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Nederland in transitie

“We leven niet in een tijdperk van verandering, 
maar in een verandering van tijdperken”



Wat is Van De Straat?

• Slogan: iedere zwerfjongere (18 - 23 jaar) recht op 
een duurzame toekomst

• Positionering: innovatieplatform met mobiliserend 
karakter (regionaal en nationaal)

• Partners: Stichting Zwerfjongeren Nederland, 
Federatie Opvang, Kamers met Kansen en DRIFT

• Financiële partner: Skanfonds

• Looptijd: 2013 - 2016



Keerpunt in de geschiedenis

De huidige decentralisaties in het sociale 
domein creëren een unieke mogelijkheid om de 
maatschappelijke opvang fundamenteel anders 

te organiseren



Maar problematiek is hardnekkig

• Momenteel is zelfde patroon 
zichtbaar als in de jaren tachtig

• De historie van de 
maatschappelijke is er een vol 
herhalingen

• Met één constante: een op- en 
uitbouw van een complexe 
systeemwereld



Urgentiebesef

• Hoe voorkomen we dat bij de huidige 
decentralisaties jongeren opnieuw tussen wal 
en schip vallen?

• Constante reflex: cultuur van afschuiven van 
verantwoordelijkheid rondom dak- en 
thuislozen

• Vereist een kritische houding t.o.v. de huidige 
trends



MO heeft troef in handen

• MO heeft te maken met symbolische groepen: 
degene die hulp het hardste nodig hebben

• Zij zouden centraal moeten staan in een 
gedecentraliseerde verzorgingsstaat
– Ze staan haaks op huidige trends (netwerk, 

algemeen, wikgericht, etc.). Ze passen niet 

• Aangrijpen voor een fundamentele 
herbezinning op bijv. basisrechten, noden en 
de toekomst van de verzorgingsstaat



Waar moet het naartoe?

Noodzaak van discussie en actie gericht op een ander 
soort verandering dan de huidige systeemreflex

Het gaat juist om een fundamentele 
systeemverandering die meer vanuit de mens is 

ingegeven: 

Van systeemwereld naar leefwereld

Van inclusie van jongeren in instituties, naar inclusie 
in de maatschappij



Transitie van A naar B

voorontwikkeling
kantelfase
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Based on Rotmans et al, 2001
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In hoeverre is MO daartoe in staat?

• Maatschappelijke opvang is per definitie 
reactief

Preventie Noodopvang
Accommodatie 

en 
ondersteuning

Gaetz, 2014



Preventie Noodopvang
Accommodatie 

en 
ondersteuning

In hoeverre is MO daartoe in staat?

• Maar kan ook gaan kantelen: ‘voorbij de 
opvang!’

Gaetz, 2014



Zover is het nog niet

• Een focus op noodopvang creëert een 
ongecoördineerde en ad hoc lappendeken

• Ondanks de goede intenties, nog gevangen in 
systeemlogica

• Maar zit ook diep geworteld binnen de MO

• Bovendien is de verantwoordelijkheid voor de meest 
kwetsbare groepen geëxternaliseerd naar de MO

 Noodzaak om dit open te breken naar aangrenzende 
velden



Noodzaak integrale aanpak

• Visie op inclusieve samenleving:
– Individueel, institutioneel  en 

maatschappelijk

• Gelaagde aanpak op basis van visie:
– Lokaal, nationaal, internationaal

• Gelijktijdigheid in omgang met jongeren:
– Historie, heden en toekomst: preventief,  

noodopvang en duurzaamheid

• Multi-dimensionaal, aansluiting met 
andere sectoren is cruciaal



Waar zitten de doorbraken?

Sociale 
bagage

Duurzame 
toekomst

onderwijs

schulden werkgevers

wet- en 
regelgeving

huisvesting

OPVANGJONGERE CENTRAALPREVENTIENAZORGINTERACTIEVELDEN zorg



Het systeem dat zijn wijzelf!

• Huidige momentum biedt kansen voor zo’n 
integrale aanpak

• Veel mensen zijn al bezig met innovatie, maar 
vaak nog kortlopend of onder constante druk

• Zodra je de schuld bij ‘het systeem’ neerlegt, 
plaats je de noodzakelijke verandering buiten 
jezelf

De illusie van machteloosheid is een 
groter obstakel voor verandering dan 
de macht van de bestaande orde
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Meer info over Van De Straat en/of mee-
doendenken:

Marleen van der Kolk m.kolk@zwerfjongeren.nl

Hella Masuger h.masuger@zwerfjongeren.nl

www.vdstraat.com
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Kantel mee!


