar meer info over verzameld hebben, zijn zo gekomen tot een beter
profielonderzoek.
Voorbeelden:
 Rotterdam: bandieten, dissidenten, weglopers, verschoppelingen.
 Den Haag: bandieten, weglopers, kansrijke zwerfjongeren, internaatjongeren.
 Dordrecht: dakloos, detentie en drugs, thuisloos met toekomstperspectief, kansrijk met
startkwalificatie, laaggeschoold en hulpverlening.
 Leiden: dakloos met justitieel verleden, startkwalificatie met schulden, jongeren/meiden in
familiecrisis, laaggeschoold met hulpverlening.
Profielen geven een grove schets, niet om etiketten te plakken want iedere zwerfjongere is uniek.
Met een doorgaande en betere registratie kunnen we voor onze regio ook komen tot een beter profiel
en kunnen we ook beter kijken welk hulpaanbod nodig is. Meer woningen, kamers, opleiding, herstel
van thuis/gezinssituatie, ambulante begeleiding, leren omgaan met financiën? Tevens nagaan wat de
laatste gemeente van inschrijving was om een beeld te ontwikkelen over spreiding Gouda en
regiogemeenten. Indien gekoppeld aan één loket; twee vliegen in één klap: inzet van passende hulp
en zicht op de doelgroep en profielen.
Rapporten HHM zijn bij HHM of bij Paula van Ommen op te vragen.
5. Het aanbod
De voorzitter heeft in kaart gebracht hoe het aanbod eruit ziet in Midden-Holland. De grootste groep
zwerfjongeren is tussen de 18 en 20 jaar oud.
Zij vraagt de zaal naar welk loket zij een zwerfjongere zouden sturen:
 Meldpunt Zorg en Overlast: voor hulpverlening voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Zij
kunnen niet worden doorverwezen, omdat er voor deze groep geen loket is. Hierdoor kan het
Meldpunt geen oplossingen bieden.
 Centrum Jeugd en Gezin: de insteek is om deze doelgroep niet door te verwijzen maar de vraag
te formuleren, in het netwerk te zetten en naar de partners te zoeken. Op deze manier kan worden
bekeken wat nodig is om tot oplossingen te komen. Er wordt veel doorverwezen, ook kinderen van
12+, via telefoon, de mail en de school (Meander, via het schoolmaatschappelijke werk). Er is veel
verkokerd (deels gefinancierd), niet alles is aan elkaar verbonden in de hulpverlening.
 BJz voor jongeren tot 18 jaar.
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Veiligheidshuis.
MEE
STIP

Vervolgens vraagt zij de zaal wie er allemaal ambulante hulp kunnen geven en, als een jongere
opvang nodig heeft, waar kan hij/zij dan terecht:
 Stek: “De Ton” voor jongeren tot 18 jaar.
 Humanitas Homerun: hulpverlening met intensieve begeleiding. Zwerfjongeren kunnen hier direct
naar toe, geen opvang.
 Kompas (Leger des Heils): opvang voor de nacht (bed en postadres). Jongeren worden hier vaak
afgewezen, hierover moet, op niet al te lange termijn, verder worden gepraat.
 De Reling: voor jongeren van 17-22 jaar (meestal met diagnose) maar biedt geen opvang aan
verslaafden. Alleen in de zorg bekende jongeren worden toegelaten.
Waar kunnen jongeren overdag terecht? Bijvoorbeeld:
 REAKT: voor dagopvang (eten, douche, gesprek) zonder indicatie, Eleos, Domino.
 ZOG MH, Kwadraad, Siriz, Werkplein, Veiligheidshuis en Zo!
Een aantal organisaties heeft aangegeven dat zij weinig zwerfjongeren zien, dat zijn bijvoorbeeld BJz
(onder de 18 jaar zwerven ze niet, dan zitten zij in opvang), de politie, Domino, MEE, jongerenwerk
(wel in Boskoop) en Swanenburgshofje.
Met betrekking tot jongeren die hulp krijgen van BJz wordt gezegd dat er altijd voor crisisopvang van
0-18 jaar gezorgd wordt. Als er geen bed is, wordt dit tot op directieniveau besproken. Eerst wordt
onderzocht wat er aan de hand is (in eigen netwerk) en wordt globaal ingeschat of het een veilige plek
is.
Er wordt vastgesteld dat na 17.00 uur instellingen slecht bereikbaar zijn, BJz heeft echter een 24-uurs
crisisdienst.
