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Bijlage informatie: Ontwikkeling Spaarnezicht en evaluatie huisvesting en activering kwetsbare 

zwerfjongeren 

 

Inleiding   

Na 21 jaar komt een eind aan het zelfstandig bestaan van sociaal pension Spaarnezicht. Na enkele 

jaren van voorbereiding staat met ingang van 1 januari 2016 een fusie
1
 gepland met Kenter Jeugdhulp. 

 

Sociaal pension Spaarnezicht bestaat sinds 1994. Ontstaan door wat je nu een burgerinitiatief zou 

noemen: een groep van mensen die wist van het bestaan van zwerfjongeren en de complexe 

problematiek waarmee zij kampte, zich hun lot aantrok en concreet iets aan die situatie wilde doen.    

Ruim 16 jaar is Spaarnezicht in staat geweest op zelfstandige wijze te voorzien in een noodopvang 

voor dakloos geraakte jongeren. Tot 2009.Voor het eerst in haar bestaan ontstond een situatie waarin 

Spaarnezicht een klemmend beroep moest doen op de gemeente Haarlem. Spaarnezicht kampte met 

een omvangrijke wachtlijst en een tekort op hun exploitatierekening en zag geen kansen meer om dat 

geheel zelfstandig op te lossen. Reden voor Spaarnezicht om de gemeente Haarlem te informeren over 

de nijpende situatie en te adviseren de bestaande opvangcapaciteit van 22 kamers uit te breiden, de 

meerkosten aanvullend en structureel te subsidiëren. Dat jaar was het jaar waarin Haarlem zich 

(ambtelijk en bestuurlijk) meer ging verdiepen in de problematiek: die van de jongeren zelf en die van 

de (financiële) organisatie van Spaarnezicht. Te beginnen met het doen van onderzoek.  
 

Sinds die tijd is de samenwerking met Spaarnezicht stapsgewijs geïntensiveerd om de positie van 

zwerfjongeren maar ook die van Spaarnezicht zelf te verbeteren. Nu de voorgenomen fusie aanstaande 

is en het beleid inhoudelijk en financieel in 2015 op orde is gebracht is het een geschikt moment om 

de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen vijf jaar in deze notitie tot uitdrukking te brengen.  

 

Deze notitie is als volgt opgebouwd: 

1. Onderzoek wachtlijst- en financieringstekort Spaarnezicht   

2. Aanpak begeleiding kwetsbare (zwerf)jongeren  

3.  Huisvesting en activering kwetsbare (zwerf)jongeren’ 

4.  Verbeterplan huisvesting en activering  

5. Evaluatie ‘huisvesting en activering kwetsbare (zwerf)jongeren’  

5.1.  De Jeugdcirkel  

5.2.  Specialistische functie ‘passend wonen’  

5.3.  Arbeidsmarkgerichte activering  

5.4. Resultaten Jeugdcirkel (incl. huisvesting en activering) over eerste 6 maanden 2015 

6. In- en uitstroomproblematiek waarmee de residentiele instellingen kampen.      

7. Wijzigingen regionaal beleid ‘maatschappelijke opvang’ 

8.  Fusie Spaarnezicht en Kenter Jeugdhulp 

9.  In ontwikkeling  

 

 

1. Onderzoek wachtlijst- en financieringstekort Spaarnezicht    

Begin 2010 is een onderzoek verricht naar de toenemende wachtlijst en financieringsbehoefte van 

Spaarnezicht. Analyse wees uit dat zowel minderjarigen als jongeren van buiten de VRK-regio op de 

wachtlijst stonden en ook in Spaarnezicht verbleven. Conclusie was dat Spaarnezicht (te) ruimhartige 

instroomcriteria hanteerde met ongewenste gevolgen: Haarlemse zwerfjongeren die terecht op de 

wachtlijst stonden konden niet instromen en Haarlem betaalde de kosten die feitelijk betaald zouden 

moeten worden door de (buiten-regionale) gemeenten van herkomst en, ingeval van  minderjarigen, 

door de Provincie Noord Holland als uitvoerder van de wet op de Jeugdzorg. Om dit fundamenteel op 

te lossen is het volgende besloten: 

                                                      
1
 De voorgenomen fusie is door Kenter jeugdhulp en Spaarnezicht formeel aangemeld bij de gemeente 

Haarlem en de regiogemeenten waarmee beide samenwerken. 
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a) Spaarnezicht vanaf 2011 aan te sluiten op de Brede Centrale Toegang om, conform de landelijke 

uitgangspunten van beleid, de wachtlijst- en instroomcriteria te beheren en toe te passen. 

b) Vanaf 2011 de projectmatige subsidierelatie te beëindigen en een structureel rekeningsysteem in te 

voeren waarbij Haarlem alleen nog de rekeningen betaald voor de opvang van jongeren die 

verbonden zijn met Haarlem en een leeftijd hebben vanaf 18 tot en met 22 jaar.  

c) Spaarnezicht voortaan de rekeningen van de (buiten-)regionale opvang en die van minderjarigen 

respectievelijk adresseert aan de gemeente van binding en de Provincie Noord Holland.  
 

Eind 2011 werden de effecten van het nieuwe beleid duidelijk: de wachtlijst was aanzienlijk 

gereduceerd, uitbreiding van de opvangcapaciteit was niet meer nodig en het exploitatietekort van 

Spaarnezicht was weer beheersbaar gemaakt.  
 

