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INLEIDING
Vanuit het ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren’ van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport hebben drie creatieve bureaus (Sociale Impact, TWNQL en UITverGROOT) in de
afgelopen periode afzonderlijke brainstormsessies gefaciliteerd over zowel het voorkomen als het
terugdringen van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Deze sessies hebben plaatsgevonden tussen
najaar 2019 en voorjaar 2020. Hieruit kwamen meer dan honderd bruikbare ideeën die samen met
(ex-)dak- en thuisloze jongeren en betrokken stakeholders (zoals professionals uit zorg en MO, en
ambtenaren) ontwikkeld zijn.

Categorisch kunnen deze ideeën ondergebracht worden onder: ‘campagne/voorlichting’, ‘opvang/
wonen’, ‘regelgeving/overheid’ en ‘versterken netwerk’. Samen met de opdrachtgever hebben we uit
de vijver van honderd ideeën, de vierentwintig meest waardevolle en kansrijke ideeën (acht per
bureau) geselecteerd.

SESSIE 10 SEPTEMBER 2020
Voorafgaand aan de sessie ontvingen de deelnemers het overzicht van de vierentwintig ideeën
inclusief een korte omschrijving met het verzoek dit van tevoren door te lezen om alvast context te
hebben.

Tijdens de sessie lichtten de drie bureaus de door hen geselecteerde ideeën mondeling toe, waarna
de deelnemers via een stemformulier voorkeursstemmen (in totaal vijf) konden geven aan de acht
ideeën van elk bureau die het best aansluiten op het criterium: ‘Dit is een potentieel waardevol idee
voor mij als (ex) dak- en thuisloze jongere’, of: ‘Dit vind ik echt een heel uitzonderlijk gaaf idee!’.
Vooral door de positieve en energieke betrokkenheid van de deelnemers
verliep de sessie voorspoedig. Vrijwel alle ideeën werden als positief en
doelgericht ervaren. Een aantal van de ideeën bleek al via andere wegen in
gang te zijn gezet en kan in de uitwerking mogelijk gecombineerd worden
met overeenkomende initiatieven van stakeholders en/of andere
betrokken organisaties. Ook werd gesuggereerd om – daar waar mogelijk –
aan te sluiten bij andere (landelijke) initiatieven en/of opgehaalde ideeën
die raakvlakken met als doel eventuele doublures te voorkomen en elkaar
te versterken.

‘‘Combineer
Haags Dakkie
met de quick
scan die al loopt
in de gemeente
Den Haag!’
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GESELECTEERDE IDEEËN
In de bijlage staat het overzicht van alle gepresenteerde ideeën waaruit gekozen kon worden. De
volgende overzichten laten per bureau zien hoe de ideeën scoorden.

SOCIALE IMPACT
1. App met alle lokale informatie over dakloosheid
2. Informatiepunt op scholen
3. Tijdelijk wonen bij gewone mensen
4. Leegstaand vastgoed gebruiken voor bewoning
5. Straatmaatjes - inzet van een onafh.…
6. Training voor hulpverleners
7. Snellere doorverwijzing naar de GGZ
8. AVG weg ermee
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Training voor hulpverleners

‘Het is mijn leven,
en daar wil ik zelf
inspraak op
hebben!’

Een training voor hulpverleners opzetten die volledig gericht is op hoe
om te gaan met de problematiek van dak- en thuisloosheid. Enkele
onderdelen van deze training kunnen zijn: het laten zien van inspirerende
praktijkvoorbeelden en ‘hoe maak ik gebruik van de kracht van de
jongere?’. Denk aan het stimuleren van het gebruik van het netwerk dat
de jongere heeft.

Leegstaand vastgoed gebruiken voor bewoning
Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Minder instroom van
studenten de komende jaren betekent dat er klaslokalen leeg komen
te staan. Met dit idee wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om
jongeren in leegstaande klaslokalen of units te huisvesten.
Woningtekort wordt hierdoor opgevuld en de jongeren zitten in een
sociale omgeving die misschien ook inspireert om onderwijs te volgen.

‘Dat is écht een héél
goed idee!!! En krijgt
van mij meteen drie
stippen!!!’

‘We hebben écht heel
grote woningnood, en
er gaat niet
bijgebouwd worden,
dus...’

Dit idee kan overigens uitstekend gekoppeld worden aan idee Tijdelijk
wonen bij gewone mensen. Immers: ook bij dat idee geldt dat
leegstaande kamers voor bewoning gereed komen. Ook een koppeling
met Mobile movement à eigen tijdelijke mobiele slaapomgeving ligt
voor de hand.

