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Kennisnemen van
Stand van zaken op de aanpak zwerfjongeren

lnleiding
Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Hieronder valt ook de Opvang van

zwerfjongeren. WijZijn Traversegroep heeft samen met Stichting Twist een subsidie aangevraagd om tot
een integrale aanpak van de problematiek van zwerfjongeren te komen.

Als centrumgemeente subsidieert Bergen op Zoom een deel van de kosten voor deze aanpak. De overige

kosten voor de aanpak worden gefinancierd vanuit de verantwoordelijkheid die elke gemeente heeft op

basis van de Wmo.

I nformatie/kernboodscha p

De aanpak van Wijzijn Traversegroep en Stichting Twist (zie bijlage) richt zich op een aantal pijlers

1,. Gecentraliseerd casemanagement zwerfjongeren (subsidie Bergen op Zoom)

2. Een logeerhuis (subsidie Bergen op Zoom)

3. Een tussenvoorziening (regionaal bespreekpunt)
4. Directe zelfstandige huisvesting met begeleiding door Stichting Twist (Wmo begeleiding lokaal)

Het volledige plan kunt u terugvinden in de bijlage

Ad. 3 Tu sse nvoo rzi e n i ng
De middelen van de centrumgemeente zijn niet toereikend om een regionale tussenvoorziening te
bekostigen. De financiering van deze voorziening is onderwerp van gesprek in het bestuurlijk overleg van

het Regionaal Kompas.

Ad.4 zelfstondige huisvesting met begeleiding Twist

Met Alwel zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het beschikbaar stellen van 6 tot 8 woningen in2O2O

voor deze doelgroep.

Consequenties
De begeleiding van (ex)zwerfjongeren door Twist komt ten last van de Wmo begeleiding.

Communicatie
De gemeenten binnen de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang Bergen op Zoom willen het
probleem van zwerfjongeren aanpakken. Wljzijn Traverse en de Stichting Twist hebben hiervoor een plan

geschreven. Het plan wordt in2O2O grotendeels uitgevoerd. Over de realisatie van een tussenvoorziening



voor zwerfjongeren, een onderdeel van het plan, moeten nog bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

Communicatie over de aanpak, of onderdelen daarvan vindt plaats in afstemming met de

centrumgemeente Bergen op Zoom.

Vervolg(procedure)
Wij zullen uw raad direct na de regionale besluitvorming over de tussenvoorziening op de hoogte brengen
van vervolgstappen.

ln april zullen wij uw raad nader informeren over de bredere ontwikkelingen op het gebied van
maatschappelijke opvang.

Bijlagen
L Gezamenlijke subsidieaanvraag Zwerfjongeren Wijzijn en Twist

Afsluiting en ondertekening
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Inleiding
In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten 
leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken moeten verblijven. Met 
die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) het Landelijk 
Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren. De inspanningen moeten ertoe 
leiden dat alle dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) de komende 
jaren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen 
huis en dat ook in de toekomst een nieuwe instroom van dak- en thuisloze 
jongeren wordt voorkomen. 
In de regio Bergen op Zoom is de urgentie voor een sluitende aanpak zeker net 
zo groot, gezien de hoge instroom en de schrijnende problematiek van de 
jongeren. WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist sluiten zich daarom volledig 
aan bij deze ambitie en hebben een plan van aanpak geschreven voor dak- en 
thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) in lijn van dit landelijk programma. 

Landelijke visie 
Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een 
behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Inzet 
moet gericht zijn op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren. De 
huidige knelpunten richten zich op een tekort aan passende woonruimte en/of 
zorg, onvoldoende inspanningen op het gebied van voorkomen van dakloosheid 
(o.a. bij de overgang van 18- naar 18+) en knelpunten die ontstaan door ofwel de 
aard van de regels zelf, dan wel de wijze van uitvoering. Ook is er meer 
specifieke aandacht nodig voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. Er is 
behoefte aan beter maatwerk op financieel vlak, onder andere als het gaat om 
het voorkomen en wegwerken van schulden. Jongeren zelf benoemen het belang 
om in begrijpelijke taal en vanuit vertrouwen te worden benaderd. 