Het verrichte onderzoek heeft bijkomstig licht geworpen op de problematiek waarmee zwerfjongeren 

kampen en de moeilijkheden waarmee Spaarnezicht kampte om de problematiek van de jongeren 

beheersbaar te krijgen en, als dat al kon, op te lossen. Voor het college zijn deze signalen aanleiding 

geweest om in samenwerking met de Provincie Noord Holland (als betrokkene bij de opvang van 16- 

en 17 jarigen), hiernaar nader onderzoek te doen
2
.  

 

 

2. Aanpak begeleiding zwerfjongeren  

Om de problematiek waarmee zwerfjongeren kampen te doorgronden is in samenwerking met de 

provincie Noord Holland, Spaarnezicht, Nieuwe Kansen
3
 (Kontext) en In Balans

4
 (B&A) 

fundamenteel dossieronderzoek verricht, zijn analyses gemaakt en oplossingsrichtingen uitgewerkt. 

Het dossieronderzoek
6
 wees uit dat de zwerfjongeren die in 2011 en 2012 in Spaarnezicht zijn 

opgevangen zonder uitzondering (al vele jaren) kampte met meervoudige (complexe) problemen: bij 

de meeste al op vroege leeftijd ontstaan en bij een kleine minderheid tijdens de adolescentie.  

De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot de volgende maatregelen:  

 Verbeteren van de diagnostiek door de Zelfredzaamheidsmethode (ZRM)
5
 in te voeren. 

 Verbeteren van de inzet op passende huisvesting en arbeidsmarktactivering.  

 Samenvoegen van de projecten Nieuwe Kansen en In Balans en Streetcornerwork en het 

jongerenwerk nadrukkelijker te betrekken in het voorkomen en oplossen van zwerfproblematiek.  

Naast het verbeteren van de inhoudelijke inzet zijn ook oplossingen gevonden voor de instabiele  

financieringssituatie van Spaarnezicht. Met de regiogemeenten zijn gesprekken gevoerd om  

Spaarnezicht de status te verlenen van een structureel noodzakelijke regionale opvangvoorziening voor  

zwerfjongeren. De uitkomst was positief en heeft geleid tot een ander financieringsmodel. Zo is  

besloten om vanaf 2013 de totale opvangkosten voor de regio (bed, bad en brood) ad €750.000,= per  

jaar ten laste te brengen van het Kompas/het rijksbudget voor maatschappelijke opvang en de  

begeleidingskosten van Spaarnezicht ad €300K ten laste te brengen van de “eigen” gemeenten –  

waarvoor Haarlem €200K in de begroting heeft opgenomen en de regiogemeenten samen €100K
6
.   

 

Voor Haarlem betekende deze financiële beleidswijziging dat de subsidiekosten ad €610K (in 2011 en 

2012) konden worden teruggebracht tot €200K vanaf 2013.  

Op 11 april 2013 is de nota ’Aanpak begeleiding zwerfjongeren’ in de commissie Samenleving  

besproken en is een motie aangenomen met de opdracht een adequaat plan van aanpak te maken om 

zwerfjongeren snel en passend te huisvesten en de mogelijkheden te bezien tot het opzetten van een 

werkhotel.  
 

 

 

                                                      
2
 Zie collegenota d.d. 25-01-2011, reg.nr. 201/6325   

3
 Nieuwe Kansen richtte zich op de begeleiding van jongeren (16 tem 27 jaar) van ‘Bijzondere doelgroepen (SoZaWe)’ en 

jongeren die zich melden bij de BCT voor opvang maar daarvoor niet in aanmerking kwamen.   
4
 In Balans richtte zich op de begeleiding van allochtone jongeren die in aanraking zijn geweest met politie en justitie en 

overlast veroorzakers. In Balans werkte in dit verband samen Veiligheid en Streetcornerwork.         
5
 Met de ZelfRedzaamheidsMethode kan de omvang en mate van zelfredzaamheid worden vastgesteld op 11 leefdomeinen 

en vervolgens worden bepaald welke vormen  van zorg of hulp nodig zijn – in omvang, duur en volgorde. 
6
 Zie collegenota d.d.19-02-2013/ reg.nr 482033). 



3 

 

3. Huisvesting en activering kwetsbare (zwerf)jongeren 

In vervolg op de motie ‘huisvesting kwetsbare jongeren’ van d.d.11 april 2013 is na aanvullend 

onderzoek en verdiepende gesprekken met betrokken ketenpartners – een plan van aanpak aan het 

college voorgelegd onder de noemer ‘Huisvesting en activering kwetsbare (zwerf)jongeren’. Op 8 juli 

2014 heeft het college als volgt besloten
7
: 

1. De problematiek van zwerfjongeren op basis van de ZRM-analyse en conform de methode ‘één 

jongere, één plan, één regisseur’ multidisciplinair en op integrale wijze aan te pakken.  

2. Zwerfjongeren uiterlijk binnen zes maanden passend te huisvesten.  

3. Zwerfjongeren vanaf het schooljaar 2014/2015 actief arbeidsmarktgericht te activeren, zo nodig 

binnen een hulpverleningskader. 

4. Nauwe samenwerking aan te gaan tussen Perspectief leerwerkbedrijven en Hotel de Ripper (in 

oprichting).  

