Gaat u met ons
in gesprek?
Beste wethouders en ambtenaren Jeugd, Wonen, Onderwijs, Wmo en Werk & Inkomen,
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de problemen waar wij als dak- en thuisloze jongeren in
onze gemeente tegenaan lopen. Wij gaan graag met u in gesprek over oplossingen.

Dagelijkse last
Dak- en thuisloosheid is een dagelijkse last, die voelt alsof je permanent een baksteen met je meedraagt.
Daarom boden wij op 8 oktober staatsecretaris Paul Blokhuis de Zwerfsteen aan, als start van de
landelijke campagne Zwerfsteen.

Huisvesting en participatie
Iedereen in Nederland heeft het recht op huisvesting, onderwijs, een behoorlijke levensstandaard en
participatie. Met participatie bedoelen we toegang tot informatie, zodat we kunnen opkomen voor
onze rechten en betrokken worden bij beleid dat over ons gaat. Als gemeente heeft u verplichtingen
om ervoor te zorgen dat jongeren in kwetsbare situaties kunnen participeren.
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Toekomstperspectief
In onze gemeente zijn minstens
jongeren dak- of thuisloos. Wij vragen u om voor ons
huisvesting en begeleiding te regelen. Zodat wij de last van dakloosheid achter ons kunnen laten en
we allemaal weer in staat zijn naar school te gaan, stage te lopen, aan het werk te gaan, ofwel:
aan een zelfstandig toekomstperspectief kunnen bouwen.

Top-3
Onze top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in onze gemeente te voorkomen:
1. Wonen: zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig
ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.
2. Inkomen: zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken.
3. Begeleiding: zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Doet u mee?
Wij dagen u uit om onze problemen bij de wortel aan te pakken. Die wortel is eigenlijk een vertakt
netwerk van wonen, inkomen, onderwijs, werk en begeleiding. Er is, met een mooi woord, een integrale
aanpak nodig. Dus niet verantwoordelijkheden heen en weer schuiven; wij zijn daar namelijk de dupe
van. We lopen vast in de bureaucratie en de vele loketten. Daardoor lukt het niet onze weg te vinden
naar de juiste zorg en informatie.
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Wij willen graag positief bijdragen en met u in gesprek over oplossingen voor jongerendakloosheid
binnen onze gemeente. U kunt een afspraak met ons maken door ons te mailen
of te bellen
.

Zwerfsteen
In afwachting van uw reactie bieden wij u vanuit de
de
Zwerfsteen aan. Net zoals staatssecretaris Blokhuis, dagen wij u en uw collega's uit om de Zwerfsteen
een week lang bij u te dragen, overal waar u naartoe gaat. Wij hopen dat u (en uw netwerk) hiermee ook
de urgentie van een structurele oplossing voelt.

Deel uw ervaringen
Deel uw ervaringen in uw week met de #zwerfsteen en laat ons weten welke ontwikkelingen dit in onze
gemeente oplevert! Dit kan via Twitter (@Zwerfjongeren) en door ons te mailen: info@zwerfjongeren.nl.

Maak kans op de SZN Zwerfsteen Award!
SZN roept gemeenten op zich te richten op het voorkomen van jongerendakloosheid. Zorgen voor een
woonplek, inkomen en passende begeleiding is een stap in de goede richting. Op basis van onze
bevindingen looft de Stichting Zwerfjongeren Nederland de SZN Zwerfsteen Award uit.
Deze gaat naar de gemeente die:
• in gesprek gaat met dak- en thuisloze jongeren over de oplossingen die zij voorstellen en
• concrete stappen zet om deze oplossingen uit te voeren.
Samen kunnen we in onze gemeente jongerendakloosheid oplossen en voorkomen!
Wij horen graag uw voorstel voor een afspraak.
Met vriendelijke groet,
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