De aanwezigen zijn het er over eens dat het aanbod erg versnipperd is. Organisaties kennen elkaar
en elkaars aanbod onvoldoende. Er zou jaarlijks een netwerkbijeenkomst moeten zijn waar zij elkaar
ontmoeten en actuele ontwikkelingen bespreken.
De sociale kaart die door de ZOG MH wordt geüpdatet is een welkome aanvulling. Deze zal z.s.m.
worden verspreid. De sociale kaart is ook via www.zogmh.nl te downloaden.
6. Stand van zaken van het project: Knelpunten en prioriteiten
De meeste zwerfjongeren zijn bankslapers (bij anderen). Zwerfjongeren zijn vaak uitvallers, 80% heeft
een jeugdzorgverleden. De belangrijkste risicofactoren voor dakloosheid zijn: opgroeien buiten het
eigen gezin of bij teveel verschillende instanties hebben gewoond, getuige zijn van misbruik of
huiselijk geweld.
Er zijn drie groepen zwerfjongeren te onderscheiden:
 Lichte problematiek en kansrijk. Het zwervend bestaan is vaak ontstaan door een incident of een
trauma.
 Intensieve en langdurige hulpverleningsachtergrond. De jongeren zijn vaak laag opgeleid en
hebben langdurige zorg nodig.
 Ook een hulpverleningsachtergrond, drugs en criminaliteit staan centraal.
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Welke knelpunten benoemen jongeren en werkers:
Jongeren
 Versnipperde hulp, niet weten waar je heen moet.
 Moeilijk om de vicieuze cirkel te doorbreken.
 Gebrek aan opvang.
 Gebrek aan huisvesting (met begeleiding op maat).
 Jeugdzorg stopt nog vaak bij 18 jaar.
 Houding van sommige medewerkers of instellingen.
 Financiën.
 Regiobinding.
Instellingen
 Gebrek aan jongerenhuisvesting.
 Geen (aparte) opvang voor jongeren bij instellingen als het Kompas.
 Gebrek aan regie, beleid en samenwerking (vallen tussen wal en schip).
 Postadres/zorgverzekering wordt ingewikkeld gemaakt. Een werkgroep is nu bezig met het
postadres.
 Het aanbod is teveel versnipperd, niet persoonsgericht.
 Afhoudende houding van gemeenten en uitkeringsinstanties (Werkplein).
 Dagbesteding, werk en school.
 Financiering van de hulp (verkokering houdt vernieuwing tegen), jongeren moet geleerd worden
hoe je met geld om gaat etc..
 Een tekort aan of geen preventie: wat als je 18 jaar of ouder bent.
 Jongeren zijn niet gemotiveerd en ongrijpbaar.
 De houding van de deskundigen.
 Schuldhulpverlening is erg moeilijk, geen studiemogelijkheid bij schulden.
 Wachtlijsten (vooral bij gespecialiseerde hulpverlening).
 Regiobinding. Er wordt opgemerkt dat Gouda in de regio coulant is, want er verblijven hier ook
jongeren uit Rotterdam!
Ouders zijn niet meer verantwoordelijk voor hun kinderen als ze 18 jaar worden, financieel zijn ze
e
verantwoordelijk tot hun 21 jaar.
Wat moet er gebeuren volgens de mensen waarmee gesproken is?
1. Divers en groter aanbod van woningen of kamers (met begeleiding)
2. Persoonsgerichte aanpak
3. Ketensamenwerking, regie en beleid
4. Eén loket
5. Preventie
6. Financiering
7. Financiën/Postadres/Zorgverzekering
8. Dagbesteding
9. Ervaringsdeskundigheid
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7. Werkgroepen
Na de pauze zijn de deelnemers verdeeld over zeven werkgroepen.
A. Eén loket
B. Preventie
C. Ketensamenwerking
D. Huisvesting en opvang
E. Dagbesteding
F. Eigen kracht en ervaringsdeskundigheid
G. Persoonsgerichte aanpak
De vragen die door iedere werkgroep zijn besproken zijn:
 Welke oplossingen zijn mogelijk?
 Hoe kom je tot een integrale aanpak en regie?
 Wat ga/kan jij of jouw organisatie doen?

A. Eén loket
Eén loket waar kennis is van de sociale kaart en een begeleider die de jongere in alle stappen
ondersteunt. Het CJG als makkelijk toegankelijk centraal punt voor jongeren. Het heeft al zeven
partners en kan de benodigde partners binnenhalen. Het CJG wil een apart plan voor iedere
jongere.
