
Klaar   voor   de   start…   Go!  
 
Bij   de   start   van   het   actieprogramma   deelde   Staatssecretaris   Blokhuis   de   wens   om  
“basisnormen”    te   bepalen   met   de   gemeenten.   Hierover   doorpratend   vonden   we   dat   dit  
“uitgangspunten”    zou   moeten   heten.   Inmiddels   hebben   wij   (vanuit   IPW   en   het   Wij-land)   met  
gemeentes   en   jongeren   gesproken   en   wij   stellen   voor   om   5   december    “startpunten”    te  
presenteren.  
We   hebben   2,5   jaar   de   tijd   om   samen   met   gemeenten,   maatschappelijke   organisaties,   het  
ministerie   en   jongeren   uit   te   vinden   wat    echt    het   verschil   gaat   maken.   Laten   we   nu   dus   nog  
nergens   van   uit   gaan,   maar   met   open   blik   starten.   
 
Bij   alle   startpunten   nemen   we   het   perspectief   en   de   betrokkenheid   van   de   jongere   zelf   uit  
uitgangspunt.   We   kijken   met   hen   wat   jongeren   zelf   kunnen,   waar   ze   hulp   bij   nodig   hebben   en  
welke   zorgvragen   opgepakt   zouden   moeten   worden.   Bij   het   maken   van   het   plan   zorgen   we   dat  
de   jongere   1   aanspreekpunt   heeft   die   hem/   haar   support,   ondersteunt   en   in   contact   blijft   zolang  
dat   nodig   is.   De   plannen   die   we   maken   met   de   jongeren   gaan   over   alle   leefgebieden   (wonen,  
inkomen,   werk/   opleiding,   sociaal   emotionele   ontwikkeling,   etc.)   Het   allerbelangrijkste   in   deze  
aanpak   is   dat   geen   enkel   mens   “gemiddeld”   is.   We   maken   dus   een   plan   wat   op   alle   vlakken  
aansluit   bij   de   jongere.  

De   startpunten  1

1) Voorkom   dakloosheid   bij   jongeren.  
  V.   39   jaar;   meer   dan   10   jaar   dakloos:  

  “Je   moet   bij   het   begin   beginnen.   Voor   mensen  
zoals   ik   is   het   heel   moeilijk.   Voor   de   jongeren  
is   er   nog   hoop.”  

Laten   we   komende   tijd   heel   goed   in   kaart   brengen    waardoor    jongeren  
dakloos   worden.   En   voor   al   die   oorzaken   oplossingen   proberen   te  
zoeken.   En    als    een   jongere   dan   aanklopt   omdat   ie   voor   het   eerst   geen  
vast   dak   boven   z’n   hoofd   heeft,   dan   zetten   we   -vanuit   de   wensen   en  
plannen   van   de   jongere   zelf-   ook   alles   op   alles   om   de   basis   van   zo’n  
jongere   goed   en   volhoudbaar   te   fixen.   
 

 
 
 

1  De   tekeningen   zijn   gemaakt   door   Babette   (18   jaar)   en   Kevin   (18   jaar).   Meer   van   hun   werk   zien,   of   ook  
tekeningen   laten   maken   door   hen?   Neem   contact   op   met    fanny@uptous.nl   

mailto:fanny@uptous.nl


 
 

2) Genoeg   geld   om   van   te   leven  
T.   19   jaar;   woont   nu   in   Crisisopvang:  

“Ik   heb   nu   de   rust   om   na   te   denken   over  
inkomen.   Dat   moet   eerst.   Anders   heb   je  
zoveel   stress   dat   je   nergens   anders   aan  
toekomt.”  

Schulden,   geen   inkomen,   of   zo   weinig   dat   je   er   niet  
(zelfstandig)   van   kan   leven,   levert   enorm   veel   stress   op.   Dat  
zorgt   ervoor   dat   jongeren   geen   ruimte   hebben   om   aan   hun  
toekomst   te   werken   en   dat   houdt   ze   op   de   bodem   van   de  
put   waar   veel   jongeren   niet   zelfstandig   uitkomen.   

Neem   het   leven   van   de   jongere   als   uitgangspunt,   niet   zijn   of   haar   leeftijd.   Als   je   op   je   18e   op   jezelf   bent  
aangewezen   en   voor   jezelf   moet   zorgen,   moet   je   financieel   net   zo   veel   rechten   hebben   als   iemand   van  
van   21   en   ouder.  

