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“Honden gooi je ook niet allemaal in één 

hok. Iedere jongere heeft zijn eigen karak-

ter, zijn eigen ding. Ieder heeft zijn eigen emoties, 

zijn eigen cultuur.” Dat zegt Jason, een van de 

tien jongeren van Housing First. Dit project van 

Spirit en HVO-Querido is geïnspireerd op het pro-

gramma ‘Pathways to Housing’ uit New York, legt 

gedragswetenschapper Marieke te Brake uit. “Dat 

gaat ervanuit dat je een dakloze moet helpen met 

hetgeen hij het hardst nodig heeft, namelijk huis-

vesting. Dan heb je een basis van waaruit je verder 

kunt werken aan de andere problemen, zoals 

verslaving en dagbesteding.”

Vertalen
Spirit en HVO-Querido ‘vertaalden’ dit project 

voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar op wie 

geen enkel ander aanbod past. “In praktijk zijn het 

vooral jongeren met complexe problematiek die 

ongeschikt zijn om op een groep te wonen”, ver-

telt Te Brake. “Ze willen rust en een eigen plek.” 

Vijf zwerfjongeren kwamen via de plaatsingstafel 

en vijf jongeren via Spirit.

“Ik kan gewoon niet op een groep zitten”, zegt 

een van de jongeren. “Dan heb je te veel types 

met emoties bij elkaar.” Dominique, eveneens een 

van de jongeren: “Ik zat al sinds mijn zestiende 

bij OC Middelveld. In het begin leek me dat wel 

wat. Daar zaten een paar jongeren waar ik wel bij 

paste, maar als je ouder wordt, wil je meer rust. 

Dan heb je alleen maar last van die anderen. Ik 

hield het daar niet meer uit.”

“Uiteindelijk willen ze allemaal ‘huisje, boom-

pje, beestje’”, zegt Judith Klaasse, teamlid van 

Housing First. “Wij helpen die droom te verwezen-

lijken. Een huis, een veilige plek, is de eerste stap. 

Daarna volgt de rest. Dat is natuurlijk een lange 

weg, maar je begint met kleine stapjes, zoals het 

schilderen van je woning of het in elkaar zetten 

van je bed.”

Pilot
Housing First startte dit jaar als pilot met tien 

jongeren. Het programma biedt individuele woon-

ruimte in combinatie met intensieve begeleiding. 

Uitgangspunt is dat de jongeren – zo nodig – 24 

uur per dag, zeven dagen per week ondersteu-

ning krijgen. Te Brake: “Uiteindelijk doel is dat 

ze zelfredzaam zijn, geen overlast veroorzaken en 

een bijdrage aan de samenleving leveren. Daarvoor 

hoeven ze slechts aan drie criteria te voldoen; ze 

moeten huur betalen, geen overlast veroorzaken 

en begeleiding accepteren.”

“Bij die begeleiding maken we gebruik van de 

klantgerichte basismethodiek”, gaat Te Brake ver-

der. “Dat wil zeggen dat we uitgaan van het ver-

mogen om zelf te herstellen, de focus ligt op de 

eigen kracht van de jongere en deze houdt ook de 

regie over de begeleiding. Het is geen bespreking 

over, maar met de jongere.” Jason: “Ze houden 

rekening met je. Het is niet: ‘We gaan even naar 

het autistje’. Het is Jason. Ze praten met Jason en 

kijken niet naar de papieren Jason.”

Hobokystars
Housing First werkt samen met onder andere 

Lijn5, de Bascule en DWI. Zo heeft Dominique 

een afspraak met DWI omdat ze graag een eigen 

bedrijf wil opzetten. “Hobokystars, een combinatie 

van een host en entertainmentbedrijf. Via Housing 

First heb ik de rust om hieraan te werken. Ik heb 

een eigen woning in De Pijp. Lekker centraal bij 

de Albert Cuyp. Nu probeer ik scholing te krijgen, 

zodat ik met mijn bedrijf aan de slag kan.” De 

woning biedt een nieuw begin, legt Klaasse uit: 

“Hier hoeven ze niet meer te schoppen tegen de 

regels, maar kunnen ze zelf bepalen wat ze met 

hun leven willen doen. Wat wil je worden, wat wil 

je bereiken, wat is nodig om dat te realiseren en 

welke tijdlijn past daarbij? Die droom is het start-

punt, maar ook het doel waar we met de jongeren 

naar toe werken.” 

Jason is blij dat hij eindelijk een woning heeft 

waarvan de deur op slot kan. Hij is bezig met 

plantjes op de galerij om het gezellig te maken. 

“Je kunt me zien als die jongen met PDD-NOS”, 

zegt hij. “Als die jongen die vast heeft gezeten, als 

die moeilijke jongere. Maar het wordt ons moeilijk 

gemaakt. Gelukkig is er dit project. Dat biedt 

ons een ladder, maar die ladder komt niet tot de 

grond. Je moet het eerste stukje opspringen.”