Oplossingen: meer bekendheid aan geven met name via internet, online mogelijkheden geven
door bijv. chatten, bekendheid met de sociale kaart en een vaste casemanager/begeleider bij alle
stappen.
B. Preventie
Het is lastig om preventiemaatregelen te nemen omdat het onbekend is hoe het er in gezinnen
aan toe gaat en wat de ontwikkelingsfase van de jongere is.
 Jongeren moet gewezen worden op verplichtingen. Folders zijn hierbij niet efficiënt. Het
onderhouden van persoonlijke contacten vraagt veel tijd en geld.
 Scholen moeten een meer signalerende functie krijgen naar het CJG.
 Gebruik groep 7 en 8 van de basisschool om eerder te signaleren.
 Hulpverlening moet niet te hoogdrempelig zijn: eigen (spreek)taal gebruiken.
 Over welke jongeren hebben we het?
 Schakelmomenten: als een jongere om hulp vraagt moet dit onmiddellijk geboden worden: de
termijn hiervoor is max. drie maanden.
 Voorlichting bij echtscheiding.
 Hoe houden we contact met dit soort groepen?
 Samenwerking Jongerenwerk+BJz =SMW+AMW.
 Meer outreachend werven.
 “Lastig” gaat vaak in tegen het uitgangspunt “we helpen mensen die gemotiveerd zijn”.
 Niet doorverwijzen maar samen oppakken, anders verlies je de jongere.
 Bij het contact met een jongere moet je soms buiten je eigen expertise werken (bijv. de
Marokkaanse doelgroep).
 Wie is de juiste hulpverlener voor de jongere. Dit is een lastig punt, omdat het over eigen
organisatiegrenzen heen gaat.
C. Ketensamenwerking
Instellingen zien in dat ze los van (ook financiële) belangen en werkwijzen van hun eigen
instellingen moeten kunnen opereren en dat hiervoor de GGD regiehouder zou moeten zijn.
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Casemanagement via de warme overdracht. Feitelijk zou het gaan om een uitbouw van de
bestaande activiteiten van het CT Meldpunt ZO, een toevoeging van een (F)ACT team, het
ontschotten van financiering via de GGD en het via een convenant organiseren van o.m. mandaat
en doorzettingsmacht. “Geld volgt klant” als uitgangspunt. Instellingen mogen klanten niet
loslaten; als de inzet wordt opgeschort, komt de cliënt weer bij de regiehouder terecht. Het CJG
zou dan wel laagdrempeliger worden en zou de centrale inloop voor zwerfjongeren kunnen zijn,
zowel digitaal (met een website) als fysiek.
Verdere informatie uit de workshop: Ketenverantwoordelijkheid
Zwerfjongeren passen niet in de huidige vorm van maatschappelijke opvang en hebben iets nodig
wat past bij de doelgroep. Behoeften kunnen heel verschillend zijn: soms 24 uursopvang, maar
soms ook gewoon zelfstandige woonruimte, al dan niet tijdelijk.
Allereerst is het van belang dat er in het eigen systeem van de jongere tijdelijke woonruimte te
vinden is. De praktijk is echter meestal dat dit systeem al benut en uitgeput is en daar dan geen
rek meer in zit.
Voor de eerste (nood)opvang kan gedacht worden aan crisisplaatsen bij het Leger des Heils, of bij
een andere instelling. Maar misschien kan er ook wel gebruik gemaakt worden van gastgezinnen
(mits dat kan voor de problematiek). ‘t Swanenburgshofje geeft aan dat zij daar mee gewerkt
hebben, maar er inmiddels mee gestopt zijn, omdat dat niet goed ging. Er werd bijvoorbeeld
gestolen of er was te weinig privacy over en weer door het inwonen bij een gastgezin.
Tegelijkertijd zijn er nu goede ervaringen mee in Engeland. Je moet dus goed kunnen kijken wie
geschikt is voor een gastgezin. Bureau Jeugdzorg werkt ook met gastgezinnen voor opvang van
jeugd tot 18 jaar, dus waarom zou dat niet ook voor jongeren tot 23 jaar kunnen?!
Het kan per jongere erg verschillend zijn wat nodig is, 24 uursplek, gastgezin, woonruimte met
begeleiding of zelfstandige woonruimte met begeleiding op andere leefgebieden.
