Laat jongeren niet zwerven
Stichting Zwerfjongeren Nederland

Activiteiten 2020 en blik op 2021

Voorkom jongerendakloosheid: laat jongeren niet zwerven

In het voorjaar van dit jaar is SZN gestart met de uitvoering van haar beleidsplan ‘Laat
jongeren niet zwerven’ 2020-2023. We exploreren de betekenis van preventie en welke
stappen gezet kunnen worden om dakloosheid onder jongeren te voorkomen.
Onze eerste focus ligt op voldoende inkomen voor jongeren die niet kunnen rekenen op hun
ouders voor financiële steun en meer betaalbare jongerenhuisvesting.
We doen dit o.a. door strategisch een diverse groep van betrokkenen bijeen te brengen:
veranderaars, voorlopers, opiniemakers, journalisten/ media, jongeren, designers, vrije en
innovatieve denkers, onderzoekers, beslissers, beleidsmakers, politici, professionals. Daarmee
creëren we een ‘ecosysteem’ gericht op ‘voorkomen is beter dan genezen’. We stomen ideeën
klaar en injecteren vervolgens nieuwe visies en oplossingsrichtingen bij het publiek, de politiek,
beleidsmakers en de samenleving. Kortom wij: agenderen en lobbyen, versnellen vernieuwing
en verbinden netwerken
Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we concluderen dat onze aanpak de veronderstelde potentie heeft om op door te pakken. Wat we ontmoeten in het veld rondom voldoende
inkomen en de aandacht voor betaalbaar wonen is positief en wordt gezien als een aanvulling
en versterkend op de landelijke acties o.a. binnen het Actieprogramma D&TJ en het programma
‘Brede aanpak dakloosheid’ beiden o.l.v. VWS en Wonen en Zorg van de VNG.
Onze ingeslagen weg met een ontwerpersaanpak zoals we dat nu doen met het Bouwdepot is
bijvoorbeeld goed ontvangen in het veld en in de media. Vanuit vertrouwen en ‘leergeld’
kunnen voormalig dak- en thuisloze jongeren zich persoonlijk ontwikkelen en worden ze gestimuleerd om te leren hun eigen keuzes te maken met het vallen en opstaan die daarbij horen.
Ook zijn we van start gegaan met het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ waarin we nieuwe
en bekende stakeholders willen verenigen voor de ontwikkeling van betaalbare woonconcepten. Ook hier is gekozen voor een ontwerpersaanpak en zijn jongeren betrokken om expliciet
hun kijk op wonen te vertalen en betekenis te geven. Beide experimenten combineren we met
lobby en agendering.
Het aanjagen van vernieuwing in inkomen en wonen specifiek voor dakloze jongeren is hard
nodig. Het vergroten van de bewustwording dat het echt mogelijk is om met lef en creativiteit
ons te ontdoen van het ‘strakke korset’ van voorwaarden, regels en wantrouwen en dit om te
zetten in kansen bieden en vertrouwen. Een ander handelingsperspectief tonen, te samen met
het effect op de jongeren daarvan.
De maatregelen rondom corona zijn ook op ons werk van invloed geweest. Het was onze intentie om de activiteiten behorende bij ons beleidsplan in het eerste jaar allemaal op te starten.
Met een doorloop tot eind 2023. Na de lock down van maart hebben we zoveel mogelijk alles
online door laten gaan. Veel is gestart maar een aantal activiteiten minder ver dan gehoopt. We
hebben vanaf maart jongstleden geen live ontmoetingen kunnen organiseren en het lukte ook
niet om alle geplande activiteiten online te organiseren. Met vertraging van sommige activiteiten tot gevolg.
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Los van ons eigen werk denken we dat deze coronaperiode ook de komende jaren nog flink
gevolgen zullen hebben. Met een grotere druk op kwetsbare groepen waaronder dakloze
jongeren. Blijvend extra aandacht zal nodig zijn zodat deze groep jongeren niet weer tussen
wal en schip raakt. SZN wil hieraan vanuit haar kernactiviteiten en in lobby en agendering een
bijdrage leveren.
Preventie staat voorop voor SZN. Preventie staat ook centraal in onze activiteiten. Op korte
termijn concentreren we ons op financiële bestaanszekerheid en wonen. Wij zien dit als de
basis voor alle jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar om hun toekomst vorm te kunnen geven en
om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Beleidsbeïnvloeding, lobby en agendering – inkomen, wonen en preventie
Algemeen doel: We dragen bij aan effectief beleid en interventies die beter aansluiten bij
jongeren en het voorkomen van jongerendakloosheid.
Met onze aanpak koersen we op de volgende resultaten in 2023:
1. Laten landen in beleid, organisaties
2. Partijen meenemen in een andere kijk op de thema’s inkomen en wonen
3. Aanjagen en experimenteren met handelen dat meer gericht is op vertrouwen