Actieprogramma  
Het Actieprogramma hanteert de volgende uitgangspunten:
1. Preventie, nazorg en regie - gemeenten gaan (in afstemming met betrokken 

partijen) actief op zoek naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren om 
passende ondersteuning te bieden, met respect voor de autonomie van de 
jongere. Het geldende principe hierbij is dat zodra een (potentiële) dak- en 
thuisloze wordt gesignaleerd, er niet losgelaten wordt totdat op alle 
levensgebieden sprake is van een voldoende duurzame situatie. 

2. Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in staat om in zijn eigen 
levensonderhoud te voorzien, waar mogelijk met een reguliere baan als bron 
van inkomen (al dan niet met extra begeleiding). Hierbij wordt (waar 
mogelijk) rekening gehouden met de onderhoudsplicht van ouders tot het 
21e levensjaar. 

3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing - elke jongere is in staat om een 
opleiding te volgen of zich op een andere passende manier persoonlijk te 
ontwikkelen. 

1



4. Opvang en wonen - geen enkele jongere meer op straat. Er is geen wachtlijst 
om in gespecialiseerde jongerenopvang of beschermd wonen te komen en 
binnen uiterlijk 3 maanden is sprake van een duurzame woonplek (waar 
mogelijk: in de eigen thuissituatie).

5. Helpende regels - geen enkele jongere wordt dak- en thuisloos als gevolg van 
tekortschietende (uitvoering van) regels.

Gezamenlijke visie WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist 
Onze gezamenlijke visie is dat we op tijd moeten signaleren, dat de behoefte van 
individuele jongeren centraal moet staan en dat alle betrokken instanties (op alle 
niveaus) goed moeten samenwerken. 

Wij geloven in het belang van de persoonlijke ontwikkeling, waarbij we streven 
naar een eigen plek voor iedere kwetsbare jongere. Begeleiding en 
ondersteuning wordt op maat geleverd, samen met het eigen netwerk, om zo een 
stabiel fundament te worden voor verdere participatie in de samenleving. 

Doelstellingen 
WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist vinden het cruciaal dat er voor elke 
jongere één aanspreekpunt komt: een casemanager die op alle levensgebieden 
passende ondersteuning kan bieden. In veel gevallen moeten jongeren nu voor 
elke vorm van ondersteuning naar een ander loket. Jongeren ervaren dat vaak als 
een wirwar waarin ze het overzicht verliezen, partijen werken langs elkaar heen. 
Deze doelstelling staat tevens centraal beschreven in het Landelijk 
Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren. De jongere kan altijd bij de 
casemanager terecht voor informatie en ondersteuning. De casemanager 
zwerfjongeren doet zorgvuldig onderzoek naar de specifieke persoonlijke 
behoefte van een jongere, zo nodig ook op medisch vlak (bv. als er sprake is van 
een verslaving). De casemanager zwerfjongeren onderhoudt het contact met 
diverse organisaties. Hij/zij zorgt ervoor dat de jongere onder begeleiding 
stappen zet op weg naar de volgende fase van zelfregie. De diverse stappen 
gaan ook gepaard met het opeenvolgend woningaanbod op weg naar volledige 
zelfstandigheid. De casemanager zwerfjongeren denkt waar nodig ‘out of the 
box’ en laat niet los tot het leven van de jongere weer op de rails staat en checkt 
of er geen sprake is van een terugval. In deze ‘laatste’ fase van zelfstandigheid, 
blijft de casemanager zwerfjongeren de ‘waakvlam’ voor de jongere. Hiervoor is 
het cruciaal dat de casemanager zwerfjongeren ook voldoende tijd en mandaat 
heeft om deze integrale ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden. De 
casemanager zwerfjongeren draagt zorg voor zo min mogelijk wisselingen in de 
hulpverlening, zeker wanneer er al sprake is van een ‘klik’ en een 
vertrouwensband. 

