
1 STAP VOORUIT 
samen met zwerfjongeren 

Ruud Rottier (ondersteuningsprogramma zwerfjongeren) 
Eliza Huizinga (United Voices) 



Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren 

• Deelname: 26 van de 43 centrumgemeenten 

• Waar lag de vraag? 

o Inzicht in omvang en aard van de doelgroep 

o Vormgeven centraal meldpunt / screening / 1-plan1-
begeleider 

o Realiseren (nacht)opvang / zelfstandige huisvesting 

• Zwerfjongeren prominenter op de beleidsagenda 

• Participatie van (zwerf)jongeren krijgt vorm 



EINDPRODUCT 

Mapje met 8 kaarten 
1. Over het ondersteuningsprogramma 
2. Inzicht in de doelgroep 
3. Toegang tot hulp en onderdak 
4. 1 jongere, 1 plan, 1 begeleider 
5. Gemeentelijke regie 
6. Samenwerking met woningcorporaties en 

zorgverzekeraars 
7. Zwerfjongeren praten mee 
8. Inzet op preventie en de nieuwe Jeugdwet 
 



PARTICIPATIE ZWERFJONGEREN 

Inbreng zwerfjongeren in Tour 
• Bij brede (start)bijeenkomsten 

o Maaltijden delen in Assen en Maastricht 
o Inbreng eigen ervaringen en opvattingen 

• Bespreken opbrengsten proces 
o Oss: pizzabijeenkomst 
o Zwolle: terrasdebatten 
o Amersfoort: lunchgesprek 

• Inbreng op uitwerking van beleid 
o Assen: vormgeving ’praatplaat’ voor de intake 
o Amsterdam: beoordeling van de vernieuwde ketenaanpa 

 



 VORMGEVING PARTICIPATIE 

1. Nuttig en noodzakelijk 
o Zonder inzicht in doelgroep en aard van 

problemen geen zinnige aanpak te ontwerpen 

o Nieuwe Jeugdwet: gemeente moet 
cliëntenparticipatie vormgeven 

2. Toegevoegde waarde zwerfjongeren 
o Ervaringen opgedaan in de Tour zwerfjongeren 

o (Praktijk)kennis bij United Voices  (toolkit) 

o Paja! 



MOTIEVEN VOOR PARTICIPATIE 

 

 

 

MOTIEF ARGUMENTATIE 

Principieel verplichting (wet) of overtuiging 

Inhoudelijk plannen worden beter met input van 
(ervarings)deskundigen) 

Relationeel draagvlak, betrokkenheid en samenwerking 
nodig 

Pragmatisch sneller, goedkoper, eigen belang 



 

 

 

PARTICIPATIELADDER 

pragmatisch 

principieel 

inhoudelijk 

relationeel 



BEREN OP DE WEG 

• Ik weet niet hoe ik ‘t aan moet pakken 

• Jongeren willen toch niet 

• Jongeren kunnen het niet 

• Partners willen het niet 

• We doen er toch niets mee 

• Participatie is te duur 

• …. 

• …. 

 



PARTICIPATIELADDER 

en TOOLS 

opvang in eigen beheer 

Paja! en verbetertafel 

(on)gevraagd advies 

flyer jongerentaal  

pizzameeting 

dialoogtraining 




