ALLE JONGEREN EEN THUIS – SELECTIE, december 2020
Overzicht van geselecteerde projecten voor projectfinanciering en actieonderzoek
Organisatie – project
Korte projectbeschrijving
1 Stichting Mara Rotterdam – Den Haag en
Mara biedt voor 250 jongeren in Den Haag en Rotterdam een ontmoetingsplek, ruimte om te werken aan
Rotterdam
basisvaardigheden en hun droom. Daarnaast delen jongeren hun verhalen en ontstaat er rond de jongeren een nieuw
‘Opstap: een thuis zolang er geen thuis is’
netwerk.
2

Vereniging Valente - Landelijk
‘Housing First Jongeren Nederland’

Housing First biedt jongeren een dak en geeft hen regie om te bepalen welke zorg er nodig is. Housing First Jongeren is
een landelijke platform waarbij 8 lokale plekken die aan de slag gaan met Housing First van elkaar kunnen leren.

3

Stichting LEVANTO groep - Heerlen
‘In2Basics’

LEVANTO neemt in een jongerencentrum in Heerlen de regierol op zich. Het wordt een toffe plek voor jongeren, waar
ook hulpverleners aanwezig zijn. Zo is de drempel om hulp te vragen heel laag.

4

LIMOR – Groningen
‘Housing First Jongeren Groningen’

Housing First biedt jongeren een dak en geeft hen regie om te bepalen welke zorg er nodig is. LIMOR wil ik Groningen
starten met Housing First voor jongeren.

5

Stichting Per Mens – Amsterdam
‘Perspectiefwoningen studerende jonge
moeders’
Stichting RIBW Overijssel - Zwolle
‘Gemengd wonen project’

10 jonge moeders wonen per duo samen in 5 corporatiewoningen voor een periode van 2 jaar. Per Mens (voorheen
Streetcornerwork) biedt begeleiding en activiteiten voor de jonge moeders.

7

Stichting Werkpro – Groningen
‘Thoes voor jongeren’

5 jongeren ontvangen een jaar lang een inkomen. Bij Werkpro kunnen ze in een beschermde omgeving werken en leren.
Door de bestaanszekerheid te bieden (Bouwdepot) krijgen jongeren de ruimte om te werken aan toekomstperspectief.

8

RIBW AVV – Arnhem
‘Housing First Jongeren Arnhem’

Housing First biedt jongeren een dak en geeft hen regie om te bepalen welke zorg er nodig is. RIBW wil ik Arnhem
starten met Housing First voor jongeren.

9

Stichting Zorgbelang Inclusief - Arnhem
‘Nova wonen met Sterren’

Het opzetten van een gemengde woonvorm waar 13 jongeren, waaronder 4 jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg,
samen wonen.

6

10 Stichting Credo Ministries - Sittard
‘Credohuis Sittard’

5 studenten en 10 jongeren met een psychische kwetsbaarheid wonen samen in één complex. RIBW verzorgt de
begeleiding en Hart voor Zwolle helpt zodat de jongeren elkaar kunnen ondersteunen.

Credohuis biedt 6 tot 8 jongeren kleinschalige opvang met veel betrokkenheid van de buurt en vrijwilligers. Na een
succesvolle start in Maastricht en Kerkrade gaat de stichting ook van start in Sittard.
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11 Stichting Kamers met Aandacht - Landelijk
‘Mijn huis, jouw thuis’

Jongeren die de jeugdzorg verlaten krijgen de mogelijkheid om bij een particulier te wonen, in een kamer of in een
tuinhuisje. Kamers met Aandacht wil de komende jaren veel meer particulieren werven om kamers beschikbaar te
stellen.

12 Stichting Straat Consulaat – Den Haag
‘De opstap naar je diploma’

Straatconsulaat en ROC Mondriaan bieden een 14-weken traject ‘terug naar school’ voor jongeren in de
Maatschappelijke opvang. Daarnaast vecht het straatconsulaat voor het recht op onderwijs voor jongeren voor wie dat
niet vanzelfsprekend is

13 SMO Traverse e.a. – Tilburg
‘Integrale voordeur’

In Tilburg werken (zorg)organisaties samen in een Hotspot om voor jongeren met multiproblematiek het verschil te
maken. De Hotspot wil de plek worden waar jongeren met hulpvragen terecht kunnen voor maatwerkoplossingen.