Er zijn nu bij diverse plaatsen en bij verschillende organisaties crisisopvangplekken. Men weet dat
echter niet goed van elkaar, er is ook nergens een centraal overzicht of er ergens plekken/bedden
vrij zijn. Het is handig om dit bijvoorbeeld ergens in de cloud te plaatsen, zodat er altijd een
actueel overzicht is.
Is het een goed idee om alle crisisplekken meer centraal te houden en niet zo te versnipperen?
Dit kan verder uitgezocht en onderzocht worden.
Mozaïek geeft aan dat zij starterswoonruimte heeft, waarvoor soms moeilijk mensen te vinden
zijn, omdat de wooneisen steeds hoger komen te liggen. Wellicht zijn deze plekken voor dit doel te
benutten (zwerfjongeren en/of crisisplekken). Deze woonruimte is momenteel kaal, maar kan
natuurlijk met diverse bronnen gemeubileerd worden.
Probleem blijft de doorstroom. In het huidige woonsysteem in Nederland blijven mensen lang in
een goedkope woning wonen, ook al zijn zij inmiddels meer gaan verdienen. Dit beperkt de
doorstroom en zorgt ervoor dat er weinig woningen in het lage huursegment beschikbaar zijn.
Wees creatief in het vinden van andere oplossingen. Het hoeft niet altijd een hele woning te zijn,
denk aan kamers met kansen, een woning met meerdere woonplekken. Er kan ook gekeken
worden of hiervoor een van de zorgdakwoningen benut kan worden.
Aanpak en begeleiding moet integraal gebeuren.
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Knelpunten als postadres/uitkering en onverzekerdheid mogen niet door bureaucratie en het
“kastje naar de muur” beleid beperkend zijn. Integrale aanpak, een persoon met
doorzettingsmacht zijn nodig om de impasse te doorbreken. Hiervoor zou één loket, dat het
geheel bekijkt, handig zijn. Van instellingen wordt verwacht dat zij samenwerken om tot die
integrale aanpak te komen. Niet doorverwijzen, maar gezamenlijk aanpakken.
D. Huisvesting en opvang
 Keten: eerste opvang met meer differentiatie, bijv. laagdrempelige inloop voor
jongeren/jongerenloket, MO voor jongeren, woonstudio’s of bij gastgezinnen.
 Fysiek: instellingen ontmoeten elkaar daar en jongeren ontmoeten de instellingen.
 Doorzettingsmacht: een sociaal jongerenmarinier die rapporteert aan burgemeester of wethouder.
Op casusniveau worden knelpunten opgelost die ontstaan doordat instellingen en regels elkaar
uitsluiten.
E. Dagbesteding
Eerst moet worden voldaan aan basisvoorwaarden, zoals het creëren van meer specifieke
opvang, met name douches en slaapplaatsen voor jongeren. Bij vermenging met andere groepen
voelen jongeren zich niet veilig en trekken dan verder.
















Knelpunten bij dagbesteding:
Het ontbreken van diploma’s die meer leiden tot een zinvolle dagbesteding.
Continuïteit.
Diversiteit: de groep onderling en ouderen.
UWV-gemeente: de jongere is slachtoffer van de bureaucratie.
Oplossingen:
Meer vraaggericht
Geef een zinvolle dagbesteding met (toekomst)perspectief, een werkervaringsplaats etc.
Maatjesproject: inzet begeleiding met goede vertrouwensrelatie en met continuïteit.
Zet jongeren in als vrijwillige ervaringsdeskundige (met begeleiding).
MEE: hulpvraag verduidelijken/trajectbegeleiding, wellicht bij beperking of vermoeden van een
beperking, bij aanbod van een cursus.
Domino: aansluiten met vrijwilligers.
Kwintes en Eleos: vraaggericht werken.
REAKT: rehabilitatie benadering naar vraaggericht werken.
Brijder: inventariseren van wensen via internet en cliëntenraad.

F. Eigen kracht
 Draagvlakonderzoeken voor de opzet van een jongerenplatform met behulp van een
ondersteuner.
 In gesprek gaan met andere platforms om van elkaar te leren en om uiteindelijk voor de belangen
van de jongeren op te kunnen komen.
 Ervaringsdeskundigheid benutten in voorlichting en trainingen. Hiervoor moeten trainingen
voorjonge ervaringsdeskundigen worden ontwikkeld.
 Iedere instelling moet goed luisteren naar de opmerkingen en verbeterpunten van de jongeren.