Op 4 september 2014 is het plan van aanpak in de commissie Samenleving besproken en akkoord 

bevonden onder toezegging
8
 van wethouder Snoek om in maart 2015 te rapporteren over de 

procesafspraken en de wijze waarop de monitoring van de doorstroming Spaarnezicht vorm wordt 

gegeven.  

In aansluiting op deze toezegging heeft wethouder Snoek de commissie Samenleving bij brief d.d. 9 

februari 2015 de commissie gerapporteerd dat de opvangduur van zwerfjongeren in Spaarnezicht een 

sterk dalende trend laat zien maar ook dat we er nog onvoldoende in slagen om de jongeren 

huisvesting te bieden, arbeidsmarktgericht te activeren en de doorgaande zorglijn te borgen. 

Wethouder Snoek heeft hierbij de verwachting uitgesproken dat met de invoering van de Jeugdcirkel 

de problematiek beter kan worden opgelost. Bij bespreking van de brief heeft wethouder Snoek in de 

vergadering van de commissie Samenleving d.d. 4 september 2014 toegezegd de resultaten van de 

Jeugdcirkel in een evaluatierapport aan de commissie  te doen toekomen
9
.  

 

 

4.  Verbeterplan huisvesting en activering 
Na bespreking en het akkoord van de commissie Samenleving zijn in nauw overleg met betrokken 

ketenpartners drie speerpunten uitgezet:  

1. De concrete invoering van een integrale multidisciplinaire aanpak i.c. een Jeugdcirkel met als 

onderdeel hiervan een specialistische functie voor het concreet organiseren van passende 

huisvesting.  

2. In overleg met de VRK-gemeenten te treden om regionale afspraken te maken over het bevorderen 

van de uitstroom, het passend wonen, het activeren en het bieden van zorg en hulp (zie verder p.7).  

 

 

5. Evaluatie ‘huisvesting en activering kwetsbare (zwerf)jongeren’  

De evaluatierapportage behandelt de volgende onderwerpen:  

1. Ontwikkeling van de Jeugdcirkel  

2. Ontwikkeling van een specialistische functie ‘casemanager passende wonen en woonbegeleiding’   

3. De gemaakte afspraken met de regiogemeenten om de aanpak van “hun” zwerfjongeren in   

overeenstemming te brengen met de Haarlemse aanpak. 

4. De geboekte resultaten in het eerste halfjaar van 2015.   

 

 

5.1.  De Jeugdcirkel  

In vervolg op de transitie van de wet op de Jeugdzorg zijn direct vanaf 2015 twee belangrijke  

ontwikkelingen in gang gezet. Ten eerste zijn de medewerkers van Nieuwe Kansen & In Balans   

gepromoveerd tot CJG-regisseur en eerstverantwoordelijk gemaakt voor de zorg en hulp die een  

zwerfjongere nodig heeft – vanaf de eerste dag van opvang tot en met de afronding ervan. 

Ten tweede is onder regie van de gemeente Haarlem een Jeugdcirkel gevormd – een multidisci-  

                                                      
7
 Zie collegenota d.d.8 juli 2014,  reg.nr. 2014/182565 

8
  Zie BAZ 2014/337555 

 

9
 Zie BAZ 2014/337454. Verzoek van de heer Azannay een evaluatierapport aan de commissie te doen toekomen 
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plinair
10

 team van deskundigen en gespecialiseerde hulpverleners die op basis van een ZRM- 

analyse
5
 de CJG-regisseur ondersteunen in de totstandkoming van een trajectplan conform de  

methode “één jongeren, één plan, één regisseur” en in de uitvoering ervan zorg en hulp ‘op maat’  

bieden, indicaties en verwijzingen regelen. In de praktijk werkt de Jeugdcirkel als volgt.  
 

Zodra een zwerfjongere zich bij de BCT meldt (al dan niet via het straathoek- of jongerenwerk) wordt  

direct een CJG-regisseur ingeschakeld. Tijdens de periode van opvang onderzoekt de CJG-regisseur  

of de jongere terug kan keren naar de thuissituatie, zo ja, of gezinsondersteuning nodig is. Als  

terugkeer naar de thuissituatie geen reële optie is treedt de CJG-regisseur samen met de begeleider van  

Spaarnezicht in overleg voor het maken van een ZRM-analyse
5
. Binnen 4 weken na plaatsing wordt de  

zwerfjongere, zijn begeleider en de CJG-regisseur uitgenodigd voor het bespreken en definiëren van  

de problematiek en de (mate van) oplossingen die daarbij horen. Hierna worden met de jongere  

afspraken gemaakt – over wat er van hem verwacht wordt en wat hij mag verwachten van zijn CJG- 

regisseur en de zorg- en hulpverleners uit de Jeugdcirkel. De uitkomsten van het overleg worden  

vastgelegd in het trajectplan en, na twee weken ‘overdenktijd’ voor de jongere door hem en zijn CJG- 

regisseur ondertekend. Hierna start, onder regie van de CJG-regisseur, de uitvoering van het  

trajectplan. Dit betekent dat de CJG-regisseur – samen met de begeleider van Spaarnezicht gedurende  

de opvangperiode – er voor zorgt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en zo nodig bijstuurt  

om het trajectplan samen met de jongere tot een goed einde brengen. De Jeugdcirkel monitort  

periodiek de voortgang, stuurt zo nodig bij en blijft betrokken tot en met de afsluiting van het  

trajectplan.   

