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Laat jongeren niet zwerven! 
Helaas zijn er ook in Nederland jongeren die kampen met dakloosheid en de problemen die dat 
met zich meebrengt. Dakloze jongeren hebben in hun jeugd vaak te maken gehad met 
problemen thuis; een of beide ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen. 
Niet zeker zijn van een eigen veilige eigen plek leidt tot allerlei problemen. Zeker op een leeftijd 
waarop jongeren zich nog volop moeten ontwikkelen. Het is moeilijk om je opleiding af te 
maken, of werk te vinden, keuzes te maken die voor je toekomst belangrijk zijn, zonder steun 
van je ouders. 
 
Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) zet zich al meer dan 10 jaar in voor een ‘onzichtbare’ 
groep van 9.000 jongeren. Jongeren zonder dak, (t)huis, zonder familie of sociaal netwerk. 
Zwerfjongeren staan momenteel volop in de belangstelling. Dat hebben we bereikt door 
voortdurend aandacht te vragen voor beleid en hulp aan zwerfjongeren.  
 
Onze visie 
Het probleem van zwerfjongeren is een maatschappelijk vraagstuk. Dak- en thuisloze jongeren 
vallen tussen wal en schip, omdat gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving niet aansluiten bij 
de complexe zorgvraag van deze jongeren. Dit werkt uitsluiting in de hand. 
Jongeren voelen zich veelal niet gesteund bij problemen als financiën, schuldhulp, onderwijs, 
werk en huisvesting. Met als gevolg dat hun toekomstperspectief achterblijft. 
 
Onze ambitie 
Elke jongere heeft recht op onderdak, passende hulp en begeleiding, onderwijs en werk en zicht 
op perspectief. SZN zet voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland zodat ook zij de kans 
hebben op een (financieel) zelfstandige toekomst. 
Wij ontwikkelen en faciliteren innovatie, we zorgen voor kennisontwikkeling en de verspreiding 
daarvan, we vergroten de stem van de jongeren, genereren draagvlak en actieve betrokkenheid.  
 
Focus op vier thema’s  
SZN heeft in de eerste jaren van haar bestaan zich vooral gericht op het onderwerp 
zwerfjongeren onder de aandacht brengen. Nu niemand meer zal ontkennen dat er ook in een 
land als Nederland jongeren zijn die opgroeien zonder vaste plek en voor wie het lastig om de 
juiste hulp te vinden en waarbij problemen zich opstapelen is het tijd voor ons als 
belangenbehartiger om ons te focussen op concrete knelpunten. 
 
  



Voor de komende periode hebben wij de volgende speerpunten benoemd: 

 Doorlopende zorglijn bij einde jeugdzorg en het vraagstuk 18-/18+. 

 Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren 

 Innovatieve oplossingen om schulden te voorkomen 

 Aanjagen en stimuleren van betaalbare jongerenhuisvesting. 
 
In 2016 lopen de volgende projecten: 

- Mobilisatieprogramma Van de Straat (samen met Federatie Opvang, Kamers met Kansen 
en DRIFT met ondersteuning van Kansfonds) 

- Praktijkexperiment 18min/18plus (2014 – 2016 in opdracht van VWS) 
- Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren in Groningen en Leeuwarden (met 

ondersteuning van OCW) 
- Met Zorg Verzekerd, gericht op het voorkomen van schulden bij de zorgverzekering als 

jongeren jeugdzorg verlaten (ism Zilveren Kruis, Spirit en met steun van Gemeente 
Amsterdam). 

 
Werkwijze 
We werken op verschillende manieren aan onze vier speerpunten. Dat doen we met 
verschillende partners (zie hierboven) en in verschillende gemeenten. 
 

1. Innovatie en kennisontwikkeling.  
2. Maatschappelijke agendering en lobby; knellende wet- en regelgeving op de punten 

onderwijs, 18-/18+, schulden en inkomen en betaalbare jongerenhuisvesting. 
3. Netwerkversterking: sturen op netwerkmogelijkheden tussen professionals voor 

kennisdeling. Voortdurend verbinding leggen tussen partijen, aanjagen en realiseren van 
(publiek-private) samenwerking om versnelling, vernieuwing en kwaliteit te realiseren. 

4. Kennisverspreiding via de volgende middelen en kanalen: 

 Onze website www.zwerfjongeren.nl. Gericht op publiek, professionals en 
stakeholders (informatie over zwerfjongeren, eigen projecten en projecten van 
partners) 

 Nieuwsbrieven: aan onze relaties en iedereen die zich hiervoor aanmeldt. 

 Sociale media: Twitter (@zwerfjongeren en @vdstraat1 en Facebook) 

 Presentaties tijdens workshops en conferenties die derden organiseren 
5. Organiseren van ontmoetingen voor professionals: 

 Expertmeetings in lopende programma’s: 18-/18+, schulden, onderwijs. In klein 
verband meer specialistische kennisuitwisseling. 

6. Stimuleren en faciliteren van zwerfjongerenparticipatie. 
Participatie van jongeren zelf is inherent aan ons werk. Jongeren worden betrokken bij al 
onze projecten. 

 

http://www.kansfonds.nl/
http://www.zwerfjongeren.nl/
https://twitter.com/Zwerfjongeren
https://www.facebook.com/zwerfjongeren

