Voorkom jongerendakloosheid:
u maakt het verschil!

7

voorstellen voor
lokale politieke partijen
In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders
moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem
en kost onnodig veel geld. U kunt bijdragen aan de oplossing: voorkom jongerendakloosheid. Deze voorstellen van SZN kunt u direct verwerken in het verkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Voorbeeld uit de dagelijkse praktijk
Kyra is een enthousiaste jonge vrouw van 21. Ze werkt in een kledingwinkel en
woont in een huurwoning. Een paar jaar geleden was Kyra’s situatie heel anders.
Ze zat in de maatschappelijke opvang. Extreem kwetsbaar, opgegroeid met twee
alcoholverslaafde ouders, flinke schulden, hoge muren om zich heen en niet uit
bed te branden, want ze dacht: deze dag gaat wéér niks worden. Het verschil? Het
Bouwdepot: een jaar lang elke maand een vast inkomen, in de vorm van ‘leergeld’
(waarover later meer). Kyra kreeg meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, ze
heeft geleerd van verkeerde keuzes, en vooral om zelf keuzes te (durven) maken.

De situatie nu
Nederland telt 12.600 dak- en thuisloze jongeren, waarvan bijna 8.700 tussen
de 18 en 23 jaar. Jongeren zoals Kyra, die om wat voor reden ook een moeilijke
thuissituatie hebben. Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg voor deze kwetsbare groep; overheden en private partijen. Het probleem is dat de hulp vaak pas
op gang komt als de jongeren al op straat staan, niet meer kunnen rondkomen of
ontspoord zijn. Symptoombestrijding dus. Elke dakloze jongere kost de gemeente
36.000 tot 100.000 euro per jaar. In totaal gaat er in Nederland zo’n 2,4 miljard
euro om in de opvang en ondersteuning van deze jongeren. Preventie is aanzienlijk
goedkoper en scheelt veel leed. Preventie levert winst voor iedereen.

U kunt het verschil maken
Niet alleen voor de huidige 12.600 dakloze jongeren. Ook voor alle jongeren die
niet dakloos worden. SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) helpt u op gang
met 7 concrete voorstellen. SZN is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en
thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren,
politiek en maatschappelijke organisaties om dakloosheid onder jongeren te
voorkomen.

Bij het Bouwdepot zijn financiële
missers geen problemen maar
lessen. Met voldoende inkomen heb
je ruimte om fouten te maken, en
dus ook om daarvan te leren op weg
naar zelfstandigheid.

SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) is
dé landelijke belangenbehartiger van daken thuisloze jongeren. Samen met jongeren
activeren wij overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en
thuisloze jongeren blijvend te verbeteren
en jongerendakloosheid te voorkomen.

Voorkom jongerendakloosheid
met SZN’s voorstellen
Wonen

Meer weten?
Download SZN’s voorstellen mét
toelichting.

Meedenken

/// 1

Zorg voor voldoende betaalbare jongerenwoningen.

/// 2

Maak prestatieafspraken met woningcoöperaties over betaalbare woonplekken voor jongeren. Betrek daar ook zorgpartijen en de afdeling Werk
& Inkomen bij, en spreek af dat een aantal woningen op naam komt van
een zorgorganisatie. Zo wordt (betaalbaar) woningdelen met begeleiding
mogelijk.

/// 3

Regel voor economisch dakloze jongeren voldoende flexwoningen als
overbruggingsmaatregel. Deze zijn snel te realiseren en besparen jongeren
met nog geen of weinig problemen veel ellende.

/// 4

Leg in de aanbesteding van Jeugdzorg en WMO de gezamenlijke verantwoordelijkheid vast voor de overgang 18-/18+. Dit vraagt om ontschotting
tussen de (verlengde) Jeugdwet en de WMO, en daarmee om een andere
vorm van financiering.

Inkomen
/// 5

Versoepel de aanvullende bijstand voor werkende jongeren: geen wachttijden, minimale bureaucratie en zo lang als nodig.

/// 6

Benut de ruimte voor maatwerk in de Participatiewet. Bijvoorbeeld door de
kostendelersnorm niet toe te passen voor personen van 21 jaar en ouder
die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde.

/// 7

Ga aan de slag met de aanpak het Bouwdepot. Door de onderhoudsplicht
van ouders tot 21 jaar komen jongeren die er alleen voor staan in de
problemen. Met het Bouwdepot krijgen zij een jaar lang elke maand onvoorwaardelijk 1050 euro leergeld. Dit werkt: jongeren krijgen bestaanszekerheid en daarmee (financiële) rust en ruimte. Zo kunnen zij stappen zetten
richting een zelfstandige toekomst.

Wij denken graag mee over oplossingen in uw gemeente.
Neem contact op met
Hella Masuger
/// 06 444 90 221
h.masuger@zwerfjongeren.nl
of
Marleen van der Kolk
/// 06 307 20 138
m.kolk@zwerfjongeren.nl

Partners
SZN werkt intensief samen met
partners zoals DRIFT/Erasmus
Universiteit, Hogeschool Utrecht,
TU/e, Fontys Hogeschool, de VNG,
ministerie van VWS en gemeenten, en
is nauw betrokken bij het landelijke
Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren.

zwerfjongeren.nl | hetbouwdepot.nl

Vaak worden dak- en thuisloze jongeren
als probleem gezien en door instituties
niet vertrouwd. Het leergeld van het
Bouwdepot geeft hen erkenning en een
boost in zelfvertrouwen.