 

 

5.2.  Casemanager passend wonen en woonbegeleiding 

Het onderwerp ‘passend wonen’ staat sinds 2013 met hoge prioriteit op de (politieke) agenda. Het 

tijdig realiseren van passende vormen van huisvesting en daarop afgestemde woonbegeleiding is 

cruciaal voor het kunnen uitvoeren en met succes afronden van een trajectplan. Ondanks deze 

wetenschap lukt het nauwelijks om tijdig passende huisvesting te regelen. Om deze weerbarstige 

problematiek – het ontbreken van eenduidigheid in eigenaarschap en verantwoordelijkheid – op te 

lossen is besloten om een nieuwe functie voor passend wonen en woonbegeleiding te ontwikkelen.  
 

Passend wonen 

De taak passend wonen bestaat uit vier te onderscheiden delen:  

a. Het in nauwe samenwerking met Spaarnezicht en de residentiele instellingen – die eveneens 

kampen met uitstroomproblemen (zie punt 6) – de wachtlijsten en de uitstroombehoefte per 

instelling in kaart te brengen en wekelijks te actualiseren.  

b. Nauwe samenwerking aan te gaan met alle mogelijke woningaanbieders (particulier aanbod, 

aanbod tijdelijke huur, antikraak, corporaties en bijvoorbeeld stichtingen) om aanbod dat passend 

is voor de doelgroep in kaart te brengen en wekelijks te actualiseren.  

c. In samenspraak met de zwerf- of residentieel verblijvende jongeren en in de Jeugdcirkel bepalen 

welke vormen van huisvesting passend zouden kunnen zijn voor een jongere om hierna direct de 

vraag actief uit te zetten bij de aanbieders
11

. Vanaf dat moment wordt voortdurend ‘druk op de 

ketel’ gehouden om tot snel resultaat te komen. Bij een concreet aanbod worden voorbereidingen 

getroffen voor de verhuizing: het regelen van een passend huurcontract, borg, inrichting
12

, 

inschrijving in het GBA, aanvragen van woontoeslag, mogelijk studiefinanciering of aanvullende 

uitkering, et cetera . Kortom alles wat nodig is om de start van het zelfstandig wonen goed te laten 

verlopen. Dit alles gebeurt overigens in nauwe afstemming én samenwerking met de zwerfjongere.  

                                                      
10 Deelnemers zijn: de jongere zelf, zijn CJG-coach, de begeleider van Spaarnezicht, een gedragswetenschapper, specialisten 

op het gebied van psychosociale problematiek (Kenter hulpverlening/Jeugdriagg), psychiatrie (RIBW), verstandelijke 

beperkingen (lijn5) en deskundigen op het terrein van financiën (sozawe), arbeidsmarktgerechte activering (Leerplein) en 

passend wonen en woonbegeleiding (Kontext). Zo nodig kunnen adhoc andere disciplines worden toegevoegd.   
11 In de tussentijd wordt van de jongeren verlangd zich in te schrijven als woningzoekende en advertenties na te lopen 

(waaronder bij supermarkten) en internet te raadplegen op zoek naar huisvesting. 
12

 De woninginrichting wordt zoveel mogelijk betrokken van bijvoorbeeld de kringloopwinkels en Marktplaats 

om de kosten zo laag mogelijk te houden.     
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d. Als uit het eerste overleg van de Jeugdcirkel blijkt dat zelfstandig wonen (nog) geen reële optie is 

maar residentiele plaatsing bij Kenter Jeugdhulp of het Ribw is aangewezen dan wordt in overleg 

met de betrokken instelling een ruil voorgesteld. Voor de Haarlemse jongere die bij de instelling 

op de nominatie staat om uit te stromen kan wordt dan zelfstandige huisvesting geregeld zodat de 

zwerfjongere versneld residentieel geplaatst kan worden. Zie in dit verband punt 6 ‘In- en 

uitstroom-problematiek residentiele instellingen’. 

De taak passend wonen is concreet gestart vanaf 1 januari 2015 en met succes. Alle Haarlemse  

zwerfjongeren in Spaarnezicht zijn begeleid naar stabiele vormen van huisvesting of in traject gezet  

voor residentiele plaatsing (zie voor de geboekte resultaten 5.4.). Zonder de inzet van deze nieuwe  

taak – zo leert de ervaring van voor 2015 – zou deze successen niet zijn behaald. 
 

Woonbegeleiding  

Zwerfjongeren die zelfstandig gaan wonen kunnen niet zonder woonbegeleiding c.q. een mentor.  

Veel van deze jongeren komen moeilijk los van ingesleten gedragspatronen en/of kampen met  

verstandelijke  beperkingen. Deze jongeren zijn gebaat bij langdurige vormen van woonbegeleiding.  