 Jongeren moeten de doelgroep(elkaar) motiveren om in actie te komen. De ZOG MH wil
ondersteunen.
 Bij voldoende animo wil de ZOG MH een herstelgroep/lotgenotencontact gaan starten.
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G.







Persoonlijke aanpak
Een goede begeleider die meedenkt is noodzakelijk.
Goede zorg en medicatie.
Ook in samenwerking met het VOC oppakken.
Een klik is noodzakelijk:het is moeilijk om een verandering in de hulpverlener te accepteren:
iemand die er altijd voor je is en die je kunt vertrouwen.
Zelf gemotiveerd te zijn.
Persoonlijke benadering en bejegeningen (niet dat formele); dit is belangrijk voor het
gelijkwaardigheidsgevoel.

8. Plenaire terugkoppeling
Iedereen is het erover eens dat nog een en ander moet worden uitgewerkt. De ZOG MH maakt een
verslag van de bijeenkomst; dat krijgt iedereen.
De presentatie van de sociale kaart is eind 2012.
De werkgroep Zwerfjongeren gaat de punten verder uitwerken. Er wordt gevraagd wie deel wil nemen
aan deze werkgroep zwerfjongeren. Leden zijn nu Kwintes, GGD, Leger des Heils, ZOG MH, STEK.
Het CJG, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad, Brijder en vertegenwoordigers van Humanitas Homerun,
VOC (jonge moeders), Siriz en ASVZ melden zich aan.
9. Het ondersteuningsprogramma
Diny Flierman (Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren) licht toe wat dit kan betekenen voor de
gemeente Gouda. Het ministerie van VWS wil dat er geen zwerfjongeren meer op straat zijn. Daarom
is er een ondersteuningsprogramma opgesteld voor de centrumgemeenten. In het eerste halfjaar van
2012 zijn er 10 gemeenten ondersteund, nu de andere 33. De gemeente Gouda gaat nu mee doen.
Werkwijze:
 Analyse van de stand van zaken (welk specifiek beleid is er, de aantallen en de persoonsgerichte
aanpak).
 Met de betreffende ambtenaren en verantwoordelijke wethouders bespreken.
 Brede bijeenkomst met instellingen, gemeenten en beleidsmedewerkers.
 Bepalen welke stap er gemaakt wordt, bijv. verbeteren van de nachtopvang, aanpak
schuldenproblematiek.
Soms zijn zwerfjongeren zelf ook actief in het plan van aanpak.
De gemeente Gouda gaat geen startbijeenkomst organiseren, zij neemt de uitkomsten van deze
studiemiddag mee in het plan van aanpak. Over een tijdje komt er een tweede bijeenkomst (wat is er
gedaan en wat is er bereikt?).
10. Afsluiting van de studiemiddag
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en komst naar deze studiemiddag.
Zij vraagt iedereen twee data in de agenda te noteren:
 Over een maand: bezie of je hebt gedaan wat je met deze bijeenkomst wilde doen.
 Over drie maanden (rond de kerst): bedenk nogmaals of je er echt iets mee hebt gedaan.
De voorzitter sluit de bijeenkomst af.
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Afkortingenlijst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Afkorting
ACT
ASVZ
AWBZ
BJz
CIZ
CJG
FACT
GBA
GGD HM
GGZ
HM
HM
LDH
LVB
MEE
Meldpunt ZO
MH
MO
OGGZ
Paja
SPW
VNG
VO
VOC
Wmo
WW
WWB
Z&O
ZOG MH

Betekenis
Assertive Community Treatment
Algemene Stichting Voor Zorg- en Dienstverlening
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bureau Jeugdzorg
Centrum indicatiestelling zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Functie Assertive Community Treatment
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Hollands Midden
geestelijke gezondheidszorg
Hollands Midden
Hollands Midden
Leger des Heils
licht verstandelijke beperking
Naam voor organisatie MEE
Meldpunt voor Zorg en Overlast
Midden-Holland
Middelbaar Onderwijs
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Participatie Audits in zorg en Welzijn
Sociaal Pedagogisch Werk
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voortgezet Onderwijs
Vrouwen Opvang Centrum
Wet maatschappelijke ondersteuning
Werkloosheidswet
Wet werk en bijstand
Zorg & Overlast
Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland
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Bijlage 1 – Artikel AD
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Bijlage 2 - Artikel AD
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Bijlage 3 – Wervingsflyer
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Bijlage 4
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