In een dag op weg naar integraal werken
voor jongeren in een kwetsbare positie?
Meld uw gemeente nu aan voor een interventiesessie Van de Straat
Van de Straat* heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als het gaat om de uitsluiting van jongeren in een
kwetsbare positie te voorkomen. Het team van Van de Straat heeft verschillende experimenten geïnitieerd in de
provincies Leeuwarden en Groningen en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam rondom thema’s als schulden,
onderwijs en jeugdhulp. Ook waren we betrokken bij een groot aantal sessies en voeren we lobby rondom het
onderwerp bij politiek en organisaties. Van de Straat heeft haar kennis, ervaringen en expertise gebundeld in een
interventiesessie.

Voor welke gemeenten?
De interventiesessie is bedoeld voor gemeenten die een
integrale aanpak rondom jongeren in een kwetsbare
positie ambiëren, maar dit nog niet voor elkaar hebben.
Het gaat om problematiek met betrekking tot schulden,
uitsluiting van onderwijs, betaalbare huisvesting en de
verbinding tussen jeugdhulp en de Wmo (18-/18+).

Wat zijn de kosten?
Van de Straat biedt de eerste drie interventiesessies
kosteloos aan. Daarna leveren we op verzoek een
offerte. De investering die u als gemeente zelf doet
is 3-4 werkdagen van een persoon (inhoudelijke en
logistieke voorbereiding).

Hoe werkt zo’n interventiesessie?
De gemeente betrekt vanuit haar regierol alle partners
die nodig zijn voor zo’n integrale aanpak. Bijvoorbeeld
jeugdinstellingen, zorgaanbieders, wijkteams, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, kredietbank etc. Ook
nemen de gemeentelijke beleidsafdelingen deel die een
rol spelen bij een van de hoofdthema’s.

Met een groep van 15-20 bevlogen mensen uit het veld
reflecteren we op de actuele situatie in uw gemeente.
Van de Straat faciliteert de sessie en brengt haar
expertise in. De gemeente heeft zelf een actieve rol
in de organisatie van de sessie. Zowel in het bij elkaar
brengen van relevante partners, als in het regelen van
een inspirerende locatie.

Wat is het doel van de interventiesessie?
Met de input van alle partijen willen we een doorbraak
creëren om te komen tot een aanpak waarin de jongere
centraal staat. En daarnaast faciliteren we dat vertegenwoordigers van de verschillende domeinen met elkaar in
gesprek gaan.

Hoe ziet het programma eruit?
In opdracht van een gemeente wordt gedurende een
werkdag aan verandercoalities gewerkt. Bevlogen professionals komen die dag samen om in kaart te brengen
hoe verschillende velden (huisvesting, onderwijs, zorg,
schulden etc.) elkaar raken en versterken.

Voorbeeld van het programma
(wordt in overleg vastgesteld)

bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Onze prioriteiten zijn: 18-/18+, onderwijs op maat en schulden. VDS, maart 2017

*Van de Straat is een samenwerking van Stichting Zwerfjongeren Nederland en de Federatie Opvang. Van de straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de

Met de deelnemers worden de volgende stappen
doorlopen:
1.
Waarom is verandering noodzakelijk?
2.
Waar staan we nu?
3.
Welke doorbraken willen we realiseren?
4.
Hoe kunnen we die realiseren?
5.
Wie gaan wat (anders) doen?

10.00	Opening en doel interventiesessie, kennismaking
10.30	Lezing prof. dr. Derk Loorbach: ‘Noodzaak voor
transitie in omgang met jongeren in
een kwetsbare positie’.
11.15	Integrale thermometer: in hoeverre is beleid in
uw gemeente integraal? In hoeverre staat de
jongere centraal in de aanpak?
12.15 Lunch
13.15	Identificatie veranderthema’s / doorbraken
identificeren
14.00	Oefening: rollen en verantwoordelijkheden
15.00 	Actielijst voor de toekomst
16.00 Afsluiting

Waarom aanmelden voor een
interventiesessie?
Met de juiste deelnemers krijgt uw gemeente in een
dag concrete aanknopingspunten en een actielijst voor
de uitvoering van een integrale aanpak voor jongeren in
een kwetsbare positie. De sessie vergroot het draagvlak
en de betrokkenheid van de partners en beleidsafdelingen voor een gezamenlijke visie op dit vraagstuk.
Het team Van de Straat combineert praktijkervaring
en wetenschappelijke inzichten. Jongeren zijn actief
betrokken bij de interventiesessie.

Wanneer?
Het team Van de Straat is beschikbaar van maart tot en
met juni 2017. Data worden in overleg vastgesteld.

Aanmelden of meer weten?
Neem contact op met: info@zwerfjongeren.nl of bel
Marleen van der Kolk 06-30720138 of
Hella Masuger 06-44490221
Voor meer informatie zie ook: zwerfjongeren.nl en volg ons
op Twitter: @zwerfjongeren @vdstraat1