Met één aanspreekpunt ambiëren we ook de volgende doelstellingen:
- Er is zicht op de problematiek dak- en thuisloze jongeren. Men weet 

hoeveel zwerfjongeren er zijn en waar deze doelgroep zich bevindt 
(monitorfunctie).

- Er worden vanuit een centraal punt ambities geformuleerd, nieuwe 
projecten geïnitieerd en knelpunten worden centraal gebundeld 
(signaalfunctie). 

WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist vinden dat geen enkele jongere meer in 
de langdurige opvang of op straat zou moeten verblijven. Inzet moet 
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plaatsvinden op tijdelijke, kortdurende gespecialiseerde opvang, een betaalbare 
woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en 
ondersteuning. We laten de jongeren pas los als de basis op orde is. 

Wij kiezen ervoor om de doelstellingen te laten aansluiten bij de uitgangspunten 
van het Landelijk Actieprogramma. Zoals hieronder beschreven sluiten een 
aantal van deze uitgangspunten en verdere uitwerkingen naadloos aan bij 
doelstellingen die wij voor ogen hebben: 

- Er mag geen sprake meer zijn van het onderbreken van cruciale zorg en 
begeleiding wanneer iemand 18 jaar wordt. Jongeren moeten ook niet in 
stressvolle onzekerheid verkeren over wat deze periode hen brengt.

- Het is voor jongeren cruciaal om een vaste ‘casemanager’ als aanspreekpunt 
te hebben, die op alle levensgebieden de benodigde hulp coördineert.

- Deskundigen zijn het erover eens dat het voor dak- en thuisloze jongeren bij 
de maatschappelijke opvang belangrijk is om over een eigen 
gespecialiseerde voorziening te beschikken, dan wel een eigen 
opvanggedeelte te hebben in voorzieningen waar ook volwassen dak- en 
thuislozen verblijven. Het is belangrijk om te investeren in voldoende 
aantallen gespecialiseerde plekken voor opvang en jongeren mogen niet op 
een wachtlijst komen. 

- Het is van belang om rondom de uitdaging van voldoende passende en 
betaalbare woonruimte ook creatief om te gaan met de mogelijkheden. 
Veelal wordt gesproken over een voldoende aantal (zelfstandige) woningen 
terwijl jongeren veelal geholpen zijn met een kamer. Gedacht kan worden 
aan geclusterde woonvormen met begeleiding, flexibel wonen in tijdelijke 
huisvesting, concepten waarbij verschillende doelgroepen gemengd wonen 
en het breder benutten van studentenhuisvesting. 

Hoe willen we dit doen:
WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist vinden dat zowel de casusregie (één 
aanspreekpunt) als de monitor- en signaalfunctie bij WijZijn Traverse Groep moet 
liggen. Dit ligt in de lijn van de lokale opdracht die WijZijn Traverse Groep heeft, 
die verstevigd is in de rol als onafhankelijke toegangspartner (doorontwikkeling 
integrale toegang). Vroegsignalering, preventie en begeleiding van de 
perspectiefvolle groep krijgen al mede vorm in het kerngericht werken van de 
lokale (sociale) wijkteams. We zien het daarnaast als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van zowel WijZijn Traverse Groep als Stichting Twist om in 
contact te blijven met scholen, jongerenwerkers, jeugdprofessionals en 
wijkagenten om tijdig te kunnen ondersteunen en uitval te voorkomen. 

Om de gezamenlijke ambities waar te maken, vinden we het van belang om de 
aanmeldingen en/of intakes gezamenlijk uit te voeren, ofwel wekelijks met elkaar 
door te nemen. We zorgen ervoor dat bij iedere aanmelding dezelfde vragen 
worden gesteld. 

