Koningin Máxima aanwezig bij conferentie zwerfjongeren
voorkomen van jongerendakloosheid door de basis op orde
24 april 2018
Koningin Máxima is donderdag 6 juni 2018 aanwezig op de conferentie over dak- en thuisloze
jongeren in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het is moeilijk voor te stellen dat er in Nederland
jongeren kampen met dakloosheid, maar in Nederland leven ruim 12.000 jongeren zonder dak of
thuis. De conferentie met als thema ‘breng de basis op orde’ informeert en inspireert gemeenten,
landelijke overheid en maatschappelijke organisaties over wat er nodig is om dakloosheid bij jongeren
te voorkomen. De conferentie wordt georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en
Kansfonds.
Dak- en thuisloze jongeren
Dak- en thuisloze jongeren hebben geen thuis en worstelen vaak met meerdere complexe problemen
tegelijkertijd. Ze hebben in hun vroege jeugd vaak te maken gehad met pech. Door armoede, ziekte of
ontbreken van ouders en familieleden, psychische problemen in het gezin, scheiding van ouders,
veelvuldig verhuizen, drugs, drank en geweld. Minimaal 60% van de jongeren die met dakloosheid
kampen, hebben een verleden in Jeugdzorg. Doordat ze al vroeg op achterstand staan, hun ouders
buiten beeld zijn en ze het op hun 18e alleen moeten zien te redden, ontstaan problemen: te weinig
inkomen, geen vaste woonplek, schulden, geen diploma of werk en gebrek aan netwerk en
levensvaardigheden. Dit werkt dakloosheid in de hand.
De basis op orde
Met ‘breng de basis op orde’ roepen SZN samen met Kansfonds de overheid op om in te zetten op het
voorkomen van jongerendakloosheid. Hoe doe je als gemeente de juiste dingen, zodat dak- en thuisloze
jongeren niet moeten overleven, maar aan hun toekomst kunnen werken? Door de volgende vijf zaken
te regelen:
1. Een dak boven het hoofd
2. Een inkomen
3. Toegang tot het onderwijs of werk
4. Ondersteuning en zorg
5. Versterking van netwerk, persoonlijke- en levensvaardigheden
Conferentie 6 juni 2018
Tijdens de conferentie gaan de genodigden concreet aan de slag met de invulling van ‘breng de basis op
orde’. Dakloze jongeren bieden in bijzijn van koningin Máxima een interactief manifest aan
staatsecretaris Blokhuis van het Ministerie van VWS aan. Hij is verantwoordelijk voor onder andere
maatschappelijke opvang en preventie. Daarna bezoekt de koningin een expositie van 23 projecten uit
de versneller zwerfjongeren van Kansfonds en gaat ze in gesprek met jongeren.

Over Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
SZN is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland.
Onze topprioriteit is voorkomen dat jongeren dakloos worden. Met en voor jongeren leggen we de
vinger op de zere plek, beïnvloeden de opinie, zetten het onderwerp op de landelijke en lokale agenda,
voeren politieke lobby en jagen met concrete voorstellen vernieuwing aan. Meer informatie:
www.zwerfjongeren.nl
Over Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie
te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die ruim
500 initiatieven per jaar versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen
en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor
iedereen.
Kansfonds zet versnellers in om urgente maatschappelijke problemen in de samenleving
programmatisch op te pakken. Zwerfjongeren is daar één van, die we samen met
SZN vormgeven. Dat doen we door het financieren van 23 projecten. En door nieuwe inzichten te
verspreiden. Onze invalshoek is het versterken van netwerk, persoonlijke- en levensvaardigheden.
Meer informatie: www.kansfonds.nl/zwerfjongeren

Mededeling aan de redactie (niet voor publicatie)
Wilt u bij de conferentie aanwezig zijn? Meld u dan via k.huntjens@kansfonds.nl onder vermelding van
naam, geboortedatum, medium en functie. Accreditatie tot uiterlijk 4 juni 12.00 uur. Bij grote
mediabelangstelling wordt een beperkte toegangsregeling gehanteerd. U ontvangt hierover uiterlijk
dinsdag 5 juni per email bericht.
Voor meer informatie over de problematiek van dak- en thuisloze jongeren en wat er nodig is om dit te
voorkomen:
Hella Masuger (h.masuger@zwerfjongeren.nl)
06 – 44490221
of:
Marleen van der Kolk (m.kolk@zwerfjongeren.nl)
06 – 30720138
Voor meer informatie over de versneller zwerfjongeren en de 23 projecten:
Karin Huntjens (k.huntjens@kansfonds.nl)
035 – 624 96 51