 

3) Een   plek   waar   je   je   thuis   voelt  
en   waar   je   veilig   bent  
F.   21   jaar;   2,5   jaar   dakloos   geweest:   

"Thuis   is   de   rust   in   je   hart   en   in   je  
hoofd .    De   opvang,     hoe   hard   die   ook  
nodig   is ,    is   helaas   het   verre   van  
thuis.   Je   kan   daar   niet   jezelf   zijn.   In  
sommige,   ernstige   gevallen,   voel   je  
je   zelfs   niet   veilig   daar.”   

Als   we   willen   dat   jongeren   een   goede   toekomst   hebben   moeten   we   zorgen   dat   ze   niet   wennen   aan   een  
leven   als   dakloze.   Dat   betekent   dat   jongeren   altijd   een   dak   boven   hun   hoofd   moeten   hebben,   en   dat   ze  
zo   snel   mogelijk   een   plek   moeten   krijgen   waar   ze   zich   thuis   voelen.   Vanuit   zo’n   plek   wordt   het   een   stuk  
makkelijker   om   de   rest   van   je   leven   goed   op   orde   te   krijgen.   Het   betreft   een   passend   en   duurzaam   thuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4)   Een   normaal   leven   &   en   doe   alsof   we  
een   mens   zijn  
  A.   (24   jaar,   vanaf   z’n   18e   op   en   af   dakloos):  

  “Nu   zorgen   ze   voor   je.   Maar   dan   wel   zo   dat  
je   gewoon   net   niet   dood   gaat.   Ze   zouden   je  
moeten   helpen.   Helpen   met   wat   jouw  
behoefte   is.   Zodat   je   weer   vooruit   komt.   Ik  
wil   een   nieuw   normaal   leven   opbouwen.   Met  
normale   mensen   om   me   heen.”   

Jongeren   die   dakloos   zijn   geworden,   worden   dat   niet   voor   niks.  
Waarschijnlijk   past   een   “gemiddelde   route”   niet   bij   hen.   Luister   naar  
hen   en   bedenk   samen   een   plan   zodat   ook   zij   een   “normaal”   leven  
kunnen   opbouwen.   Dat   gaat   misschien   niet   altijd   gelijk   goed.   Maar  
ook   zij   mogen   vallen   en   opstaan,   net   als   jongeren   die   wel   support  

krijgen   van   hun   ouders.   Dus   neem   ze   serieus   en   help   ze   met   school,   het   vinden   van   werk   of   het   regelen  
van   een   uitkering.   En   zorg   dat   ze   hulp   en   begeleiding   krijgen   waar   ze   echt   iets   aan   hebben   voor   nu   en  
hun   toekomst.   
 
 

 
5) Helpende   regels,   in   plaats   van  

een   oerwoud   aan   loketten  
  F.   21   jaar;   2,5   jaar   dakloos   geweest:  

  “Als   je   je   leven   weer   op   de   rit   hebt,  
denk   je   dat   je   vooruit   kan,   maar  
dan   krijg   je   nog   een   paar  
zweepslagen   achteraf.   Er   zijn   zo  
veel   regels   en   organisaties   die   iets  
van   je   willen.   Kan   dat   niet   anders?”   

Jongeren   vinden   nu   vaak   de   weg   niet   in   alle   regels   en   loketten.   En   als   ze   ergens   onderweg   een   formulier  
verkeerd   invullen,   een   afspraak   niet   nakomen   of   een   fout   maken   dan   lijkt   het   net   monopoly   en   moet   je  
alles   inleveren   en   weer   terug   naar   start.   Dat   is   mega   vermoeiend   en   frustrerend.   Laten   we   er   alles   aan  
doen   om   toegang   tot   inkomen,   een   thuis,   hulp   en   een   goeie   toekomst   zo   makkelijk   mogelijk   te   maken.   
 



We   vinden   het   belangrijk   dat   we   alles   wat   we   doen   kunnen   uitleggen   vanuit   (bestaande)   wet-   en  
regelgeving .   “Legitimiteit   van   keuzes”   noemen   we   dit.   Dit   doen   we   ook   omdat   we   willen   onderzoeken  2

hoeveel   deze   maatwerk   aanpak   voor   jongeren   oplevert   en   wat   dit   bespaart   aan   overbodige   of   niet   handig  
ingezette   hulp.(dit   heet   dan   weer   “Maatschappelijk   Rendement”.)  
 

Klaar   voor   de   start…   Go!  
 
 

2  Een   speciale   voetnoot   voor   beleidsmakers.   Veel   is   nu   al   mogelijk   o.b.v.   een   hardheidsclausule,   enkel  
kan   het   veelvuldig   gebruik   maken   van   deze   clausules   niet   leiden   tot   duurzaam   beleid   en   daarmee   een  
duurzame    uitvoering.  
 