Snellere doorverwijzing naar de GGZ
Een dakloze jongere heeft vaak geen verzekering en soms ook geen (vaste) huisarts. Toch moet er
voor hulp van de GGZ eerst een verwijzing van de huisarts komen. Die verwijzing kost extra tijd. Het
idee is om een pilot (proef) te starten om te onderzoeken of er flexibeler (gemakkelijker) met het
doorverwijzingssysteem om kan worden gegaan.
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UITVERGROOT
1. Dakloos en dan?
2. Voor ouders door ouders
3. Rondleiding / audiotours
4. Mobile movement > tijdelijke slaapomgeving
5. Pop-up-huis in woonwijken
6. Versnelde balie
7. Faciliteer bankslapen
8. Zaak van allemaal
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Versnelde balie
Een balie voor dak- en thuisloze jongeren in het gemeentehuis of
ergens anders plaatsen waar zij versneld een uitkering, postadres,
ID-kaart, rijbewijs, huisvesting aan kunnen vragen zonder
inschrijfduur.
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‘Regels zitten soms in de
weg waardoor het niet
snel mogelijk is om een
postadres aan te vragen
voor een uitkering’

‘De versnelde balie’ is één van de meest gewenste oplossingen,
echter is zo afhankelijk van wet- en regelgeving dat hiervoor niet echt een nieuwe ‘business case’ voor
ontwikkeld hoeft te worden, daarom hieronder een top 3 van nog uit te werken ideeën:
Mobile movement à eigen tijdelijke mobiele slaapomgeving
Dit idee is bedoeld om jongeren de kans te geven om op adem te komen. Maak
‘We hebben
een tijdelijke mobiele slaapomgeving in de vorm van een afgesloten unit in
écht heel grote
bijvoorbeeld delen van leegstaande (bedrijfs)panden. Zet hierbij de jongeren
woningnood,
niet tussen verslaafden/junkies. Dit hoeft niet per se op een afgelegen plek of
en er gaat niet
industrieterrein, maar mag best op een publieke plek eventueel in combinatie
bijgebouwd
met kunst aan de gevel van de unit. Dit versterkt de zichtbaarheid van dit
worden, dus...’
maatschappelijke probleem (‘show de shit die er is’). Een koppeling met
Leegstaand vastgoed gebruiken voor bewoning ligt voor de hand.

Voor ouders door ouders

Ouders hebben elk jaar een aantal momenten op school waarop ze met
elkaar in gesprek gaan over hun ouderschap met de bedoeling om ze sterker
te maken als opvoeder in een netwerk met andere opvoeders. De
gesprekken vinden bijvoorbeeld zeven keer per jaar plaats op scholen samen
met ouders van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit kan ook gelden voor
toekomstige ouders om bewustwording te creëren over het hebben en
grootbrengen van kinderen. Eventueel een koppeling met Informatiepunt op
scholen, dus niet alleen bestemd voor jongeren, maar ook voor ouders.

‘Ik vind dat
ouders ook
geïnformeerd
moeten worden.
Zij weten ook
niet alles!’
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Faciliteer bankslapen

‘Je staat
geregistreerd,
dus je bestaat.’

Iedereen heeft minstens recht op een (gratis!) postadres om invulling te geven
aan het leven. Het aanvragen van bijvoorbeeld een uitkering via het postadres
waar de dak-/ thuisloze op de ‘bank’ slaapt, is mogelijk zonder dat het
inkomen van de bewoner hierdoor in het gedrang komt. Dit idee kan
eventueel gekoppeld worden aan Tijdelijk wonen bij gewone mensen.

TWNQL
1. Het Dakterras
2. De contacttap
3. Bubblicious: laat de sociale bubble maar barsten
4. Schoenmaatje gezocht
5. Pimp my life
6. De 4 weken uitdaging
7. Marktplaats voor dak- en thuisloze jongeren
8. Ruilloket
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De Contact-tap
Om het netwerk van dakloze jongeren te versterken is het nodig om met veel
mensen in contact te komen. De Contact-tap helpt de jongeren hierbij een
handje: een echte tap met verschillende kraantjes en knoppen. De jongeren
kiezen door op een knop te drukken met wie ze in contact willen komen,
bijvoorbeeld iemand met dezelfde interesses of iemand met een baan waar
ze meer over willen weten. Beloning is een gratis drankje.
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‘We hebben
een
driepunter te
pakken!’

