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Zelf vinden jongeren twee dingen het allerbelangrijkst: een betaalbare en veilige woonplek 

(met stip op 1) en voldoende inkomen. 

Pas als deze basis op orde is, hebben ze ruimte 

voor zaken als werk, scholing, persoonlijke 

ontwikkeling, een sociaal netwerk en hobby’s. 

Pas dan kunnen ze werken aan een toekomst 

waarin ze zich goed zelf kunnen redden.

Meer dan zorg
Een thuis is waar het leven start. En zonder 

inkomen heeft niemand kans van slagen in het 

leven. Wil je dakloosheid voorkomen en oplossen 

dan moeten de beleidsterreinen Wonen en 

Inkomen hier als één geheel mee aan de slag. 

Toch redeneren gemeenten en Rijk bij dak

loosheid nog steeds vanuit zorg. 

Voorbij stigma
De focus op zorg en verkokerd beleid zitten 

hardnekkig in het systeem gebakken. Daarnaast 

werkt het onterecht slechte imago van dak en 

thuisloze jongeren niet mee. Een stigma dat hen 

vaak blijft aankleven. Bij SZN (Stichting Zwerf

jongeren Nederland) blijven we ons verbazen 

over het gemak waarmee beleids makers en poli

tici dakloosheid vaak zien als resultaat van per

soonlijk falen van de jongere. Terwijl het systeem 

dat deze jongeren moet beschermen, faalt. 

Systeem faalt, niet de jongere
Voor deze jongeren leiden wetten en regels tot 

verwarring en uitsluiting. Denk aan de leeftijds

discriminatie in de huurtoeslag, de bizar lage 

sociale uitkering voor 181920jarigen (255 euro 

per maand), de minimumlonen, de kostendelers

norm en de 4 weken zoektijd bij het aanvragen 

van een uitkering. Denk ook aan het onver

biddelijke einde van jeugdzorg als jongeren  

18 jaar worden en de zoektocht naar onder steu

ning die door nieuwe regels vaak strandt. Bij 

deze jongeren worden de grondrechten van een 

adequate levensstandaard en huisvesting met 

voeten getreden. Hun zelfredzaamheid, waar 

gemeenten en Rijk zo dol op zijn, wordt genade

loos onderuit gehaald. 

Geen support
Deze jongeren krijgen niet, zoals hun leeftijd

genoten, tot ver in de twintig vanzelfsprekende 

ondersteuning van hun ouders. Ondersteuning 

bij het kiezen van een opleiding, het zoeken  

van een kamer, het betalen van borg en bij 

verhui zen. Zij kunnen niet bij hun ouders blijven 

wonen of tijdelijk terug, of er troost vinden bij 

stukgelopen relaties en bij andere worstelingen 

die bij hun levensfase horen. Ja, ik voel me 

weleens een pinautomaat voor mijn meerder

jarige kinderen. Ik denk dan vaak aan jongeren 

die dat privilege niet hebben, die niet kunnen 

terugvallen op hun ouders. 

Samenwerken, ontschotten en respect 
Voor jongeren moet de basis op orde zijn. Dat 

vraagt om een structurele systeemverandering. 

Hoe? Door jongeren die niet kunnen terugvallen 

op de steun van hun ouders met voorrang een 

betaalbare woonplek en financiële bestaans

zekerheid te bieden. Het zijn ten slotte grond

rechten. Het vraagt ook om de basis op orde  

bij gemeenten en Rijk. Dakloosheid voorkomen 

betekent radicaal prioriteit geven aan Wonen  

en Inkomen. Werk samen, ontschot en regel het. 

Politici, beleidsmakers en ambtenaren: ga hier

mee aan de slag. En blijf de jongeren benaderen 

met respect en met oog voor wat hen in hun 

jonge levens op achterstand heeft gezet. Zo 

houden ook deze jongeren zicht op een toekomst 

met perspectief. 

Als geen ander heeft Hella 
zicht op het proces waarin 
jongeren dakloos raken 
en wat deze jongeren kan 
helpen om uit die situatie 
te komen met perspectief 
op een positieve toekomst. 

Zij kan gemeenten informeren over de risico’s 
en routes bij dakloosheid bij jongeren, zoals na 
vertrek uit een jeugdinstelling. En ook op dit 
gebied over veelbelovende praktijken en goed 
preventiebeleid bij gemeenten. Zij is directeur 
van de Stichting Zwerfjongeren Nederland.

Meer weten? 
Neem contact op met Hella via  
h.masuger@zwerfjongeren.nl 
of mail naar Preventiealliantieimpuls@radboudumc.nl  
of klik hier voor de website van de Preventie Alliantie.
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