Inkomenspositie dak- en thuisloze jongeren 18-20 jaar
Doel: SZW verhoogt de bijstandsnorm voor jongeren tussen 18-21 jaar die voor financiële steun
niet kunnen rekenen op hun ouders, van €255 naar €1.050.
Verrichte activiteiten
/// Er is een SZN-lobbyplan gekoppeld aan de speerpunten preventie algemeen en inkomen
en wonen specifiek.
/// Mei 2020: persoonlijke ansichtkaart gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissies
van de ministeries SZW, VWS en BZK tbv het Bestuurlijk Overleg dd 19 mei, m.b.t. De brede
aanpak “Een thuis, een toekomst’.

Mei 2020: persoonlijke ansichtkaart gestuurd aan de leden van
de vaste Kamercommissies van
de ministeries SZW, VWS en BZK
tbv het Bestuurlijk Overleg dd
19 mei, m.b.t. De brede aanpak
“Een thuis, een toekomst’.
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/// Voorjaar 2020: input geleverd aan de programmacommissies landelijke verkiezingen;
/// In juni een oproep aan de Tweede Kamer m.b.t. financiële bestaanszekerheid voor 1820jr (ouders buiten beeld) In afstemming met de collega organisaties Valente, Landelijke
Cliëntenraad en Leger des Heils. Resultaat: Motie Peters Eind oktober: een vervolg mail
gestuurd t.b.v. begrotingsbehandeling VWS op 2 november, met de oproep om de vrijblijvendheid van verhogen jongerenorm (18-20) om te zetten naar een verplichting.
/// September 2020: Gastredactie Platform ‘Iedereen onder een dak’. Aandacht voor
inkomenspositie D&TJ 18-20 jaar. Gepubliceerde Interviews met de experts: Arjan
Vliegenthart (NIBUD) Derk Loorbach (DRIFT), Danielle Arets (Fontys Hogeschool), Lia van
Doorn (HU), wethouders gemeente Eindhoven en regiogemeente Veldhoven.
/// Aandacht gevraagd voor stopzetten zoekperiode van 4 weken bij aanvragen bijstand.

Schulden moeten
a-politiek worden

Resultaten
/// Wettelijke onderhoudsplicht ouders 18 – 20 jaar en problemen voor thuisloze jongeren is
geland in de Tweede Kamer en bij steeds meer gemeenten. Naar aanleiding van deze oproep is in juni 2020 in de Tweede Kamer de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. aangenomen, over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn inventariseren;
/// De jongerennorm en het advies om de bijstand verplicht aan te vullen als niet aan de
wettelijke onderhoudsplicht (tot 21 jr) door ouders kan worden voldaan, is opgenomen
in de Handreiking, Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren, die Divosa
in opdracht van de ministeries VWS en SZW heeft gemaakt. Naast een ontheffing kostendelersnorm en de zoektijd van 4-weken. Dit is een resultaat voor alle 20.000 jongeren
die jaarlijks de jeugdzorg uitstromen en met deze handreiking zal dit verder landen in
gemeentelijk beleid.
/// Op 29 september 2020 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen die de regering
verzoekt om de zoektermijn van vier weken voor kwetsbare jongeren tot 1 juli 2021 buiten werking te stellen en tot 1 juli 2021 gemeenten de ruimte te geven om de zoektermijn
ook bij andere jongeren niet toe te passen.