Het Dakterras

‘Het Dakterras, dat sprong er
voor mij echt uit. Dat er wordt
gezien dat wij ook gewoon
normale mensen zijn…’

‘Het Dakterras’ is een televisieprogramma door en voor
jongeren waarbij dak- en thuisloze jongeren in beeld worden
gebracht en het taboe wordt doorbroken. Jongeren krijgen
een gezicht en de problematiek wordt onder de aandacht
gebracht bij het grote publiek. Denk aan een tv-programma
en een YouTube kanaal.

Bubblicious; laat de sociale bubbel maar klappen
Doel van dit idee is om op een verrassende manier verveling tegen
te gaan en mensen te ontmoeten die de jongeren anders niet zo
snel tegenkomen. Aan het begin van de week grabbel je als dak- en
thuisloze jongere een activiteit en zie je wat je die week (of week
daarna) gaat doen.

‘verveling is een echt
groot probleem, wat
moeten we die hele dag
doen?’
5

Dit idee kan overigens goed gecombineerd worden met de 4 weken uitdaging. Dit idee zorgt er ook
voor om vaste patronen te doorbreken. Daarnaast is het vaak lastig om contacten te leggen met
nieuwe mensen, organisaties of bedrijven. Via een app krijgt de jongere iedere vier weken een
uitdaging. Bijvoorbeeld over iets doen of iemand ontmoeten. De uitdagingen hebben te maken met
hoe de jongere is en zijn/haar persoonlijke wensenlijst. Het programma richt zich op ‘inzicht’, ‘ervaren’
en ‘ontdekken’.

HOE VERDER?
De sessie werd door de aanwezigen als volgt samengevat: ‘enthousiast’, ‘vindingrijk’, ‘energiek’,
‘uitdagend en positief’, ‘doelgericht’, ‘super’, ‘hier word ik blij van!’

In overleg met de opdrachtgever wordt een keuze gemaakt welke ideeën we in een volgende,
binnenkort te houden, verdiepingssessie verder uitwerken met als doel één of meerdere business
cases op te leveren met acties die ervoor zorgen dat het idee vrij snel uitgevoerd c.q. in gang gezet kan
worden.
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Acht ideeën uit de sessie van Sociale Impact (Matthijs van Kampen, samen met Mirella van der Heide)
1. App met alle lokale informatie over dakloosheid

Ontwikkel een app met daarin alle informatie over dak- en thuisloosheid.
Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van opvang- en hulplocaties, veel
gestelde vragen en andere relevante informatie die helpt om dakloosheid
op te lossen of juist te voorkomen. De app is bedoeld voor zowel
professionals als de jongeren, is toegankelijk en makkelijk in het gebruik.
Doordat de informatie in de app actueel is zorgt het ook voor voorkomen
van dakloosheid.
2. Informatiepunt op scholen

Een informatiepunt inrichten op scholen (HBO en MBO) voor jongeren
waar alle informatie gegeven kan worden over zaken waar jongeren mee te
maken hebben of gaan krijgen. Op deze plek is ook een hulpverlener
aanwezig waar jongeren terecht kunnen met hun (hulp)vragen. Denk
bijvoorbeeld aan financiën, huisvesting en andere informatie.

3. Tijdelijk wonen bij ‘gewone’ mensen

Stimuleren dat particulieren een kamer in hun huis tijdelijk
beschikbaar stellen aan jongeren die geen woonplek kunnen
vinden. Een hulpverlener beslist op basis van een aantal
punten of de jongere in aanmerking komt. Iemand die een
kamer beschikbaar stelt, mag hier geen negatieve financiële
gevolgen van hebben. Start hiervoor een campagne en kijk
naar inspirerende voorbeelden van initiatieven die al
bestaan.
4. Leegstaand vastgoed gebruiken voor bewoning

Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Minder instroom van studenten
de komende jaren betekent dat er klaslokalen leeg komen te staan. Met dit
idee wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om jongeren in
leegstaande klaslokalen of units te huisvesten. Woningtekort wordt
hierdoor opgevuld en de jongeren zitten in een sociale omgeving die
misschien ook inspireert om onderwijs te volgen.
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5. ‘Straatmaatjes’ – inzet van een onafhankelijk trajectbegeleider

Er worden zes onafhankelijke trajectbegeleiders gezocht en opgeleid. Deze
trajectbegeleiders noemen we ‘Straatmaatjes’ en worden gekoppeld aan zes
jongeren. Hij/zij motiveert de jongeren en neemt ze bijna letterlijk aan het
handje mee als ze ergens (bijvoorbeeld overheidsinstanties) naartoe moeten om
dingen te regelen. Het is de bedoeling dat dit uitgewerkte idee aansluit bij de
pilot van het Straat Consulaat en we laten ons inspireren door Stichting MEE die
al werkt met soortgelijke begeleiders/ondersteuners.
6. Training voor hulpverleners

Een training voor hulpverleners opzetten die volledig gericht is op hoe om te
gaan met de problematiek van dak- en thuisloosheid. Enkele onderdelen van
deze training kunnen zijn: het laten zien van inspirerende praktijkvoorbeelden
en hoe maak ik gebruik van de kracht van de jongere. Denk aan het stimuleren
van het gebruik van het netwerk dat de jongere heeft.