Vaak met een frequentie van twee huisbezoeken per week. Iemand die ze ‘opvoedt’ in alles wat zo bij  

zelfstandig wonen en leven komt kijken, bereikbaar is voor de jongere en actief een vinger aan de pols  

houdt. Deze inzet is van grote betekenis om het (altijd aanwezige) risico op terugval te helpen  

voorkomen. Voor de invulling van de functie ‘woonbegeleiding’ kan een betrokken en geschikte  

vrijwilliger  volstaan. Voor de goede orde: de CJG-regisseur is en blijft verantwoordelijk voor de  

uitvoering van de zorg- en hulpverlening  zoals opgenomen in het trajectplan. De casemanager  

‘passend wonen en woonbegeleiding’ heeft in deze twee taken: 

a. Het in samenwerking met onze ketenpartners, waaronder bedrijf en samenleving
13

, interesseren 

werven van vrijwilligers/mentoren die deze serieuze en niet vrijblijvende functie willen vervullen.  

b. In overleg met de Jeugdcirkel, de jongere en kandidaat-mentoren bepalen welke match ‘jongere/ 

woonbegeleider’ het meest passend is. 

 

De organisatie en uitvoering die met de taken ‘passend wonen’ en ‘woonbegeleiding’ gemoeid zijn,  

zijn ondergebracht in de functie ‘Casemanager passend wonen en woonbegeleiding’. Deze nieuwe  

functie vergt een fulltime invulling en wordt ingehuurd bij Kontext. In de begroting is met de  

financiering van deze functie en die van de Jeugdcirkel al rekening gehouden. Voor beide functies is  

een budget gereserveerd van €93K structureel.   

 

 

5.3.  Arbeidsmarkgerichte activering  

Het Leerplein is een vaste deelnemer van de Jeugdcirkel. De medewerker van het Leerplein maakt  

in de Jeugdcirkel met de CJG-coach en de jongere afspraken over een traject dat leidt naar scholing  

en/of werk of een combinatie daarvan. Daarna volgt de uitwerking. Dit betekent dat het Leerplein in  

overleg met het onderwijsveld een passend aanbod organiseert en als dat nodig is de aanvullende  

financiering regelt. Dit laatste is bijvoorbeeld nodig als een leerwerk- of vakgericht certificerings- 

traject (inclusief toeleiding naar de arbeidsmarkt) het meest passend is voor de jongere. 

 

 

5.4. Resultaten Jeugdcirkel (incl. huisvesting en activering) over eerste 6 maanden 2015 

De jeugdcirkel heeft in totaal met negen zwerfjongeren gesproken. In alle gevallen is op basis van de 

ZRM-analyse een trajectplan overeengekomen en is de uitvoering opgestart. Met uitzondering van de 

ingezette zorg- en hulpverlening zijn in onderstaande tabel de resultaten op de onderdelen passend 

wonen, arbeidsmarkgerichte activering en de doorgaande zorglijn opgenomen. Onder de tabel wordt 

de geboekte resultaten nader toegelicht. 

 
 Gem. van 

binding 

Datum 

uitstroom Spz 

Uitgestroomd naar:  Type activering  Doorgaande geborgd 

door: 

1 Haarlem 30-07-2015 Zelfstandige MBO onderwijs CJG coach 

                                                      
13

 Bedrijf en Samenleving biedt mentoren die op vrijwillige basis ondersteuning bieden aan jongeren op diverse 

leefgebieden.   
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huisvesting 

2 Zandvoort 25-07-2015 Familie Loondienst CJG coach 

3 Haarlem 20-05-2015 Familie Loondienst inclusief 

arbeidsondersteuning 

Kenter Jeugdhulp  

4 Haarlem 03-06-2015 Begeleid wonen  Dagbesteding bij een 

dierenasiel 

CJG coach + Kenter 

jeugdhulp  

5 Zandvoort 14-05-2015 Begeleid wonen MBO onderwijs CJG coach + Kenter 

Jeugdhulp 

6 Haarlem X Wachtlijst begeleid 

wonen Ribw 

Loondienst en 

avondopleiding MBO  

CJG coach  +  Ribw 

woonbegeleiding 

7 Haarlem X Wachtlijst begeleid 

wonen Middelveld 

Dagbesteding bij de 

Stadstuinen 

CJG coach  

8 Haarlem X Wachtlijst  Urgentie-

woning 

Dagbesteding bij de 

Bibliotheek  

CJG coach + 

Factteam 

9 Haarlem X Wachtlijst voor 

contingentwoning 

Leerwerktraject bij 

Perspectief 

CJG coach + 

Factteam  

 

Toelichting tabel 

Resultaten Passend wonen 

Van de negen jongeren zijn er vijf begeleid naar vervolghuisvesting waarvan twee zijn doorgestroomd 

naar begeleid wonen (één bij Kenter jeugdhulp en één bij Kamers met Kansen), één jongere is 

zelfstandig gehuisvest in een contingent-woning en twee jongeren zijn doorgestroomd naar familie. 

Voor al deze vijf jongeren is de doorgaande zorglijn geborgd tot en met de afronding van het 

trajectplan. Van de overige vier (nog niet uitgestroomde) jongeren is voor twee een indicatie geregeld 

voor begeleid wonen: één voor plaatsing bij Middelveld Amsterdam en één bij het Ribw. Beide staan 

daar op de wachtlijst. M.b.t. de voorgenomen plaatsing bij het Ribw is afgesproken om voor een 

Haarlemse jongere die op de uitstroomlijst staat bij het Ribw huisvesting te regelen zodat de jongere 

die in Spaarnezicht verblijft versneld kan instromen bij het Ribw. Van de laatste twee staat één jongere 

op de wachtlijst voor een contingent-woning en één voor een urgentiewoning.  
 

