
Kwetsbare jongeren raken op hun 
achttiende vaak in de problemen door 

schulden en dakloosheid. Hella Masuger, 
directeur van Stichting Zwerfjongeren 

Nederland (SZN), pleit voor betaalbare 
huisvesting voor jongeren.

Wat gebeurt er als jongeren achttien 
worden? 
“Ze zijn dan voor de wet meerderjarig, 
maar nog niet volwassen. Ze krijgen 
financiële verantwoordelijkheden zoals 
een zorgverzekering – met bijkomend 
de maandelijkse premie. Tegelijkertijd 
zijn hun hersenen nog volop in ont-
wikkeling. Daardoor zijn hun keuzes 
meer gericht op directe beloning dan op 
langetermijnconsequenties.”

Kunnen alle achttienjarigen in de 
problemen komen?
“De meeste jongeren groeien op in een 
veilige situatie en worden stap voor stap 
begeleid naar zelfstandigheid. Hun ouders 
springen op allerlei manieren bij. Door pech 
in de vroege jeugd kan die veilige omgeving 

en steun echter ontbreken, waardoor 
jongeren aangewezen zijn op Jeugdzorg. 
Jeugdzorg stopt wanneer jongeren achttien 
worden – precies wanneer begeleiding naar 
zelfstandigheid in feite het hardst nodig is.”

Wat gebeurt er dan?
“Deze jongeren raken veel te vroeg op 
achterstand, met als gevolg veel onnodige 
maatschappelijke kosten. Neem Bram: zijn 
moeder overleed toen hij tien was. Zijn 
vader bouwde een nieuw gezin op. Bram 
kon niet overweg met zijn stiefmoeder 
en er ontstonden spanningen die uit-
mondden in huiselijk geweld. Tot z’n 
achttiende kon Bram terecht bij Jeugdzorg, 
maar daarna moest hij het alleen zien te 
rooien. Hij móest wel schulden maken 
om te overleven – tot je zevenentwintigste 
krijg je in Nederland in principe geen 
uitkering. Wie naar school gaat, krijgt 
studiefinanciering, maar overleven en 

tegelijkertijd de havo afronden, kon Bram 
niet combineren. Hij logeerde eerst bij 
vrienden en belandde uiteindelijk in de 
opvang, voor niemand een wenselijke 
plek. Zeker niet voor jongeren die aan hun 
toekomst moeten werken.”

Wat zou hierbij helpen?
“Gemeenten moeten zorgen voor voldoende 
veilige én betaalbare jongeren-huisvesting 
met ondersteuning. Een veilige thuisbasis 
is wat jongeren nodig hebben. Dan kunnen 
ze bouwen aan hun toekomst. Dat is precies 
wat nodig is en wat je elke jongere gunt! ”
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Betaalbaar en veilig wonen voor elke jongere

Stichting Zwerfjongeren Nederland 
komt op voor de belangen van 12.400 
dak- en thuisloze jongeren, met steun van 
Kansfonds en donaties. 
www.zwerfjongeren.nl

Meer informatie
‘Ik wil graag een eigen woonplek, maar zelfs een klein 
kamertje is al te duur.’  (Foto: Marjolein Busstra)


