
 

 

Bijeenkomst 42 jeugdregio’s VNG, Veenendaal, 22 maart 2017 

 

 

Dames en heren, 

Namens Van De straat dank voor de uitnodiging kort iets bij te dragen aan uw bijeenkomst. Mijn 

naam is Rina Beers en ik werk voor de Federatie Opvang. De Federatie Opvang vormt samen met 

Stichting Zwerfjongeren Nederland de Coalitie “Van De Straat”, een coalitie die een einde wil maken 

aan dakloosheid bij jongeren. 

U heeft net al van Hajar (van U2-B Heard! uit Utrecht) gehoord en gezien wat jongeren belangrijk 

vinden om te zorgen dat ze na hun meerderjarigheid ook nog volwassen kunnen worden. 

Mag ik u iets vragen? Wie van u herinnert zich nog de tijd dat hij/zij 17 jaar was? Wie van u heeft 

kinderen onder de 18? En boven de 18? En wie van u heeft het plan (of heeft dat al gedaan) om de 

avond voor de 18e verjaardag van uw kind een koffer klaar te zetten met zijn/haar spullen, om die de 

volgende dag mee te geven en na het verjaardagontbijt uw vanaf die dag meerderjarige zoon of 

dochter uit te zwaaien? Huissleutel inleveren en succes ermee?  

Ik weet niet hoe velen van u weten dat driekwart van de mensen die in de maatschappelijke opvang 

(de daklozenopvang) belanden, een verleden in de jeugdzorg hebben? Met alle (kostbare) inzet van 

jeugdzorg, is er nog steeds een grote kans dat het mis gaat na het 18e jaar. Er is heel veel (ook 

internationaal) onderzoek gedaan naar zwerfjongeren en daklozen. Een slechte en onveilige jeugd is 

een absolute risico factor voor uitval.  

18 jaar is een fragiele leeftijd. Je kunt heel veel zelf en voor heel veel dingen heb je nog steun nodig, 

emotioneel en financieel. 18 jaar betekent dat je meerderjarig bent, maar niet dat je volwassen bent. 

De gemiddelde jongere in NL woont tot zijn 25e thuis. NL is in de EU het land waar huisvesting voor 

jongeren het minst betaalbaar is. Heb je als 18 jarige geen steun van een ouder, dan is de kans dat je 

een opleiding afmaakt klein. Van het minimumjeugdloon op die leeftijd kun je geen kamer betalen. Je 

toekomstperspectief is vrij somber. Kinderen die de jeugdzorg verlaten als ze 18 zijn en geen 

functionele ouder hebben, lopen grote risico’s op uitval. Zonder preventie zijn deze jongeren de 

volgende generatie draaideurcliënten die jarenlang voor al uw loketten staat.  

Tot zover het donkere plaatje. Nu volgt het goede nieuws!  

Sinds de decentralisaties is er een overheid die een kwetsbare burger van zijn geboorte  tot zijn dood 

kan bijstaan. Ononderbroken. Als in een familie. Waar vroeger provincie, gemeente, zorgkantoor en 

verzekeraar naar elkaar verwezen, bent u, als gemeente, in de gelegenheid gebracht om de ouderrol 

te vervullen die ertoe leidt dat een kind veilig kan opgroeien tot een volwassene.  

U bent de baas van de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, de Wet op de Basisregistratie 

Personen, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en u mag de woningcorporaties vragen 

speciale prestaties te leveren voor kwetsbare groepen zoals jongeren die de jeugdzorg verlaten.  

http://www.u-2bheard.nl/


U kunt, net als u dat voor uw eigen kinderen of jonge familieleden zou doen, er actief voor zorgen 

dat voor een jongere, die het vanaf 18 zonder de steun van een ouder moet gaan redden, gezorgd 

wordt voor basale zaken: inkomen, huisvesting, emotionele steun (begeleiding), toeleiding naar een 

opleiding en baan, zorgpolis, schuldpreventie en schuldhulp.  

Dat lijkt enorm gecompliceerd, en dat is het ook. Het groot brengen van kind kost ongelooflijk veel 

inspanning, tijd, geld en zorgen, u bent daar waarschijnlijk zelf ervaringsdeskundige in. De jeugdzorg 

zou onbetaalbaar zijn als die er net zoveel tijd in zou stoppen als gewone ouders voor hun kinderen 

doen. Het resultaat aan het einde van een opvoeding, is voor een ouder dat je heel erg trots bent op 

die jongvolwassene die het met vallen en opstaan zelf gaat redden.  

U bent als gemeentelijke overheid de vervangende ouder van de kinderen die zelf geen functionele 

ouder hebben. U, met alle wethouders in Nederland, vormt de eerste generatie bestuurders die niet 

gehinderd door schotten met provincie, verzekeraar, ministeries en andere instanties, een 

doorlopende lijn voor veilig opgroeien en volwassen worden voor kwetsbare jongeren kan realiseren.  

U hebt door de decentralisaties alle instrumenten en vrijheid in handen gekregen om het voor deze 

jongeren te regelen. We willen u daarbij aanraden om die vrijheid ook te gebruiken. Laat u niet 

weerhouden door allerlei wettelijke rookgordijnen, rechtmatigheidsvragen of inspectiebezoeken. De 

wetten verplichten u tot een en ander, maar u mag nog veel meer zelf bepalen. Als je vader of 

moeder bent, kijk je eerst wat je voor je kind voor elkaar wilt krijgen. Daarna zoek je er alle mogelijke 

(soms onorthodoxe) middelen bij om dat voor elkaar te krijgen. Dat gunnen wij ook de kinderen die 

geen functionele ouder hebben. U kunt dat –samen met uw collega’s in B & W, en u mag dat. Als de 

komende jaren blijkt dat het aantal dakloze jongeren in Nederland afneemt, dan mag u enorm trots 

op uzelf zijn, want dat is een trendbreuk sinds 1988!  

Wij wensen u daarbij veel lef en doorzettingsvermogen toe. 

Namens Van De Straat: 

Rina Beers Federatie Opvang |www.opvang.nl |r.beers@opvang.nl |06-13846484 

Hella Masuger SZN www.zwerfjongeren.nl | h.masuger@zwerfjongeren.nl | 06-44490221 

Marleen van der Kolk SZN www.zwerfjongeren.nl | m.kolk@zwerfjongeren.nl | 06-30720138 
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