Bij iedere aanmelding is direct aandacht voor postadres, inkomen, (tijdelijke) 
huisvesting/opvang ,evt. noodfonds en een check op bekendheid bij de gemeente 
van herkomst . Bij iedere nieuwe aanmelding wordt dezelfde basisinformatie 
verzameld, kan er op basis van deze informatie evt. direct worden verwezen en 
kan er beter worden gemeten wat de kenmerken van de aanmeldingen zijn. 
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Het zwaartepunt van de aanpak en samenwerking heeft in het verleden bij de 
centrumgemeente Bergen op Zoom gelegen. De aanpak wordt nu verbreed naar 
alle lokale gemeente. In alle gemeenten wordt de aansluiting gemaakt tussen het 
lokale veld en de aanpak van zwerfjongeren. Zodra de subsidie verleend wordt, 
worden alle gemeenten door WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist bezocht 
om de lokale behoeften om te zetten in samenwerkingsafspraken. 

Indien mogelijk organiseren we bij een aanmelding binnen een aantal werkdagen 
een familienetwerkberaad. We onderzoeken hiermee direct wat de 
(on)mogelijkheden zijn binnen het netwerk. Het netwerk is het uitgangspunt van 
ondersteuning; de hulpverlening sluit hierop aan. We stimuleren het netwerk om 
verantwoording te nemen en de jongeren te blijven prikkelen om een andere 
woon-/slaapplek te zoeken dan de opvang. In het netwerkberaad wordt een plan 
gemaakt hoe de terugkeer in het netwerk of overbrugging buiten het netwerk 
kan worden vormgegeven (met mogelijkheid tot een time-out/overbrugging in 
het logeerhuis). In overleg met de jongere en het netwerk worden ook de overige 
doelen gesteld om de situatie te veranderen. Binnen 4 tot 6 weken wordt een 
vervolgberaad georganiseerd. 

Wanneer er sprake is van (zware) multi-problematiek is het van belang dat de 
casemanager direct (in afstemming met de betrokken, lokale gemeente) een 
multidisciplinair overleg (MDO) organiseert en er direct opvang en begeleiding 
wordt ingezet, waarbij WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist vinden dat de 
(langdurige) begeleidingsrol bij Stichting Twist ligt. Dit ligt in lijn met de opdracht 
van Stichting Twist, als Wmo aanbieder. 

Voorzieningen:
Tevens willen WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist de bestaande 
voorzieningen uitbreiden en zo ook voor jongeren de woonladder weer compleet 
maken. De bestaande voorzieningen zoals het logeerhuis en het project “Je eigen 
draai” zijn kwalitatief goede voorzieningen die bijdragen aan het duurzaam 
herstel van de jongeren. Echter, we missen hierin een belangrijke tussenschakel. 
Ook hierbij wordt aangesloten bij het Landelijk Actieprogramma waarbij 
gesproken wordt over een gespecialiseerde jongerenopvang. 

Meer dan 11.000 daklozen in Nederland zijn tussen de 18 en 30 jaar. Hier ligt een 
grote uitdaging voor ons allemaal. Zeker voor deze jonge groep mensen zou er 
een meer gereguleerde samenwerking tussen organisaties plaats moeten vinden. 
Op de knip 18- en 18+ gaat het vaak mis. Ook is er geen voorziening die juist 
deze jonge mensen onderdak en een nieuwe start biedt. Het gevolg is dat een 
steeds groter aantal tussen wal en schip valt. Het aantal betaalbare woningen is 
verre van toereikend in de gehele regio en ook in passende begeleiding schiet 
het te kort. Van een grote groep jongeren wordt te veel verwacht en zij haken 
hierdoor niet aan bij de huidige hulpverlening. 