Resultaten arbeidsmarktgerichte activering  

Van de negen jongeren hebben drie jongeren werk in loondienst waarvan één specifieke begeleiding 

krijgt om zijn baan vast te kunnen houden. Drie jongeren starten in augustus 2015 met een MBO 

opleiding: één op de avondschool, één bij Perspectief en één bij het ROC Novacollege. Voor hen is 

ook studiefinanciering aangevraagd. Drie jongeren zijn (nog) niet in staat om een scholingstraject te 

volgen of betaald werk te verrichten. Voor hen is een dagbestedingstraject ingezet respectievelijk bij 

de Bibliotheek, de Stadstuinen en het Dierenasiel. 
 

Doorgaande zorglijn  

Van de negen jongeren zijn er acht verbonden met hun CJG-regisseur tot en met de afronding van hun 

trajectplan. In drie gevallen gebeurt dat in samenwerking met ondersteuning van Kenter Jeugdhulp en 

in twee gevallen met ondersteuning van het Factteam. Voor één jongere is alleen begeleiding vanuit 

Kenter Jeugdhulp. 
 

Instroom 2
e
 helft 2015 

In de tweede helft van 2015 is één Haarlemse jongere ingestroomd In Spaarnezicht. Hiervoor en voor  

de monitoring van de lopende trajecten (eerste helft 2015) is eind augustus een Jeugdcirkel gepland. 

 

Conclusie 

Op basis van de geboekte resultaten over het eerste halfjaar van 2015 kan worden geconcludeerd dat  

met de ontwikkeling en invoering van de Jeugdcirkel en de functie ‘Casemanager passend wonen en  

woonbegeleiding’ we in staat zijn om binnen een redelijke termijn zwerfjongeren passende huisvesting  

te bieden,  arbeidsmarktgericht te activeren en de doorgaande zorglijn te borgen. Wij verwachten met  

de nieuwe aanpak de geboekte successen over het eerste half jaar voor de toekomt te kunnen  

continueren 

 

6. In- en uitstroomproblematiek residentiele instellingen.      
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Zoals onder punt 5.2 genoteerd is in samenwerking met de residentiele instellingen in deze regio 

(RIBW, OCK het Spalier, Lijn 5, Vast en Verder) ook een analyse gemaakt van de huisvestings-

behoefte van Haarlemse jongeren die residentieel zijn opgenomen. Conclusie is dat ook zij kampen 

met een gebrek aan doorstroommogelijkheden (van Haarlemse jongeren) naar passende vormen van 

huisvesting. Gevolg van dit gebrek is dat jongeren onnodig lang residentieel blijven. De noodzakelijke 

doorontwikkeling van jongeren die klaar zijn om zelfstandig te wonen wordt daardoor onnodig lang 

gefrustreerd. Bovendien nemen daardoor de wachtlijsten te traag af waardoor jongeren waarvoor 

residentiele plaatsing noodzakelijk is te lang moeten wachten. De situatie werkt in de hand dat dure 

zorg wordt uitgegeven aan jongeren die dat niet meer nodig hebben in plaats van hen die dat wel nodig 

hebben.  

Het onderzoek bij de instellingen heeft feitelijk opgeleverd dat de huisvestingsproblematiek waarmee 

de instellingen kampen niet afwijkt van die van Spaarnezicht. Bottum-line is dat betrokken partijen 

niet in staat zijn om deze problematiek zelfstandig op te lossen en niet in staat zijn om de doorstroom 

naar passende vormen van huisvesting adequaat te organiseren. Om deze reden is de nieuwe functie 

‘passend wonen’ ook voor de groep van Haarlemse residentieel verblijvende jongeren ingezet. Niet in 

de laatste plaats om zoals 5.2. genoteerd om zwerfjongeren met een indicatie versneld residentieel te 

kunnen plaatsen.  Op basis van de huidige informatie komt de uitstroombehoefte van de instellingen 

naar de gemeenten (van binding)  in Zuid Kennemerland uit op uit op circa 10 jongeren per jaar.  

 

 

7. Wijzigingen regionaal beleid ‘maatschappelijke opvang’ 

In 2014 is in nauw overleg met de regiogemeenten een start gemaakt met de herziening van het 

protocol voor de maatschappelijke opvang. Opdracht vanuit het PFO
15

 was om aanpak van dak- en 

thuislozen (die van zwerfjongeren en volwassenen) te harmoniseren: inhoudelijk en financieel. 

Concreet resultaat is dat de Haarlemse aanpak voor zwerfjongeren regio-breed is overgenomen en 

deze aanpak in aangepaste vorm ook is toegepast voor de groep van volwassenen
14

. Specifiek in relatie 

tot de groep van zwerfjongeren is het volgende afgesproken:                             

a. Dat de VRK-

gemeenten
15

 vanaf dag één 

van opvang een CJG-

regisseur en een contact-

ambtenaar inschakelen 

(voor wonen, zorg, hulp en 

activering) en in hiervoor 

overleg treden met “hun” 

zwerfjongere en de 

begeleider in Spaarnezicht. 

b. Dat de gemeenten 

uiterlijk binnen 6 maanden, 

vanaf de eerste dag van 

verblijf in Spaarnezicht, 

“hun” jongere passend 

huisvesten. En als een 

gemeente hierin niet slaagt de materiele kosten
16

 vanaf maand zeven bij die gemeente in rekening 

worden gebracht.      

c.  Dat de regiogemeenten, als zij dat wensen, gebruik kunnen maken van de expertise van de 

Jeugdcirkel in Haarlem. 
 