7. Snellere doorverwijzing naar de GGZ

Een dakloze heeft vaak geen verzekering en sommigen hebben geen
(vaste) huisarts. Toch moet er voor hulp van de GGZ eerst een
verwijzing van de huisarts komen. Die verwijzing kost extra tijd. Het
idee is om een pilot (proef) te starten om te onderzoeken of er
flexibeler (makkelijker) met het doorverwijzingssysteem om kan
worden gegaan.
8. ‘AVG weg ermee’

Een strikte naleving van de nieuwe privacywet (AVG) werkt soms erg vertragend
en is daardoor schadelijk voor de jongere. Hulpverleners zouden bij wijze van
uitzondering en in het belang van de jongere soms moeten kunnen afwijken van
de AVG.
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Acht ideeën uit de sessie van UITverGROOT (Diana de Groot)
1. Dakloos en dan?

Er wordt een voorlichtingscampagne (Dakloos en dan?) gestart met
jongeren zelf in de hoofdrol. Zij vertellen hun ervaringsverhalen en delen
deze samen met tips/ trucs met hun leeftijdsgenoten. Dit kan
bijvoorbeeld via blogs of vlogs die geplaatst worden op een website of
gedeeld worden via sociale media als een YouTube-kanaal. De campagne
kan ingezet worden tijdens ‘de week van de zorg’ of start een nieuwe
‘week van’, bijvoorbeeld ‘de week van de jongeren’.
2. Voor ouders door ouders

Ouders hebben elk jaar een aantal momenten op school waarop ze met
elkaar in gesprek gaan over hun ouderschap met de bedoeling om ze
sterker te maken als opvoeder in een netwerk met andere opvoeders. De
gesprekken vinden bijvoorbeeld zeven keer per jaar plaats op scholen
samen met ouders van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit kan ook
gelden voor toekomstige ouders om bewustwording te creëren over het
hebben en grootbrengen van kinderen.
3. Rondleidingen/ audiotours

Geef een rondleiding in de diverse steden langs de nu nog onzichtbare
plekken waar thuis- en daklozen leven inclusief de toelichting (via walkman)
waarom deze jongeren hier leven. En/of laat een ‘gewone’ jongere een dag
meelopen met een dakloze en in dit geval naar de ‘live’ verhalen’ luisteren.
De indrukken dragen bij aan bewustwording over het risico dat iedereen kan
lopen op dak- en thuisloosheid.
4. Mobile movement à eigen tijdelijke mobiele slaapomgeving

Dit idee is bedoeld om jongeren de kans te geven om op adem te
komen. Maak een tijdelijke mobiele slaapomgeving in de vorm
van een afgesloten unit in bijvoorbeeld delen van leegstaande
(bedrijfs)panden. (Zet hierbij de jongeren niet tussen
verslaafden/junkies). Dit hoeft niet per se op een afgelegen plek
of industrieterrein, maar mag best op een publieke plek
eventueel in combinatie met kunst aan de gevel van de unit. Dit
versterkt de zichtbaarheid van dit maatschappelijke probleem
(‘show de shit die er is’).
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5. Pop-up huis in woonwijken

Dit pop-up huis in een woonwijk biedt drie maanden onderdak aan
maximaal drie dak- en thuisloze jongeren. De drie kamers in het
huis biedt de gelegenheid zelfstandig te wonen, maar wel met een
professionele begeleider die zorgt voor een veilige omgeving en
meedenkt over oplossingen voor de langere termijn, dus helpt met
het zetten van stappen naar een volwaardige plek in de
maatschappij. De begeleider blijft na tijdelijke opvang gekoppeld
aan de cliënt.
6. Versnelde balie

Een balie voor dak- en thuislozen in het gemeentehuis of ergens anders
plaatsen waar zij versneld een uitkering, postadres, ID-kaart, rijbewijs,
huisvesting aan kunnen vragen zonder inschrijfduur.