Innovatieve aanpak het Bouwdepot
Doel: Leren, ervaringen opdoen en inzichten verkrijgen in wat er gebeurt als je jongeren (1821) benaderd vanuit vertrouwen, aansluit bij hun motivatie en hen rust biedt door voldoende
inkomen. Onderzoeken of jongeren dan een volgende stap zetten en dichterbij zelfstandigheid
komen.
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In gesprek met
Europarlementariër
Samira Rafaela

Resultaten
/// Actie-onderzoek met 10 jongeren (18-20jr.) die een jaar lang 1050 p.m. ontvangen tot en
met zomer 2021. Uitgaan van eigen Bouwplannen, vertrouwen en zelfregie. Mede ondersteund door VWS, DOEN, Santheuvel Sobbe, FNO en Kansfonds. Een lerende aanpak i.s.m.
social designers en journalisten;
/// De proef het Bouwdepot heeft veel aandacht gekregen met haar aanpak om te werken vanuit vertrouwen, de inzet op zelfregie bij voormalig dak of thuisloze jongeren en voldoende
inkomen voor jongeren 18, 19 en 20-jaar. Dankzij een gerichte mediastrategie kijken we
terug op een breed mediabereik: o.a. (opinie)artikelen in Binnenlands Bestuur (meerdere
artikelen in zowel het Magazine en online, 20.000 lezers, bestuurders en ambtenaren
lokale overheden), Argos dossier Buitengesloten (SZN zwengelde dit dossier aan en werd
geïnterviewd). Naar aanleiding hiervan werden vragen gesteld aan de VNG en via een
WOB-procedure de plannen opgevraagd van gemeenten), Reformatorisch Dagblad (oplage
41.875), Sociale Vraagstukken (75.000 bezoeken), Spijkers met Koppen (radio), Zorg &
Welzijn (professionals in Sociale Domein, oplage 3.700), Sprank (Oplage 1.500: participatie,
inclusieve samenleving, transformaties in het sociaal domein, professionalisering, leiderschap en de verbindingen tussen jeugd, zorg en werk & inkomen.) Genoemd in rapport
RVS, Herstel begint met een huis. (pag. 38) Te gast bij KASSA, d.d.25 april en op 8 juni: NOS
radio 1 journaal (na 6.37 uur.)
/// We zijn in gesprek met 1-2 gemeenten en met o.a. het ministerie SZW om de proef op te
schalen tot minstens 50 thuisloze jongeren t.b.v. een ‘evidenced based’ experiment gekoppeld aan gericht onderzoek.
/// Interesse vanuit het Europarlement van Europarlementariër Samira Rafaela, D66 t.a.v.
experiment/aanpak en lobbypunt SZN om t.z.t. samen te werken.
/// Een speciale podcast van het Bouwdepot met Paul Blokhuis: een steun in de rug om door
te gaan met onze aanpak;
/// Gastredacteurschap platform ‘Iedereen onder een dak’.
/// Podcastserie ‘Het Bouwdepot’, volgen van de jongeren en reflectie van experts; Met deze
podcastserie beogen we een nieuw publiek te bereiken en de jongeren minder te belasten.
We nemen het in eigen hand zodat de jongeren hun verhaal niet steeds hoeven te doen in
de media.
/// Doorlopend: monitoring van de jongeren 2e groep door Nadja Jungmann en Lia van Doorn;
/// Gestart: beschrijving van de lerende aanpak het Bouwdepot door DRIFT m.b.t de 1e groep
jongeren die 2 febr. a.s. uitstromen en komen tot criteria m.b.t. volgende stap naar een echt
experiment (‘keurmerk’ het Bouwdepot);
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/// Gestart: inventarisatie borging en/of verlenging van de Bouwdepots 1e groep van vijf
jongeren;

Een speciale podcast van het
Bouwdepot met Paul Blokhuis:
een steun in de rug om door te
gaan met onze aanpak

Blik op 2021
/// Doorbouwen op een belangrijk inzicht in het Bouwdepot: verandering van beeldvorming
en taal in de media t.a.v. dak of thuisloze jongeren is nodig. Dakloze jongeren liggen niet in
een hoodie met capuchon onder het viaduct. Terwijl dit wel de beelden zijn die in de media
verschijnen. Dat schept een verkeerd beeld. Ook de huidige gebezigde taal m.b.t. dakloze
jongeren is niet helpend voor de jongeren zelf. Bijvoorbeeld wordt er makkelijk gesproken
over probleemjongeren i.p.v. jongeren met problemen.

Doorbouwen op een belangrijk
inzicht in het Bouwdepot:
verandering van beeldvorming
en taal in de media t.a.v. dak
of thuisloze jongeren is nodig.
Dakloze jongeren liggen niet in
een hoodie met capuchon onder
het viaduct. Terwijl dit wel de
beelden zijn die in de media
verschijnen.

