Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren.
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17 februari 2022

Betreft: commissiedebat Participatiewet/Breed offensief d.d. 23 februari

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Graag delen wij als Stichting Zwerfjongeren Nederland onze input voor het commissiedebat
Participatiewet/Breed Offensief op 23 februari aanstaande.
We zijn verheugd dat, gezien het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst’, er een nieuwe wind lijkt te gaan waaien als het gaat om tegengaan van dak- en
thuisloosheid. Gelukkig wordt meer en meer begrepen dat bestaanszekerheid en preventie voorop
hoort te staan, en dat de overheid daar een grote rol in te spelen heeft. En dat jongeren met een
zorgverleden en/of in een gemarginaliseerde situatie specifiek aandacht behoeven, omdat dezelfde
overheid juist voor deze groep in het verleden extra hordes heeft opgeworpen. In het coalitieakkoord
missen we echter de uitgesproken ambities met betrekking tot nieuwe kernwaarden voor de
aanstaande herziening van de huidige Participatiewet. Dit is nodig om ook daar het vertrouwen te
herstellen tussen burgers en overheid.
Dus we zijn er nog lang niet.
Geef jongeren in een kwetsbare positie vertrouwen en arbeidsmarktperspectief
Graag vragen wij uw aandacht voor de groep (thuisloze) jongeren in een kwetsbare positie die vaak
vanaf moment nul pech heeft gehad. Thuisloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar staan er
alleen voor en vallen in Nederland tussen wal en schip: zij missen financiële bestaanszekerheid
omdat de overheid ervanuit gaat dat hun ouders financieel bijspringen. Zij staan letterlijk in de
overleefstand. Wettelijk ontbreekt het deze groep aan ruimte in de Participatiewet om te kunnen
werken aan herstel en (mentale) gezondheid, persoonlijke ontplooiing en om vaardigheden te
kunnen ontwikkelen om een baan te vinden op de arbeidsmarkt of terug naar school en zo te werken
aan hun toekomst.
Stichting Zwerfjongeren Nederland is daarom de succesvolle aanpak het Bouwdepot
(www.hetbouwdepot.nl) gestart om gemeenten te ondersteunen in een preventieve oplossing:
eenmalig voor een periode van een jaar de bestaanszekerheid veilig te stellen voor de specifieke
groep voormalig thuisloze jongeren met een zorgverleden en/of in een gemarginaliseerde situatie. Zo
hebben zij de kans hun leven op orde te brengen, te werken aan hun gezondheid en
werknemersvaardigheden op te doen om duurzaam deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt of
terug naar school te gaan.
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Door enkele pilots, mede in samenwerking met het ministerie van VWS en de gemeente Eindhoven
in een grootschalige lopende pilot weten we inmiddels dat dit werkt. Meer gemeenten staan in de
startblokken om ook aan de slag te gaan met het Bouwdepot.
De Participatiewet biedt gemeenten echter niet de ruimte om aan de slag te gaan met de principes
en werkwijze zoals de aanpak het Bouwdepot voor jongvolwassenen tussen de 18 en 21 jaar.
Inmiddels zijn we ambtelijk in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om
te zoeken naar mogelijkheden binnen de Participatiewet.
Een verbinding met het aanstaande wetsvoorstel Breed Offensief zal gemeenten helpen om de
bestaanszekerheid veilig te stellen voor een groep (thuisloze) jongeren met een zorgverleden en te
leren met de aanpak het Bouwdepot.
➢ In december is de motie van het lid Kat c.s. over de uitbreiding van het experimenteerartikel
in de Participatiewet aangehouden. Deze motie zou gemeenten de ruimte bieden om aan de
slag te gaan met pilots zoals het Bouwdepot en daarvan te leren.
Zou u de minister willen vragen wat de stand van zaken rond deze aangehouden motie is, of zij met
de uitbreiding van het experimenteerartikel met spoed aan de slag wil gaan en of zij deze wil
verbinden met de plannen voor het aanstaande wetsvoorstel Breed Offensief.
Wij zijn altijd bereid om verder met u in gesprek te gaan over onze ervaringen van de jongeren zelf
met deze thema’s. Er ligt een gouden kans om, zeker door het a.s. wetsvoorstel Breed Offensief en
het op de schop nemen van de participatiewet, grote groepen jongeren uit de problemen te helpen
en tegelijkertijd een duurzame basis richting die arbeidsmarkt te bieden en gemeenten te
ondersteunen om met preventie aan de slag te gaan in plaats van slechts saneren van complexe
schulden. Niet door een zoveelste pilot, maar door nieuw en generiek beleid.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marleen van der Kolk,
m.kolk@zwerfjongeren.nl, 06-30720138.
U alle benodigde wijsheid toewensend, met vriendelijke groet,
Hella Masuger en Marleen van der Kolk,
Stichting Zwerfjongeren Nederland.
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