Dé belangenbehartiger
van dak- en thuisloze
jongeren

SZN is dé belangenbehartiger van
dak- en thuisloze jongeren.
Met en voor jongeren activeren
wij overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie
van jongeren waarvan de ouders
buiten beeld zijn blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid
te voorkomen.
Dat levert winst op voor iedereen.

Over SZN
Wat doen wij?
Wij regisseren, communiceren en stimuleren acties die kwetsbare jongeren een dak,
inkomen en toekomstperspectief bezorgen
en jongerendakloosheid voorkomen.

Samen met jongeren
Dak- en thuisloze jongeren weten zelf het
beste wat nodig is om hun situatie te verbeteren en te voorkomen. We werken nauw
samen met ervaringsdeskundige jongeren
door het hele land. Van onderop laten we
zien dat jongerendakloosheid is op te lossen.

Wanneer zijn wij tevreden?
•
/// Als het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) aanzienlijk vermindert.
/// Als de samenleving (burgers, bedrijven, designers, andere sectoren) jongerendakloos•
heid niet meer als ver-van-m’n-bedprobleem ziet, maar als medemenselijk probleem
/// dat we met z’n allen kunnen oplossen en voorkomen.
/// Als de mensen uit het werkveld zich door ons gehoord en gesteund voelen.
•
/// Als gemeenten de top-3 om jongerendakloosheid te voorkomen (wonen, inkomen,
•
begeleiding) structureel in hun beleid en uitvoering hebben opgenomen.

Feiten en cijfers

Veilig thuis voor alle jongeren
Dak- en thuisloze jongeren, zwerfjongeren - hoe je ze ook noemt, het zijn jongeren die
van adres naar adres zwerven. Vaak moeten ze het zonder de steun van ouders stellen,
veel van hen komen uit de jeugdzorg (60%). Allemaal zitten ze in een onrustige en stressvolle situatie, die meer problemen tegelijk in de hand werkt, waaronder dakloosheid.
Door tijdig in deze jongeren te investeren, is de neerwaartse spiraal te keren en te voorkomen. Een veilig dak boven het hoofd geeft jongeren de rust om een opleiding te kunnen
volgen, stage te lopen, aan het werk te gaan, ofwel: aan een zelfstandige toekomst te
werken. Zelf willen ze niets liever.

12.400

Bijna
dak- en thuisloze jongeren
staan in nederland geregistreerd. Een onbekend aantal
leeft op straat.

Wat wist jij nou op je 18e?

135.000

jongeren zijn buiten beeld
(geen school, werk of
uitkering).

50-60%

Wist jij precies welke rechten en plichten je had toen je meerderjarig werd? De meeste
jongeren hebben geen idee. Gelukkig hebben ze ouders die hen stapje voor stapje naar
zelfstandigheid begeleiden en steunen wanneer nodig.
Duizenden jongeren komen niet uit zo’n veilig nest. Zij moeten het zelf uitzoeken en lopen
vast in een web van regels en loketten. Stichting Zwerfjongeren Nederland komt op voor
deze kwetsbare groep en werkt samen met hen aan het voorkomen van jongerendakloosheid. Want iedereen heeft recht op kansen, op fouten mogen maken, op huisvesting,
onderwijs en op werken aan een zelfstandige toekomst.

van de dak- en thuisloze
jongeren heeft een voorgeschiedenis met jeugdhulp
of Kinderbescherming. Zij zijn
minder zelfredzaam en
daardoor gevoeliger voor
schulden, onderwijsuitval,
werkloosheid en problemen
met huisvesting.

70%

van de gemeenten heeft
geen zicht op de jongeren
zonder uitkering, werk of
opleiding die geen beroep
doen op de dienstverlening
van gemeenten.
de inspectie van het Ministerie van
SZW onderscheidt drie groepen
jongeren buiten beeld:
niet-melders zijn onbekend bij een
uitkeringsinstantie, hebben geen
werk en gaan niet naar school.
Melders-afhakers melden zich voor
een WWB-uitkering maar dienen
na de zoekperiode geen aanvraag
in. Melders-uitstromers stromen uit
de uitkering maar de gemeente
weet niet wat er met de jongeren
gebeurt. het is niet precies
duidelijk uit welke typen jongeren
deze groepen bestaan, maar het
gaat deels om kwetsbare jongeren
zoals zwerfjongeren, jongeren uit
de jeugdhulp of thuiszitters.