We zien dat vooral de jongeren die uit de jeugdhulpverlening komen en geen 
goed vangnet hebben, nog niet klaar zijn voor de stap naar zelfstandigheid. Een 
betere aansluiting en een beter vangnet creëren is hier noodzaak. Lastig hierin is 
dat er op meerdere vlakken een andere aanpak nodig is. We merken op dat 
wanneer dit niet goed geregeld is er ook niks binnenkomt bij deze jongeren; ze 
blijven in de overlevingsmodus. Bij jongeren die thuiswonend zijn komen we 
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regelmatig huiselijk geweld tegen en vaak is de situatie dan schrijnend en durven 
ouders hun kind niet de deur te wijzen. Problemen zijn groot en de mogelijkheden 
zijn niet toereikend op dit moment. 

Gebrek aan betaalbare huisvesting, de multi-problematiek, de behoefte aan 
samenwerking en de onnodige afhankelijkheid die gecreëerd wordt binnen 
beschermd wonen, maken dat een tussenvoorziening noodzaak is geworden. 
Vanuit die stabiliteit kunnen alvast zaken in gang gezet worden en is het gat naar 
huisvesting en passende begeleiding kleiner geworden. Jongeren hoeven niet 
meer naar de daklozenopvang of zonder perspectief en een hoop sociale 
emotionele problemen ergens op een zolderkamertje te blijven zitten. 

Voor de omschrijving van de voorzieningen zijn we uitgegaan van de eerder 
beschreven groepen:
- De perspectiefvolle groep: jongeren die met concrete en gerichte 

hulpverlening relatief snel en efficiënt geholpen kunnen worden;
- De vallen-en-opstaan groep: in deze groep is sprake van jongeren die steeds 

opnieuw een hulpverleningstraject ingaan, vervolgens afhaken en zo weer op 
straat belanden;

- De zorggroep: bij deze jongeren gaat thuisloosheid gepaard met ernstige 
problematiek (verslaving en/of psychiatrisch, vaak in combinatie met geweld).

Logeerhuis (WijZijn Traverse Groep)
Het logeerhuis is een opvangvoorziening waarin jongeren opgevangen worden in 
een kleinschalige voorziening met 3 kamers en een gezamenlijke keuken, 
badkamer en woonkamer. 
Ondersteuning richt zich op alle leefgebieden en is kortdurend en gericht op 
doorstroom naar zelfstandig wonen of terugkeer in het netwerk.

Het logeerhuis is bedoeld voor de perspectiefvolle groep waarin jongeren met 
een kortdurende interventie en begeleiding vanuit het voorliggend veld weer op 
weg geholpen kunnen worden. Casusregie ligt bij de opvang, alsook de 
(pedagogische) begeleiding. Aanvullende begeleiding is voorliggend, denk hierbij 
aan het sociaal werk en/of de vrijwilligers vanuit Humanitas. Tevens wordt 
samengewerkt met jonge vrijwilligers (met ervaringskennis) en 
ervaringsdeskundigen.

Deze voorziening is beschikbaar voor:
Jongeren in een gespannen thuissituatie waarbij een familienetwerkberaad in 
combinatie met een time-in/out plaatsing dreigende huisuitzetting voorkomt. 
Jongeren waarbij een opvangperiode van vier maanden voldoende is om weer 
zelfstandig te wonen (evt. met minder intensieve begeleiding). 

Contra Indicaties:
- Niet open staan voor een familienetwerkberaad of individueel traject.
- Opname/intensieve behandeling voor psychische klachten of verslaving is 

noodzakelijk.

