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Bankzitters, bankhoppers, spookjongeren: aan namen geen gebrek. Met een 
groeiend aantal jongeren in Nederland gaat het niet goed. Ze zijn uit beeld bij de 
gemeente, zitten blowend thuis, logeren bij vrienden van vrienden of dwalen op 
straat. “De aandacht van gemeenten is er, de oplossing nog niet.”
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: SHUTTERSTOCK

 E
en maand woont ze nu ‘op’ De Dijk 
in Utrecht. Het gaat een stuk beter 
met haar. De 22-jarige Kim – niet haar 
echte naam – heeft heel wat meege-
maakt. Niet voor niets nam een alerte 
buurtteammedewerker een paar weken 

geleden ‘na een incident’ contact op met de crisisop-
vang van zorginstelling Youké. De volgende dag kon 
ze terecht. “Ik heb een rottijd gehad, woonde bij mijn 
ex. Ik heb het gevoel dat ik drie jaar heb geslapen. Ik 
deed helemaal niets. Geen school, geen uitkering.”
Ze kan nu weer helder nadenken. De begeleiders van 
De Dijk helpen haar om de zaken weer op een rijtje 
te zetten. “Ik heb weer een ritme. Je kunt hier tot half 
negen ontbijten, daarna krijg je wat huishoudelijke 
taakjes. Om 12 uur ga je naar buiten, om zelf zaken 
te regelen. Dat vond ik de eerste dagen wel moeilijk. 
Om 16 uur kun je weer naar binnen.” Kim durft 
voorzichtig weer aan de toekomst te 
denken. Ze hoopt op een eigen kamer. 
“In het begin misschien met begelei-
ding van hier. Ik vind al die regeldin-
gen nogal lastig. En ik ga een baantje 
zoeken. Daarnaast wil ik leren draaien. 
Weet je, ik wil heel graag dj worden.”

BONT GEZELSCHAP
Jongeren als Kim zijn er veel. Tussen 
de 15 en 27 jaar, geen werk, opleiding 
of uitkering. Spookjongeren worden ze 
ook wel genoemd. Een allesbehalve eenduidige term 
voor een bont gezelschap. Soms zijn ze letterlijk uit 
beeld. Ze zijn verhuisd naar een onbekend adres, 
soms niet meer ingeschreven in de gemeentelijke ba-
sisadministratie. Dat komt ook door de kostendelers-
norm voor thuiswonende jongeren. Ouders worden 
gekort op hun uitkering als hun kind van ouder dan 
21 jaar bij hen woont. Met als gevolg dat jongeren 
vaker uit huis worden gezet of zichzelf uitschrijven 
bij de gemeente.
In totaal gaat het om 66.000 ‘spookjongeren’, 
waarvan een groeiend aantal – 12.000 – dak- en 
thuisloos is. Velen daarvan hebben een verleden in de 
jeugdzorg. Enorme aantallen, ernstige problematiek. 
Daarom dringt het Rijk aan op nauwere samenwer-

king tussen gemeenten, UWV en het ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Doel: deze 
jongeren weer in het vizier krijgen. 

OVERLEVEN 
Ton van Rijkswijk, teamhoofd bij de De Dijk in 
Utrecht, kent de problemen van deze jongeren als 
geen ander. In alle variaties en gradaties. Geen 
verhaal is hetzelfde. Middelengebruik, psychiatrische 
problemen, agressie. Jongeren die overal en nergens 
hebben geslapen, in de schuur van ma en pa, in een 
garagebox. Van Rijswijk: “Ruim 30 procent van onze 
jongeren heeft een licht verstandelijke beperking 
(lvb). Dat is veel, maar onderschat ook niet wat er met 
het IQ gebeurt als je maar lang genoeg in de onderste 
laag van de piramide van Maslow leeft. Alleen maar 
bezig bent met overleven. En wat te denken van voe-
ding? Ga maar eens een tijd heel weinig eten, dan zie 

je hoe anders je reageert op prikkels.”
In de twee maanden dat de jonge-
ren gemiddeld bij De Dijk verblij-
ven, worden de belangrijkste zaken 
geregeld. Uitkering, een dak boven 
hun hoofd, toeleiding naar werk en 
scholing. “Waar ga jij over acht weken 
slapen? Dat is de eerste vraag die we 
alle jongeren bij de intake hier stellen. 
Wat wil je? Wat is jouw plan en wat heb 
je van ons nodig? Perspectief creëren, 
daar draait het om. Niet uitgaan van de 