7. Faciliteer bankslapen

Iedereen heeft minstens recht op een (gratis!) postadres om invulling te
geven aan het leven. Het aanvragen van bijvoorbeeld een uitkering via
het postadres waar de dak-/ thuisloze op de ‘bank’ slaapt, is mogelijk
zonder dat het inkomen van de bewoner hierdoor in het gedrang komt.

8. Zaak van allemaal

Zorg ervoor dat er bij ondernemers/bedrijven bewustwording ontstaat
over de kansen die zij de jongeren kunnen bieden (vooruitzicht op een
beter leven) waardoor zij genegen zijn eerder stage of werk aan te bieden.
Laat het bedrijfsleven opleidingen/doorgroeimogelijkheden aanbieden (van
schoonmaker tot manager).
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Acht ideeën uit de sessie van TWNQL (Rex BierLaagh)
1. Het Dakterras

‘Het dakterras’ is een televisieprogramma door en voor jongeren
waarbij dak- en thuisloze jongeren in beeld worden gebracht en het
taboe wordt doorbroken. Jongeren krijgen een gezicht en de
problematiek wordt onder de aandacht gebracht bij het grote
publiek. Denk aan een tv-programma en een YouTube kanaal.

2. De Contact-tap

Om het netwerk van dakloze jongeren te versterken is het nodig om met veel
mensen in contact te komen. De Contact-tap helpt de jongeren hierbij een handje:
een echte tap met verschillende kraantjes en knoppen. De jongeren kiezen door op
een knop te drukken met wie ze in contact willen komen, bijvoorbeeld iemand met
dezelfde interesses of iemand met een baan waar ze meer over willen weten.
Beloning is een gratis drankje.

3. Bubblicious; laat de sociale bubbel maar klappen

Doel van dit idee is om op een verrassende manier verveling tegen te gaan
en mensen te ontmoeten die de jongeren anders niet zo snel tegenkomen.
Aan het begin van de week grabbel je als dak- en thuisloze een activiteit en
zie je wat je die week (of week daarna) gaat doen.

4. Schoenmaatje gezocht

Mensen – buiten officiële instanties – vinden die een dak- en thuisloze
jongere oprecht wil helpen, zijn op één voet te tellen. Dit idee helpt op
een makkelijke en grappige manier contact met mensen te leggen die
dat wel graag doen. In een ruimte (buurthuis) doet iedereen bij
binnenkomst de schoenen uit en zet ze op een schoenenrek. Dan kiest
men uit de schoenen een paar van wie ze in gesprek willen. Zo worden
koppeltjes gemaakt.
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5. Pimp my life

Het doel van dit idee is om vaste patronen te doorbreken om uit een
vicieuze cirkel te komen. In ‘Pimp my life’ ruil je een tijdje met het leven
van iemand anders waarvan je vindt dat ze een leuk leven hebben. Je
gaat nieuwe ervaringen opdoen. Het is een wedstrijd. Je leeft een jaar
lang echt dat leven. Het is een soort ‘Big Brother’ maar dan voor daken thuisloze jongeren. Op deze manier ontmoeten ze ook nieuwe
mensen en maken nieuwe vrienden.
6. De 4 weken uitdaging

Dit idee zorgt er ook voor om vaste patronen te doorbreken. Daarnaast is
het vaak lastig om contacten te leggen met nieuwe mensen, organisaties of
bedrijven. Via een app krijgt de jongere iedere vier weken een uitdaging.
Bijvoorbeeld over iets doen of iemand ontmoeten. De uitdagingen hebben
te maken met hoe de jongere is en zijn/haar persoonlijke wensenlijst. Het
programma richt zich op ‘inzicht’, ‘ervaren’ en ‘ontdekken’.

7. Marktplaats voor dak- en thuisloze jongeren

Deze marktplaats verbindt vraag en aanbod voor dak- en thuisloze
jongeren. Denk aan kleding, meubels, (sport)maatjes en tips. Je kunt een
marktplaats per gemeente inrichten via bijvoorbeeld Facebook. Ook kan
deze marktplaats opgenomen worden in de app zoals genoemd bij idee 1
van Sociale Impact.

8. Ruilloket

Een dak- en thuisloze jongere heeft behoefte aan basale spullen maar
niet het geld om ze te kopen. Bij het ruilloket kun je spullen ruilen en er
is een uitgifte van spullen die iedereen in basis nodig heeft,
bijvoorbeeld tandpasta of ondergoed. Ook kan hier bijvoorbeeld vieze
kleding geruild worden voor schone. De jongere kan als vrijwilliger bij
het ruilloket aan de slag in ruil voor de spullen die ze nodig hebben.
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