Overbruggingsvoorziening (WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist)
De overbruggingsvoorziening is een gespecialiseerde jongerenopvang, die WijZijn 
Traverse Groep en Stichting Twist gezamenlijk vormgeven, op basis van 
gelijkwaardigheid. 
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Deze voorziening bestaat uit een groep individuele plaatsen waarbij in 2020, 
zeven tot veertien jongeren beschikken over een tijdelijk eigen plek met eigen 
voorzieningen. Ondersteuning richt zich op alle leefgebieden en is gericht op het 
inzichtelijk maken van hulpvragen en een eventueel vervolgtraject. Het traject is 
zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Hier is dagelijks begeleiding 
aanwezig, voorliggend en vanuit de Wmo. Op doordeweekse dagen in de ochtend 
tussen 07:00 en 09:00, in de avond van 17:00 tot 22:00 en in het weekend van 
10:00 tot 14:00. Het uitgangspunt is hierbij dat jongeren overdag een 
dagbesteding volgen bestaande uit, school, (vrijwilligers)werk of dagbesteding 
met Wmo-indicatie.

Deze voorziening is beschikbaar voor:
Jongeren uit zowel de vallen- en-opstaan groep als de zorggroep. Jongeren die 
dakloos zijn, niet terecht kunnen in hun netwerk en (begeleid) zelfstandig willen 
gaan wonen. We bieden jongeren, die nog niet gemotiveerd zijn, een kans 
ervaring op te doen wat opvang en begeleiding voor hen kan betekenen. Zij 
kunnen een traject naar zelfstandig wonen nog niet doorlopen en hebben meer 
begeleiding nodig die in het logeerhuis geboden kan worden. 
Jongeren die een korte overbrugging nodig hebben naar een Wmo voorziening en 
elders niet tijdelijk opgevangen kunnen worden. Hierbij wordt ook kritisch 
gekeken of een Wmo voorziening nog nodig is na een periode van stabilisatie. 
Hierbij sluiten we ook aan bij de besluitvorming van gemeenten, dat jongeren 
veelal eerst een periode van 6 maanden intensieve ambulante begeleiding 
krijgen, alvorens besluit genomen wordt voor een beschermd wonen locatie.

Het heeft onze voorkeur om de tussenvoorziening een regionaal karakter te 
geven. De verwachting is dat het financieel niet haalbaar is om een voorziening 
met een dergelijke intensieve begeleiding voor een beperkt aantal jongeren in 
diverse gemeenten te organiseren. Wel kan bij een uitbreiding van het aantal 
opvangplekken gekozen worden voor een spreiding van de begeleiding en de 
opvang voor jongeren over de regio. 

Contra indicaties:
- Opname/intensieve behandeling voor psychische klachten of verslaving is 

noodzakelijk.

Project “Je eigen draai” (Stichting Twist)
“Je eigen draai” is een project(plaats) waarbij jongeren in een eigen woning 
geplaatst worden en daar individueel kunnen wonen, ontwikkelen en groeien 
door ervaren. Ondersteuning richt zich op alle leefgebieden en buiten dat is het 
binnen het project verplicht om deel te nemen aan sport en zelfkennislessen. 

Het project richt zich op de vallen-en-opstaan groep waarbij een specifiek 
kenmerk is dat jongeren vaak intensieve begeleiding nodig hebben (Wmo) en 
groepsongeschikt zijn waardoor plaatsing binnen beschermd wonen niet lukt.

Deze voorziening is beschikbaar voor:
Jongeren die dakloos zijn of uit hun huidige netwerk gehaald moeten worden, die 
intensieve begeleiding nodig hebben en niet in een groep herplaatsbaar zijn.

Contra indicaties:
- Opname/intensieve behandeling voor psychische klachten of verslaving is 

noodzakelijk.
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Nachtopvang (WijZijn Traverse Groep)
De nachtopvang biedt enkel nog plaats aan jongeren uit de zorggroep. Deze 
jongeren dienen eerst gemotiveerd te worden voor eventuele begeleiding en 
behandeling waarna een vervolgtraject kan worden ingezet met mogelijkheid tot 
doorstroom binnen een van bovenstaande voorzieningen. Een verblijf in de 
nachtopvang is altijd gekoppeld aan het OGGZ-team (en Zorg- en Veiligheidshuis) 
en wordt enkel ingezet als verblijf in de andere voorzieningen (nog) niet mogelijk 
is.
 