Naast het doorvoeren van inhoudelijke verbeteringen is ook opnieuw gekeken naar de financiering van 

de kosten en de wijze waarop een financiële prikkel kan bijdragen aan een doelmatige uitvoering. 

                                                      
14

 Zie collegenota d.d. 23-06-2015, regnr. 2015/197365  
15 Portefeuillehouders-overleg wethouders VRK-gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk Heemstede, Velsen, Uitgeest en Zandvoort. 
16 Dit zijn de kosten van uitkering, schuldhulpverlening en de personele kosten die met de uitvoering gemoeid zijn.  

Kostensoort Rekening  

Gedurende periode van opvang 

1.   Bed, bad en brood 
 

Kompas/rijksbudget MO 
2.   Begeleiding door Spaarnezicht  

3.   Arbeidsmarktgerichte activering  

 

Regio-gemeente  

van binding 

4.   Huisvesting 

5.   Inrichting woning/borg 

6.   Inzet CJG-coach 

7.   Zorg en specialistische hulp 

8.   Ambtelijke inzet m.b.t. 3, 4 en 5  

 Eerste 6 maanden 

t.l.v. 

Vanaf 7 

maanden t.l.v. 

9.   Uitkering (bijstand/wmo)  

gemeente Haarlem 

 

Regio-

gemeente 

van binding 

10. Schuldhulp 

11. Ambtelijke inzet m.b.t. 9 en 10  
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Afgesproken is om de kosten van maatschappelijke opvang voor zwerfjongeren en volwassen onder 

één regime te brengen en de kosten van opvang en herstel vanaf 1 juli 2015 als volgt te adresseren.  
  

 

 

Voor de VRK-gemeenten betekent deze financiële herverdeling dat de begeleidingskosten van 

Spaarnezicht ad €300K ten laste worden gebracht van het Regionaal Kompas vanaf 1 juli 2015 en zo 

ruimte ontstaat voor gemeenten om extra voorzieningen te treffen zodanig iemand niet langer dan zes 

maanden in de opvang hoeft te verblijven. Voor Haarlem betekent deze herverdeling dat vanaf 1 juli 

2015 eenmalig €100K en vanaf 1 januari 2016 €200K structureel budget ‘begeleidingskosten van 

Spaarnezicht’ vrijvalt. Op dit vrijgevallen bedrag wordt €50K structureel bezuinigd waardoor €150K 

op jaarbasis resteert voor extra investeringen. Zie verder punt 10 ‘Adviezen’ onder punt 6’. 
 

 

8.  Fusie Spaarnezicht en Kenter Jeugdhulp
1
 

Mede als gevolg van de transitie is Spaarnezicht in 2013 tot de conclusie gekomen dat het moeilijker 

wordt om zelfstandig te opereren. In samenspraak met de gemeente Haarlem heeft Spaarnezicht de 

vervolgconclusie getrokken dat aansluiting bij een grotere organisatie een beter perspectief biedt voor 

het behoud van haar functie. In vervolg hierop is een verkenning gestart naar een partnerorganisatie 

die het pension een plek kan geven in een meer integraal aanbod van opvang en zorg voor de 

gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland. Die partner heeft Spaarnezicht gevonden in Kenter 

jeugdhulp (toen nog OCK het Spalier).  Spaarnezicht die opvang en zorg biedt aan zwerfjongeren en 

Kenter jeugdhulp als instelling voor gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp, sluiten qua hulp- en 

dienstverlening goed op elkaar aan en werken al jaren samen. Beide instellingen gaan deze 

samenwerking nu formaliseren. Op 11 maart 2014 is een ‘intentieovereenkomst tot samengaan’ 

getekend door de twee Raden van Bestuur. Na vele overleggen en uitwerking van de plannen heeft de 

Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp ingestemd met de fusie ingaande 1 

januari 2016. De fusie vergroot de mogelijkheden om vanuit de zorgvraag van gemeenten en de 

zwerfjongeren een meer geïntegreerd aanbod samen te stellen. Bovendien is het een antwoord op de 

wijzigingen in de financiering van de jeugdzorg en kan de functie die Spaarnezicht de afgelopen 21 

jaar heeft opgebouwd worden behouden. 

 
 

9.  In ontwikkeling  
 

 

Uitbreiding aanbod passend wonen nodig 

Over het eerste half jaar van 2015 zijn met de nieuw genomen maatregelen goede resultaten geboekt  

op het onderdeel passend wonen. Echter nog niet alle problemen zijn opgelost. Zo is het aanbod aan  

passende vormen van huisvesting nog onvoldoende. Verruiming van het aanbod is nodig om de groep  

van zwerfjongeren in Spaarnezicht en die residentieel verblijven sneller uit te laten stromen. Bij  

voorkeur binnen drie maanden. Hiervoor is een aanbod van circa 25 wooneenheden op jaarbasis nodig.  

