
 

Bezoek van Staatssecretaris van Ooijen en van Uffelen aan het Jongerenpanel op locatie Straat 

Consulaat. 

Vandaag deelden de jongeren 

uit het jongerenpanel hun 

ervaringen met dakloosheid 

en specifiek rond de 

brievenadressen en de 

jongerenregisseurs. Hun 

ervaringen nadat ze dakloos 

werden maar vooral ook hun 

situatie vóórdat ze dakloos 

werden.  Het is een grote 

waarde dat jongeren hun 

ervaringen met de 

verantwoordelijken voor het 

beleid delen. Praktijk is vaak 

anders dan het bedachte 

beleid. 

Van alles kwam op tafel onder andere werden vragen gesteld hoe het zo kan zijn dat er nog steeds mensen 

zijn die op straat moeten slapen en dat er niet genoeg plek is in de noodopvang. De staatssecretaris ziet 

twee oplossingsrichtingen: meer opvang of meer huizen. We gaan niet investeren in extra opvang maar 

op extra woningen. Gemeenten moeten gaan bepalen hoeveel huisvesting er nodig is voor dakloze 

mensen. Daar komen specifieke afspraken over met de gemeenten. Er komen daarnaast specifieke 

afspraken voor EU migranten die dakloos zijn. 

Het jongerenpanel sprak met Staatssecretaris van Uffelen en Staatssecretaris van Ooijen onder andere 

over briefadressen 

18- /  18+ 

 

Het systeem zou wat soepeler moeten zijn. Iedereen kan dakloos worden maar de overgang van 18- naar 

18+ zou wat soepeler kunnen. Jongeren die in een jeugdinstelling hebben gezeten en 18 worden komen 

vaak veel te onvoorbereid uit de instelling. Het is fijn als er 1 persoon is die je al kent voor je 18 wordt die 

je kan begeleiden en langer aan de hand houdt. 

Jongerenregisseurs 

Vanuit het jongerenpanel: Wat ik belangrijk vind is dat er betere coördinatie is tussen hulpverleners. Er 

zijn veel hulpverleners maar er is heel weinig coördinatie. Daarom heb ik een belangrijk advies aan de 

staatssecretarissen om meer Jongerenregisseurs aan te stellen. Deze kunnen aan meerdere touwtjes 

trekken om zorg, uiIkeringen en opvang te organiseren. De jongeren die een jongerenregisseur hebben 

zijn heel erg blij met iemand die alles kunnen regelen. Psychische ondersteuning, opvang en organisatie 



van de behandeling. Jongeren delen hun ervaringen waarbij ze aangeven dat jongeren een stabiele basis 

nodig hebben voor ze met hun psychische nood aan de slag kunnen. 

Problematiek van dakloosheid heeft met heel veel verschillende beleidsterreinen te maken. Al deze zaken 

zijn belangrijk en daarom zijn we blij met de aandacht vanuit verschillende ministeries. 

Briefadres 

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verplicht je in te schrijven en je ook een briefadres te geven. Voorlichting 

is wel nodig. Iedere gemeenten waar jullie problemen tegen komen ga ik wel even bellen. Mooi dat die er 

door is. Toch doen veel gemeenten moeilijk hieromheen. In Den Haag is een pilotproject gedaan. Meld je 

bij de gemeente voor een afspraak voor een briefadres maar dat duurt drie maanden. 

Het jongerenpanel roept op tot vertrouwen: Geef eerst een briefadres en ga daarna checken of het klopt 

en onderzoeken of er meer hulp nodig is. Ze moeten niet aan je vragen om eerst te bewijzen dat je dakloos 

bent. Soms wordt zelfs gezegd dat je het maar uit moet zoeken. 

Wachtlijsten voor noodopvang: Op het signaal van de jongeren dat Van Ooijen geeft aan dat het in 

principe het beleid is dat iedereen toegang tot de noodopvang krijgt. Behalve de mensen die geen recht 

hebben op opvang zoals arbeidsmigranten. 

Belofte:  

De Staatssecretaris  van 

Uffelen gaat iedere gemeente 

bellen die briefadressen niet 

snel regelen. Van Ooijen vraagt 

ook om voorbeelden van 

gemeenten waar het wel goed 

gaat. Wat is een redelijke 

termijn voor het uitgeven van 

een briefadres? Dienst 

jongeren vanuit Den Haag kan 

bijvoorbeeld wel snel een 

briefadres regelen.  

Preventie 

Jongeren vanuit de jeugdzorg en pleegzorg zijn vaak niet voldoende voorbereid op een onafhankelijk 

leven. Als de Big 5 niet op orde is zou je de jeugdzorg niet moeten verlaten. Die 18 jaar moet verdwijnen. 

Jeugdzorg zou gewoon moeten doorlopen. Pleegzorg kan doorlopen tot je 21e, je hoeft geen indicatie te 

verlengen maar voor de jeugdzorg en verblijf in de gesloten instellingen is 18 tenzij er verlengde jeugdhulp 

wordt aangevraagd maar daar staan veel jongeren niet voor open.  

Toekomst De beste manier is uitstroom van mensen maar nog mooier zou zijn als we kunnen voorkomen 

dat mensen dakloos worden. We willen minder investeren in opvang en meer investeren in wonen. 

Staatssecretaris van Ooijen wil graag het jongerenpanel blijven zien en staat open voor regelmatige 

afspraken. 