/// Opgestart een verkennend onderzoek en mogelijke ontwerprichtingen aanpak beeldvorming en taal jongerendakloosheid i.s.m. o.a. Danielle Arets/Fontys Hogeschool i.s.m. het
Bouwdepot.
/// Door lobbyen m.b.t. de inkomenspositie van jongeren 18-20 jaar en aanpak vanuit vertrouwen en ‘zelfregie’ verder brengen;
/// De lobby opstarten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
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/// Wat betreft doorontwikkeling van het Bouwdepot en de inhoudelijke kenmerken en waarden: we hebben op korte termijn een verrassende start gemaakt en een succesvol ontwerp
ten behoeve van financiële bestaanszekerheid aangejaagd. Het is onze inschatting dat dit
voldoende potentie heeft om her en der verder opgepikt te worden en doorontwikkeld te
worden. SZN zal dit verder stimuleren, volgen en ondersteunen. Zo zullen we bijvoorbeeld:
/ De gemeente Eindhoven i.s.m. haar regiogemeente Veldhoven ondersteunen bij het
vervullen van hun voortrekkersrol en verbinding maken met de ministeries SZW en
VWS en aanvullende financiers zoeken om i.s.m. het Bouwdepot te komen tot een echt
experiment; door middel van een ‘evidenced based’ aanpak komen tot een opschaling
naar andere gemeenten;
/ Neos ondersteunen binnen de aanpak het Bouwdepot en het communiceren van de
resultaten;
/ Werkpro i.s.m. gemeente Groningen ondersteunen in het opzetten en ontwikkelen met
vijf jongeren binnen de aanpak het Bouwdepot in combinatie met een arbeidscontract;
/ Leren van onze internationale samenwerkingspartner NGO/The New Leaf project uit
Canada en de gezamenlijke resultaten en het werken vanuit vertrouwen en zelfregie
van dakloze mensen breed communiceren;

Betaalbare jongerenhuisvesting
Doel: vernieuwing stimuleren, meer betaalbare jongerenhuisvesting en perspectief van jongeren inbrengen.
Verrichte activiteiten
/// In september gestart met een onderzoek, een verkenning langs woningcorporaties en
zorgorganisaties. Ophalen wat er nodig is en wat zij kunnen doen om vaart te maken met
betaalbare woonplekken voor jongeren. Met als doel: input ophalen tot wie we ons richten
in de lobby om effectief te kunnen zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld uit eerste gesprekken dat
dak- en thuisloze jongeren niet voorkomen in prestatieafspraken tussen gemeenten en
huisvesters.
/// Met de input die we hebben opgehaald zijn we in gesprek met de Woonbond om een gezamenlijke lobbystrategie te ontwikkelen. De Woonbond richtte zich tot dusver op betaalbare
huisvesting voor werkenden en studerende jongeren en kan door inzet SZN worden aangevuld met de knelpunten en behoeften van dakloze jongeren. Dit proces is in gang gezet en
we sturen op een gezamenlijke ‘campagne’ rondom de landelijke verkiezingen.
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In het OntwerpLab ‘Een (t)huis
voor jongeren’ werken architectuurstudenten en ervaringsdeskundige jongeren aan nieuwe
woonconcepten.

