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Noorden proefregio bij
aanpak zwerfjongeren

Persoonlijk plan en één begeleider voor jonge dakloze

Noorden proefregio bij

INES JONKER

aanpak

Dat is de ambitie van het landelijk
programma ‘Van de Straat’, dat van-
daag wordt gepresenteerd in Leeu-
warden. Doel is te onderzoeken wat
de beste aanpak is om dak- en thuis-
loze jongeren voorgoed van de straat
te krijgen. Noord-Nederland wordt
een proefregio voor het onderzoek.

,,De lijnen zijn hier veel korter dan
in het Westen’’, verklaart projectlei-
der Marleen van der Kolk de keuze
voor het Noorden. ,,Partijen weten
elkaar goed te vinden. In de Rand-

LEEUWARDEN – Voor elke dakloze
jongere moet er een persoonlijk
plan worden gemaakt om van de
straat te komen.

Programma vandaag
gepresenteerd

Talentontwikkeling een
van de experimenten

Bijna alle jongeren willen
graag weer naar school

pak zwerfjonger

stad zijn meer welzijnsorganisaties
en is er grotere concurrentie. Boven-
dien staat het Noorden bekend als
vernieuwend op welzijnsgebied.’’
Als voorbeeld voor dat laatste noemt
Van der Kolk Amaryllis, een welzijns-

project waarbij cliënten in principe
te maken hebben met één hulpverle-
ner in plaats van meerdere.

Dit principe wil ‘Van de Straat’ ook
toepassen bij de aanpak van zwerf-
jongeren. ,,Jongeren moeten één tra-
jectbegeleider krijgen in plaats van
tig hulpverleners.’’ De begeleider
maakt samen met de jongere een
plan dat moet leiden tot huisvesting,
opleiding en ontplooiing van talent.

Nederland telt bijna negendui-
zend dak- en thuisloze jongeren.
Zienn begeleidt in Friesland en Gro-
ningen ruim driehonderd jongeren.
Opvangorganisaties verwachten een
toename vanwege de economische
crisis en bezuinigingen in de zorg.

Een van de experimenten die in
Friesland worden uitgevoerd, heet

fjongeren
‘Open Talent’. Dit is een benadering
naar Engels model waarbij de talent-
ontwikkeling van zwerfjongeren
centraal staat. Van der Kolk: ,,Kijken
naar wat ze wél kunnen in plaats van
wat niet. Nu wordt eerst gevraagd
naar de problemen, omdat daar de
financiering op is gebaseerd.’’

Verder moet het programma er-
voor zorgen dat de jongeren makke-
lijker een diploma kunnen halen. Uit
een onderzoek onder dertig dakloze
jongeren bleek dat ze bijna allemaal
weer graag naar school willen. Van-
wege schulden, problemen met
huisvesting en verslavingen lukt dit
vaak niet.

Het is de bedoeling dat zwerfjon-
geren als ervaringsdeskundigen
meedenken over het programma.
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