Uiteindelijk willen ze allemaal 
‘huisje, boompje, beestje’’
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“Ik was ook zo’n overlasttype”, zegt 

een jongere van Housing First. Dit 

programma richt zich op jongeren 

voor wie geen goed aanbod was. Hun 

meervoudige problematiek zorgde 

ervoor dat ze slecht functioneerden in 

een groep of op straat leefden. Met 

woonruimte en intensieve begeleiding 

maakt Housing First ze zelfredzaam 

zodat ze weer kunnen deelnemen aan 

de samenleving. Housing First: “Wij 

helpen die droom te verwezenlijken.”
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HVO-Querido verlaagt 
inkomenseis
HVO-Querido besloot in overleg met de financiers 

de inkomenseis voor jongeren te verlagen tot 585 

euro, gelijk aan de basisbeurs voor uitwonenden. 

Dit houdt in dat HVO-Querido per direct een vast 

huurtarief van 235 euro gaat hanteren. Hiermee 

wordt het aanbod toegankelijker en betaalbaar 

voor de meeste jongeren. 

Meer informatie: www.hvoquerido.nl

Peter van den Elzen 
nieuwe bestuurder 
de Bascule. 
De Raad van Commissarissen van de Bascule 

heeft Peter van den Elzen per 1 november be-

noemd als bestuurder. Van den Elzen werkte als 

bestuurder in de zorg, de universiteitswereld en 

het bedrijfsleven. Zijn opdracht is om de Bascule 

voor te bereiden op de transitie in de jeugdzorg. 

Van den Elzen vervult de vacature die is ontstaan 

na het vertrek van Harrie van Leeuwen. 

Meer informatie op www.debascule.com

Jonge Mantelzorgers 
bijeen
Een op de tien jongeren groeit op in een gezin 

waar iemand zorg nodig heeft. Samen met Cen-

trum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland verzorgt 

MEE Amstel en Zaan bijeenkomsten speciaal voor 

jongeren die langdurig zorgen voor een zieke 

ouder. Deze jongeren hebben vaak moeite hulp 

in te roepen als het henzelf teveel wordt. Sociaal 

isolement of een burn-out liggen op de loer. De 

bijeenkomsten staan in het teken van een gezelli-

ge activiteit. Daarnaast is er ruimte voor thema’s 

die de jongeren zelf aandragen. Meer informatie: 

Marloes van Stenis, m.van.stenis@meeaz.nl of Petra 

Bakker, p.bakker@centrummantelzorg.nl 

Erik Gerritsen overheids-
manager van het jaar
De publieksjury van de stichting Verkiezing 

Overheidsmanager van het Jaar verkoos Erik Ger-

ritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg 

Agglomeratie Amsterdam (BJAA), op 4 november 

tot ‘Overheidsmanager van het jaar’. Deze titel 

wordt sinds 1998 toegekend. Toekenning ge-

schiedt door de jury op voordracht van collega’s, 

medewerkers en/of relaties. Met de toekenning 

van de titel wil de stichting het imago van de 

overheidsmanager verbeteren. De jury prees Erik 

Gerritsen als gedreven leider die de medewer-

kers alle ruimte geeft. BJAA is onder zijn leiding 

geherstructureerd met als doel het boeken van 

resultaat voor kwetsbare kinderen. Zo daalde 

afgelopen jaar het aantal ondertoezichtstellingen 

en uithuisplaatsingen met meer dan 30 procent. 

Ondanks de onduidelijke toekomst geeft hij 

volgens de jury vol passie leiding aan de jeugd-

bescherming. Meer informatie: www.bjaa.nl

Ken de praktijk
Onlangs verscheen bij Bureau Jeugdzorg Ag-

glomeratie Amsterdam het boek ‘Ken de praktijk’. 

Dit boek gaat over de praktijk van het jeugd-

zorgwerk, de aard van de jeugdzorgproblematiek 

en de kenmerken van de kwetsbare gezinnen. 

Daarnaast is er aandacht voor de betrokkenheid, 

bevlogenheid en deskundigheid van de professio-

nals. Die is cruciaal voor een succesvolle transitie. 

Zij maken uiteindelijk het verschil voor kwetsbare 

gezinnen en kinderen in de knel.

Meer informatie: communicatie@bjaa.nl. e 7,50 

per stuk, vanaf tien exemplaren e 5,- per stuk. 

Dominique: “Nu probeer ik scholing te krijgen, zodat ik met mijn bedrijf aan de slag kan.”

Kindermishandeling 
en Huiselijk Geweld 
samen aanpakken

Corrie Noom: 
‘Transitie leidt tot 
betere en goedkopere 
zorg’

Schoolpoli als spin 
in het web

Housing First
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Voor een ouder met psychiatrische problemen kan opvoeden erg 

zwaar zijn. Aan je eigen problemen werken is moeilijk als het gezin 

continu om aandacht vraagt. Alle ballen in de lucht houden lukt 

vaak niet, dus loopt het spaak. De stoornis wordt verwaarloosd, of 

de opvoeding, of het kind.

Voor de jeugdzorg is het moeilijk om aan opvoedproblemen te 

werken als ouders psychiatrische problemen hebben. Jeugdzorg en 

volwassenen-ggz moeten dus gezamenlijk hulp bieden, in multi-

focale trajecten, zoals dat zo mooi heet. Je ziet overal initiatieven 

waar jeugdzorg en volwassenen-ggz samen optrekken. Samen 

ontrafelen ze de problemen van het hele gezin, zien welke proble-

men met elkaar samenhangen en welke problemen met voorrang 

moeten worden aangepakt om tot een oplossing te komen. Voor de 

ouder. En voor het kind.

Lees verder op blz. 5