/// Het verbreden van stakeholders / probleemhouders en verbinden van partijen. Gemeenten,
woningcorporaties, welzijn en MO en nieuwe partijen zoals social designers en private
partijen. SZN is o.a. aangehaakt bij Platform Woonplek (in oprichting) van Deloitte die in
opdracht van VWS publiek/private samenwerking onderzoekt en bij VNG Taskforce wonen
en Zorg.
/// En we hebben de samenwerking gezocht met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Binnen het Actieprogramma D&TJ heeft het stimuleringsfonds de opdracht ‘creatieve
woonconcepten’. SZN werkt samen door verbindingen te maken in netwerk en input te
leveren aan het fonds en met de social design duo’s. Zoals designstudio Joes+Manon en
Garage 2020.
/// Januari 2020 gestart met een samenwerking met TU/e afdeling Urban Urbanism en Neos
Eindhoven in het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’. Dit was een eerste stap om het
vraagstuk multi-sectoraal (onderwijs / onderzoek en praktijk) te benaderen. We denken dat
er voldoende potentie is om vanuit de academische aanpak en ontwerpend onderzoek andere stakeholders te binden aan deze samenwerking. En daarmee een nieuw perspectief in
te brengen door jongerendakloosheid als vraagstuk vanuit wonen i.p.v. zorg te benaderen.
/// De social designers met wie we in het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ hebben
gewerkt zijn met jongeren van Neos en studenten samen in gesprek gegaan en vandaaruit
hebben ze de gesprekstool ‘Hoe wil jij wonen?’ ontwikkeld. Deze kaartenset waarmee
woningcorporaties, gemeenten, professionals en jongeren in gesprek kunnen over
woonthema’s en woonbehoeftes wordt door gebruik in de praktijk verder uitgewerkt en
aangepast met als doel om elkaar (jongeren, woningcorporatie, gemeente en zorgpartij)
beter te begrijpen en een gezamenlijke taal te ontwikkelen.
/// Designstudio Joes+Manon zijn door SZN met succes geïntroduceerd bij zowel de aanpak van het Stimuleringsfonds als bij een vraagstuk van de gemeente Amsterdam, de
Regenbooggroep en Wooncorporatie Rochdale voor wie zij onderzoeken of tijdelijk
braakliggende terreinen geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning voor jongeren
die dakloos zijn maar zich met school en werk verder redelijk kunnen redden als ze een
woonplek hebben.
Blik op 2021
/// De lobby opstarten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
/// De TU/e verder ondersteunen bij het OntwerpLab wonen door kennis en stakeholders te
betrekken, helpen tot concrete projecten te komen en vandaaruit de lobby inhoud te geven.
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Hoe kom je achter de
woonbehoeftes van jongeren?
Met de woonbehoefte kaartenset kom je er samen met
jongeren achter.

/// Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en specifiek aandacht vragen voor de groep dakloze jongeren.

Duurzame onderzoeksagenda
Doel: onderzoekspartijen en andere betrokkenen zijn gezamenlijk aan de slag met een lange
termijn onderzoeksagenda om jongerendakloosheid te voorkomen, met onderzoeken naar
onderbelichte thema’s, en er is afstemming en kennisdeling.
DRIFT is na de zomer gestart met een plan van aanpak als een vervolg op onze aanzet voor een
duurzame onderzoeksagenda. Met als centrale en aanvullende vragen:
/// Meer kennis nodig over aard, oorzaken en onvermogen persistente problematiek?
/// Hoe gebruik te maken van bestaande kennis en deze beter te benutten?
/// Hoe kennis te ontwikkelen die ook leidt tot verandering in de praktijk?
/// Welke onderwerpen en vragen moeten we centraal stellen?
/// Doel: een aangescherpte agenda gericht op voorkomen van dakloosheid onder jongeren
die gekoppeld wordt aan de praktijk. Hoe borgen en verder te brengen. Uitgaande van die
breekmomenten in levens waar een betere oplossing mogelijk was geweest. In gesprek
met jongeren, jongerenwerkers i.s.m. usual en unusual suspects.
Ze doen dit ism Lia van Doorn* en SZN en in afstemming met de Preventie Alliantie van
RadboudMC.* Financiering onderzoeksopdracht Lia van Doorn: FNO
Blik op 2021
Met de uitkomst van het actieonderzoek van DRIFT hebben we dit onderwerp aangejaagd
en voldoende inhoud en richting hoe deze onderzoeksagenda een plek kan krijgen en welk
netwerk en financiën nodig zijn om dit verder te dragen. Dat proces zullen we ondersteunen.
Resultaat 2023
Een groep onderzoekers en financiers voert een proactieve onderzoeksagenda uit, gericht op
preventie.
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Publieke kennis vergroten rondom jongerendakloosheid
Doel: Mediastrategie gericht op verbreden en verdiepen van kennis publiek/private partijen
Resultaten
/// Argos, dossier Buitengesloten van; onderzoek naar feiten over jongerendakloosheid
/// Thuis op Bezoek
/// En zie mediabereik bij het Bouwdepot.
Blik op 2021
/// We vergroten kennis, onze visie en aanpak om de kennis van jongerendakloosheid onder de
aandacht te brengen van het publieke debat via de samenwerking met Fontys Hogeschool
journalistiek en ons SZN-medianetwerk.

