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Stand van Zaken/afdoening
Het beleid voor zwerfjongeren wordt uitgevoerd volgens het regionale protocol maatschappelijke 
opvang zwerfjongeren. In dit protocol staan alle afspraken omtrent toegang, begeleiding, wachtlijsten, 
de plaatsing in Spaamezicht en uitstroom van Spaamezicht. De Brede Centrale Toegang indiceert 
jongeren voor Spaamezicht als zij dakloos zijn en er sprake is van OGGZ problematiek.

In 2017 is Spaamezicht permanent bezet geweest, Spaamezicht biedt plaats aan 22 jongeren. Momenteel 
(november 2017) staan er 13 jongeren op de wachtlijst. Het aantal jongeren op de wachtlijst varieert 
maandelijks tussen de 8 en 15 jongeren. We kunnen vaststellen dat er altijd een wachtlijst is voor 
plaatsing in Spaamezicht. Jongeren die op de wachtlijst staan voor Spaamezicht verblijven tijdens deze 
periode in hun eigen netwerk of er wordt een alternatief gezocht voor overbmgging in de vorm van een 
(budget)hotel. In 2017 hebben tot nu toe 51 jongeren in Spaamezicht hun verblijf gehad, dit is inclusief 
de huidige bezetting.

Jongeren mogen maximaal 6 maanden verblijven in Spaamezicht, deze termijn wordt regelmatig 
overschreden bij gebrek aan doorstroommogelijkheden. Er is weinig betaalbare huisvesting voor 
jongeren in Haarlem en regio. Daarnaast hebben jongeren vaak te maken met een wachtlijst als zij 
doorstromen naar een vervolgplek bij een zorginstelling. Dit signaal, gebrek aan passende en betaalbare 
huisvesting, wordt tevens genoemd in de tussentijdse evaluatie van het Samenwerkingsverband Jeugd.

De jongeren die op de wachtlijst staan alsmede de jongeren die in Spaamezicht verblijven worden altijd 
begeleid door een CJG-coach en/of mentor. Jongeren uit de regio worden begeleid door een
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hulpverlener uit de gemeente van herkomst. Dit is conform de afspraken in het protocol 
maatschappelijke op vang zwerfjongeren. Alle Haarlemse en Zandvoortse jongeren die zijn geïndiceerd 
voor Spaamezicht worden besproken in de Jeugdcirkel, een multidisciplinair overleg waarbij de jongere 
en alle betrokken hulpverleners aanwezig zijn.

Het beleid in Haarlem is erop gericht dat geen enkele jongere buiten hoeft te slapen. Het bestaande 
aanbod aan maatschappelijke opvang voor zwerfjongeren is niet afdoende om de totale toestroom van 
zwerfjongeren te kunnen onderbrengen. We zien binnen Haarlem een aantal initiatieven ontstaan zoals; 
het project Co-Wonen van Kenter Jeugdhulp en SHDH en woonvoorziening de Schakel in 
samenwerking met Bedrijf & Samenleving en Stem in de Stad, kleinschalige woonvormen waar 
jongeren uit Spaamezicht naar door kunnen stromen. Het totale aanbod van de verschillende 
woonvoorzieningen is niet voldoende om de wachtlijst van Spaamezicht weg te nemen en dure 
hotelplaatsingen te voorkomen. Op dit moment wordt nagedacht over een sobere alternatieve 
overbruggingsplek als aanvulling op het aanbod. Deze sobere plek zou tevens uitkomst kunnen bieden 
aan Spaamezicht als er van een time-out gebmik gemaakt wordt of als er een crisis is. De inschatting is 
dat een sobere plek minder aantrekkingskracht heeft op jongeren als overbruggingsplek dan een hotel.
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