14 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem
‘Alle jongeren een thuis’

Een samenwerking van vrijwilligers, zorgorganisaties en bouwbedrijven om kleinschalige woonvormen te realiseren in
Haarlem.

15 Stichting Hart voor Zwolle
‘Maatjesproject en groepsactiviteiten’

Hart voor Zwolle is ook betrokken bij het gemengd wonen project van RIBW. Om deze woongroep wil Hart voor Zwolle
een bredere community vormen door middel van maatjesprojecten en groepsactiviteiten.

16 Stichting Levvel - Amsterdam
‘Tafelberg Together’

In Amsterdam Zuidoost komt een wooncomplex waar 290 jongeren samenwonen, waaronder 60 jongeren vanuit de
Jeugdzorg. Levvel bouwt aan een ondersteuningsprogramma waarin jongeren elkaar ontmoeten en ondersteunen.

17 Stichting Kwintes – Almere
‘Campus4grow’

Kwintes werkt aan één integrale en herkenbare locatie, waar jongeren 24/7 terecht kunnen voor alle ondersteuning en
coaching die ze nodig hebben om hun leven (weer) op de rit te krijgen en hun zelfregie te versterken.

18 Stichting STOOT - Groningen
‘Fit your Talent – Brainmoves’

Het bieden van sportieve arbeidsplekken, gezonde leefstijlen en coaching door middel van innovatieve sportinterventies.

19 Stichting Journallab - Landelijk
‘Daklozen in het juiste perspectief’

Journallab gaat samen met jongeren, hulporganisaties en journalisten werken aan eigentijdse en begripvolle beeld- en
begripsvorming rondom dak- en thuisloze jongeren. Nooit meer stigmatiserende foto’s bij nieuwsartikelen!

20 Technische Universiteit Eindhoven - Landelijk
‘Een (t)huis voor jongeren’

De TU Eindhoven, Neos en Stichting Zwerfjongeren Nederland doen ontwerpend onderzoek naar structurele
systeemverandering rondom het vraagstuk van huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren.
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Overzicht van geselecteerde projecten voor actieonderzoek
Organisatie / project
Omschrijving
1 LIMOR – Den Haag
Housing First biedt jongeren een dak en geeft hen regie om te bepalen welke zorg er nodig is. LIMOR voert sinds 2018
‘Housing First Jongeren Den Haag’
Housing First voor jongeren uit in Den Haag.
2 Stichting ONSbank
‘Amsterdam en Rotterdam’

ONSbank heeft een eigen methodiek om te werken aan problemen en schulden. Jongeren volgen een intensief groepstraject
en cultureel workshopprogramma waarin ze gecoacht worden op het vergroten van zelfregie.

3 Stichting Be4you2 – Eindhoven
‘Aan boord’

Jongeren krijgen training, coaching en advies om te bouwen aan toekomstperspectief. Dit gebeurt individueel en met
groepsactiviteiten. Er is veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

4 Stichting Life Goals - Nederland
‘A life goal’

Sportprogramma’s voor jongeren die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Er wordt gewerkt aan
participatie, positief denken en controle over emoties.

5 Stichting IDO – Lelystad
‘Leertraject Jongeren maken de stad’

Met dit leertraject werkt IDO aan het opsporen van jongeren met (dreigende) dak- en thuisloosheid. 60 jongeren worden
ondersteunt in het versterken van hun levenskracht.

6 Wagterveld Zorg – Kampen
‘Eerst rust, dan de rest’

Wagterveld biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening.
Jongeren wonen zelfstanding in een wijk in Kampen, met zorg in de buurt.

7 Stichting Neos – Eindhoven
‘Bouwdepot jongeren 18-21 jaar’
(deelname onder voorbehoud)
8 Stichting Kandidatennetwerk – Amsterdam
‘STECKS’

5 jongeren ontvangen een jaar lang een inkomen. Er wordt onderzocht of deze bestaanszekerheid ervoor zorgt dat jongeren
sneller een stabiel leven opbouwen.
30 jongeren worden verbonden aan de maatschappij en ondersteund op meerdere levensgebieden. Er wordt met een
integrale aanpak ingezet op schuldhulp.
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