Brede community preventie
Doel: Bouwen aan een betrokken netwerk van jongeren en professionals die samen een brede
community vormen en zich richten op preventie.
Verrichte activiteiten
De maatregelen rondom corona heeft zijn effect gehad op de plannen van onze activiteiten
m.b.t. het bijeenbrengen van ons netwerk. We hebben geen live ontmoetingen kunnen organiseren en het lukte ook niet om alle geplande activiteiten om te zetten in online ontmoetingen.
Wel hebben we een plan gemaakt voor een alternatief: we starten in de komende maanden een
journalistieke productie op i.s.m. Fontys Hogeschool en ontwerper Hannah van Luttervelt met
een serie online gesprekken. Omdat op pad gaan met de tent (Thuis op Bezoek) niet mogelijk is
zullen zij het format ‘Thuis op Bezoek’ omzetten tot een online format. Samen met een jongere,
experts en financiers zullen ze in gesprek gaan over preventie, wat betekent preventie voor jou
en wat is er nodig om daar te komen?
Blik op 2021
We hebben een serie van grotendeels online ontmoetingen en gesprekken gehad die gaan
over de verkenning van SZN m.b.t. preventie: wat is het, wat is het niet, wat is er nodig en hoe
kunnen we vanuit onze rol aanvullend inzetten op voorkomen van jongerendakloosheid.

Experiment overgang 18-18+ - preventieaanpak jeugddetentie
Doel algemeen: We leveren een bijdrage aan andere inzichten en denkframe over de problematiek 18-18+ . Innovatie aanjagen en experimenteren met anders handelen om jongeren te
faciliteren in een constructieve overgang van jeugddetentie terug naar de maatschappij.
Verrichte activiteiten
/// Opgestart met de gemeente Utrecht i.s.m. service design bureau Afdeling Buitengewone
Zaken en Young in Prison (YiP).
/// Stakeholder sessie met diverse afdelingen van gemeente Utrecht (o.a. Veiligheid, Onderwijs,
JVZ, Zorg)
/// Interne belangen binnen de gemeente Utrecht rond dakloze jongeren in kaart
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Blik op 2021: Fasering
Fase 0 - Afstemmen
Fase 1 - Leren
Fase 2 - Creëren

Heldere ontwerpvraag gedragen door de betrokken organisaties en
eerste aannames in kaart
Desk research, diepte interviews met jongeren en onderzoek in
context (Justitiële Jeugdinrichtingen)
Met stakeholders onconventionele oplossingsrichtingen voor
preventie ontwikkelen

Activiteiten per fase
Fase 0 - Afstemmen

Fase 1 - Leren

Fase 2 - Creëren
SZN (Stichting Zwerfjongeren
Nederland) is dé landelijke
belangenbehartiger van dak- en
thuisloze jongeren. Samen met

• Inzicht in ervaringen Young in Prison
• Eerste aannames in kaart die richting geven voor Fase 1
• Heldere ontwerpvraag gedragen door de betrokken organisaties
• Huidige staat van jeugddetentie in NL
• Kwalitatieve inzichten in leefwereld jongeren in jeugddetentie
• Visueel uitgewerkte klantreizen van doelgroepen
• Duidelijke aanknopingspunten preventie dak- en thuisloosheid bij
jongeren uit jeugddetentie
• Gezamenlijk gekozen kansrijke richtingen voor vernieuwende
proposities;
• Uitgewerkte en getoetste proposities met de doelgroep;
• Prototypes van (onderdelen van) de nieuwe proposities;
• Heldere vervolgstappen tot implementatie van de proposities;

jongeren activeren wij overheden,
politiek, organisaties en burgers
om de situatie van dak- en
thuisloze jongeren blijvend te
verbeteren en jongerendakloosheid
te voorkomen.

Resultaat in 2023
Al decennia is het percentage jongeren dat terugstroomt naar jeugddetentie een schrikbarende
60%. Over 2 jaar hopen we dit percentage zo ver mogelijk terug te dringen, zodat we kunnen
voorkomen dat jongeren met een strafblad in een vicieuze cirkel van criminaliteit of erger nog,
volledig uit beeld verdwijnen.

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

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

‘Ik wil graag werken
maar dan heb ik wel een
plek nodig om tot rust te
komen’