Nu kunnen we voor zwerfjongeren een beroep doen op 5 contingent-woningen per jaar. Voor het  

overige deel zijn we afhankelijk van de markt. Het vastgoed dat de gemeente in bezit heeft is  

structureel nu niet geschikt te maken voor (tijdelijke) huisvesting. Bij het vrijkomen van panden zal  

wel worden bezien of het inzetten (en daarbij transformeren) van een pand voor deze functie mogelijk  

is. Waar zetten we op in: 

 In overleg met de woningbouwcorporaties de mogelijkheden bezien om het aantal contingent-

woningen voor zwerfjongeren met 5 uit te breiden tot een totaal van 10. 

 De woningbouwcorporaties ertoe bewegen om als opdrachtgever van Villex (= de organisatie in 

de regio die woningen van de corporaties tijdelijk verhuurt en het antikraakbeheer uitvoert) Villex 

opdracht te geven om (een deel van) hun woningen aan te bieden aan de Jeugdcirkel. 

Vanuit de beleidsafdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg wordt onze vraag gecommuniceerd 

met de corporaties en in de daarvoor bestemde overleggen worden geagendeerd.              
 

In juli van dit is gesproken met St Jacobsgodshuis. Zij kampen met een leegstand binnen de 

bejaardentehuizen waarvoor nog oplossingen worden gezocht. Ze willen zich daarbij graag inzetten 

voor de minima. Op ons verzoek wordt in september in de vergadering van het st. Jacobs Godshuis 
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met het college van regenten besproken of er een mogelijkheid is om kwetsbare (zwerf)jongeren in 

aanmerking te laten komen voor  de leegstaande kamers in het bejaardentehuis. 

 

Schuldhulp en budgettering 

Op 20 augustus 2015 heeft wethouder Snoek een brief aan de commissie Samenleving verstuurd met 

als onderwerp ‘spookjongeren’ of beter gezegd feitelijke zwerfjongeren. In deze brief is opgenomen 

dat jaarlijks tussen de 65 en 100 jongeren ambtshalve worden uitgeschreven uit de Basisregistratie 

Personen (BRP). Het vermoeden bestaat dat een deel van deze groep zich bewust laat uitschrijven om 

deurwaarders te ontlopen. Een deel hiervan, zo vermoeden wij, zijn feitelijk zwervend
17

.  Om te 

achterhalen hoe groot deze groep van feitelijk zwervenden is gaan we alle ambtshalve uitschrijvingen 

controleren. De kans is groot dat betrokken jongeren zich inmiddels weer hebben ingeschreven in 

Haarlem of een andere gemeente. De groep die dan overblijft merken we aan feitelijk zwervend. In 

overleg met onze ketenpartners (waaronder het jongeren- en straathoekwerk) gaan wij bezien welke 

mogelijkheden resteren om alsnog een adres of vindplaats te achterhalen. Hierbij kan gedacht worden 

aan huisbezoeken op het laatst bekende adres en/of het bevragen van de buren of jongeren uit de buurt 

die met hem of haar bekend zijn. Dit alles met het doel om in contact te komen met de jongere om 

deze te verleiden tot het aanvaarden van zorg en hulp. Onze aanpak zal dan niet afwijken van die van 

de zwerfjongeren die in Spaarnezicht verblijven. Ook zij worden dan door de Jeugdcirkel in traject 

genomen.   
 

Jongeren die kampen met (hoge) schulden kunnen niet door de afdeling Schulddienstverlening van de 

gemeente worden geholpen omdat zij geen regulier of onvoldoende inkomen hebben of alleen 

studiefinanciering.  Om dit op te lossen en beheersbaar te maken zal de Jeugdcirkel inzetten op twee 

speerpunten: budgettering van het inkomen en bevriezing van de schulden. Om bevriezing van de 

schulden te realiseren zullen de schuldeisers worden aangeschreven door één van de partners van de 

Jeugdcirkel. Het budgetteren en financieel ‘opvoeden’ van de jongere wordt onderdeel van de taak van 

zijn/haar  woonbegeleider/mentor (zie hiervoor 5.2.). De inzet op de bevriezing van schulden en de 

budgettering worden in het trajectplan van de Jeugdcirkel opgenomen. Als de jongere inkomen uit 

(full- of parttime) werk genereert staat de weg open voor schuldbemiddeling en/of sanering via de 

afdeling schulddienstverlening van de gemeente.  
 

In termen van preventie gaan wij in de brieven die de gemeente verstuurt, voorafgaand aan de 

ambtshalve uitschrijvingen, expliciet wijzen op de risico’s van uitschrijving. In deze brief zal ook een 

(nog nader af te stemmen) meldpunt worden opgenomen als hoge schulden hiervan de oorzaak zijn.  

Van eind augustus 2015 zijn de risico’s al benoemd in de brieven van de Brede Centrale Toegang.  
 

Onze partners in de stad – met name het jongeren- en straathoekwerk – zijn al jaren alert als zij 

vermoeden dat een jongere  kampt met (hoge) schulden en/of feitelijk zwervend is.  Is eenmaal contact 

gelegd dan volgt het bieden van zorg en hulp, zo nodig door het CJG en/of de Jeugdcirkel als sprake is 

van meervoudige problematiek  waaronder die van huisvesting.  

                                                      
17

 Feitelijke zwerfjongeren zijn jongeren die geen stabiele huisvesting hebben, tijdelijk bij vrienden of familie 

wonen en soms gebruik maken van de nachtopvang.  