Per voorziening hebben we de verantwoordelijke organisatie erbij geplaatst. We 
willen echter benadrukken (ook door het gezamenlijk vormgeven van de diverse 
activiteiten) dat binnen iedere voorziening de samenwerking gezocht wordt. Ook 
door gezamenlijk de intakes op te pakken worden plaatsingen binnen de 
voorzieningen in gezamenlijkheid besproken. Daarbij stellen we de criteria vast 
per voorziening als het gaat om instroom, doorstroom en uitstroom. 

Beoogde resultaten 
- Verlagen van de instroom dak- en thuisloze jongeren, op de langere termijn.
- Gezamenlijke intake ontwikkeld (evt. aansluiten bij databank effectieve 

sociale interventies).
- Trajecten op maat, afgestemd op de behoefte van de jongere zelf. 
- Complementaire kennis met een continue kritische blik op mogelijkheden van 

op- en afschalen.
- Gezonde prikkel op doorstroming, met daarbij de aanname dat we een 

kortere cyclus aanbrengen in de verblijfsduur binnen de diverse 
voorzieningen.

- Per voorziening zijn de diverse groepen zwerfjongeren ondergebracht, met de 
aanname dat we ook na verloop van tijd aan kunnen geven in welke fase de 
jongeren zich bevinden en wat, wanneer het beste aansluit. 

- Verlagen instroom beschermd wonen (24 uurs voorzieningen), met daarbij de 
aanname dat we een bijdrage kunnen leveren aan het businessmodel 
beschermd wonen van de gemeenten.

o In-, door- en uitstroomcriteria per voorziening zijn gedefinieerd. 
o De overbruggingsvoorziening is de gespecialiseerde jongerenopvang 

als alternatief op een extra locatie beschermd wonen.
o Jongeren stromen via de overbruggingsvoorziening uit naar het 

project “je eigen draai”.   
- Maatschappelijke baten per jaar van € 460.501,-- (gekoppeld aan 

businessmodel beschermd wonen)
- Gezamenlijke bijdrage op het gebied van innovatie, denk hierbij al aan de 

huidige samenwerking binnen het project Power2Us. 
- Bundeling van activiteiten, denk hierbij aan het vrije budget t.b.v. de 

jongeren. 

Randvoorwaarden
De hierboven beschreven aanpak vraagt om enkele randvoorwaarden. Deze zijn 
noodzakelijk om de aanpak van zwerfjongeren sluitend te maken en kwalitatief 
goede zorg te kunnen blijven leveren. 
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 Voor alle jongeren in de overbruggingsvoorziening is direct Wmo 
begeleiding beschikbaar. Deze begeleiding wordt ingekocht als een traject 
van 6 maanden met daaraan een vaste financiële vergoeding (gebaseerd 
op Wmo indicatie Zwaar). In deze 6 maanden worden jongeren intensief 
begeleid door Stichting Twist en toe geleid naar een passende (vervolg) 
indicatie. Na 6 maanden vallen zij binnen het reguliere Wmo beleid van de 
desbetreffende gemeente. Dit maakt het mogelijk om direct bij aanvang 
de begeleiding op te starten en de eerste 6 maanden heel intensief en op 
maat de jongeren te begeleiden.

 WijZijn Traverse Groep en Stichting Twist beschikken in gezamenlijkheid 
over een voorschot voor onvoorziene kosten. Deze gelden specifiek voor 
jongeren. Hiermee zijn we in staat snel te schakelen en zo onnodig 
wachten in trajecten te voorkomen. Deze onvoorziene kosten worden 
ingezet voor persoonsgebonden uitgaven ten behoeve van het individuele 
traject, te denken aan eerste huur, inboedel, ID-bewijzen etc.  
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