66.000

Van
zgn. ‘spookjongeren’ weet
de overheid niet waarom zij
geen onderwijs, werk,
uitkering hebben.

15-25%

van de gemeentelijke dienst
Werk en inkomen vindt het
niet haar taak om deze
jongeren in beeld te hebben.

Bron: Het roer om; Inspiratiemagazine Van de Straat, feb 2017

Voor wie?

‘Ik ben er nog
niet klaar voor
om op eigen
benen te staan’

• Jongeren waarvan de ouders buiten beeld zijn: met en voor dak- en thuisloze jonge///
ren behartigen wij hun belangen.
• Het werkveld (gemeenten en organisaties op het gebied van zorg, wonen, leren, werk
///
en financiën): wij stimuleren, delen kennis, expertise en oplossingen, en genereren
positieve aandacht.
///
• Politiek, fondsen, beslissers: wij lobbyen, vragen om oplossingen en om knelpunten
weg te nemen, zodat mensen in het veld hun werk goed kunnen doen.
///
• De samenleving: wij delen verhalen, zodat burgers begrijpen dat jongerendakloosheid een maatschappelijk probleem is. Pas als het publiek naar oplossingen vraagt,
kan er wat veranderen.

Netwerkorganisatie
Als netwerkorganisatie hebben wij voortdurend contact met ons brede netwerk van
jongeren, onderzoekers, politiek en het werkveld. Zo kunnen we dit maatschappelijke probleem breed onder de aandacht brengen, signalen snel oppakken en weten alle betrokken
partijen zich gesteund.

Thuiswonende jongeren, 2006 en 2016

Investeren loont
Onderzoeksinstituut DRIFT heeft in opdracht van SZN de maatschappelijke kosten en baten van jongerendakloosheid uitgerekend. Wat blijkt: investeren in een preventieve aanpak
loont. Het bespaart gemeenten en de maatschappij veel toekomstige kosten en levert
zelfs geld op.

18-jarigen

21-jarigen

24-jarigen

+50%

12.400

Van opvang naar preventie

dak- en thuisloze jongeren

dak- en thuisloze jongeren
in 2016 t.o.v 2015

De opvang van jongeren is een nuttige besteding, maar hiermee wordt
dak- en thuisloosheid niet voorkomen. Wat als we de focus verschuiven
van kosten naar investeringen om dak- en thuisloosheid te voorkomen?
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Investeren in preventie loont
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Help mee!
Jongerendakloosheid is een probleem dat ons allemaal aangaat. Iedereen kan bijdragen
aan het oplossen en voorkomen ervan: professionals in het veld, politiek en overheden,
maar ook projectontwikkelaars, bedrijven, fondsen, investeerders, social designers, burgers
en particuliere initiatieven.
Ben je deskundig in wonen of inkomen? Heb je een andere expertise? Een goed idee om
jongerendakloosheid te voorkomen en/of met SZN mee te denken over financiering voor
de langere termijn? We komen graag met je in contact!

Hella Masuger
/// 06 44490221
h.masuger@zwerfjongeren.nl

Marleen van der Kolk
/// 06 30720138
m.kolk@zwerfjongeren.nl

SZN: belangenbehartiger van
dak- en thuisloze jongeren
•

•

•

Agenderen en lobbyen: wij kweken begrip
door verhalen te vertellen, te opiniëren,
beïnvloeden en ludieke acties in gang te
zetten.
Vernieuwing versnellen: wij experimenteren,
delen oplossingen, kennis en expertise, en
zetten actie-onderzoeken in gang.
Netwerken verbinden: wij organiseren
bijeenkomsten, zijn intermediair, versterken
relaties en bouwen aan netwerken.

Laat jongeren niet zwerven!

Meer weten?
Kijk op onze website voor nieuws, feiten, cijfers
en inspiratie: zwerfjongeren.nl
Meld je aan voor onze nieuwsbrief, volg ons op
Facebook en Twitter: @zwerfjongeren
SZN krijgt financiële ondersteuning van Kansfonds