beperkingen, maar van de vaardigheden en capacitei-
ten”, stelt Van Rijswijk. 
Collega Haval Abdulrazaq, al zeventien jaar werk-
zaam op De Dijk, verwoordt het mooi. “Ik zie de 
samenleving als een machine: zolang je de weg be-
wandelt en gewoon meedraait, gaat alles goed. Maar 
gaat er wat mis en schiet je uit die machine, net zoals 
deze jongeren? Als een losgeschoten schroef? Tsja, 
zie er dan maar weer eens in te komen.”

MATCHMAKERS
Steeds meer gemeenten proberen nu te voorkomen – 
om in de beeldspraak te blijven – dat deze loszittende 
schroeven wegschieten. Zoals de Matchmakers in 
Zuid-Holland Zuid. Een initiatief van het Regionale 

Kim, 22 jaar: 
‘Ik heb het 

gevoel dat ik 
drie jaar heb 

geslapen’
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Meld- en Coördinatiepunt (RMC), onderdeel van de 
Dienst Gezondheid en Jeugd. De aandacht ging voor-
heen vooral uit naar het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten, vertelt Erwin Keuskamp, programma-
manager onderwijs en werk. Maar sinds 2017 worden 
ook de jongeren opgespoord die al langer geleden 
zonder diploma van school zijn gegaan. 
Keuskamp: “In totaal gaat het in deze regio om circa 
drieduizend jongeren. Onder deze groep vallen 
duizend jongeren met een uitkering. Zij zijn in ieder 
geval in beeld bij de betrokken gemeente. Dan zijn er 
duizend jongeren die zonder startkwalificatie aan het 
werk zijn. Dat is een heel kwetsbare groep, ze hebben 
vaak tijdelijke contracten en staan zo weer buiten. En 
dan zijn er nog de duizend bankzitters. Op de laatste 
twee groepen concentreren we ons.” Hij vervolgt: 
“Sommige jongeren hebben slechts een klein duwtje 
in de juiste richting nodig, andere hebben te maken 
met multiproblematiek. Ze komen uit alle lagen van 
de samenleving. Ook uit de wijken met de twee-
onder-een-kappers waar ouders geen enkel overwicht 
meer hebben.”
Bijzonder aan de aanpak is de nauwe samenwer-
king tussen RMC, UWV en de sociale diensten van 
de betrokken gemeenten. “Het RMC beschikt over 
gegevens van alle jongeren onder 23 zonder startkwa-
lificatie. Die kunnen we heel gericht thuis benaderen. 
Dit doen de matchmakers, die afkomstig zijn van de 
sociale diensten en het RMC. Zij hebben een groot 
netwerk en begeleiden jongeren naar school of werk.” 
De matchmakers beschikken over een flexibel budget. 
Keuskamp: “Heeft een jongere een baan gevonden, 
maar geen geld voor veiligheidsschoenen? Dan kun-
nen we snel handelen.”
De aanpak in Drechtsteden en Gorinchem trekt 
landelijk de aandacht. Het afgelopen jaar werd met 
243 jongeren een plan gemaakt richting werk of scho-
ling. Keuskamp: “Jongeren die echt willen, kunnen 
natuurlijk uit beeld blijven. Maar door bestanden en 
data te koppelen – makkelijker gezegd dan gedaan 
vanwege privacy – kunnen we zeker veel meer jonge-
ren in beeld houden. Hoe langer uit beeld, hoe groter 

de afstand tot de arbeidsmarkt. Het risico is groot dat 
een aantal van hen alleen maar verder afglijdt.”

LOZE KRETEN
Hella Masuger, directeur van de Stichting Zwerfjonge-
ren Nederland, ziet de aandacht voor de problematiek 
van jongeren groeien. In Den Haag, bij gemeenten. 
“De aandacht is er, de oplossing nog niet.” Het huidi-
ge credo van zelfredzaamheid en zelfregie is volgens 
haar aan veel van deze jongeren niet besteed. “Loze 
kreten. 70 procent van de dak- of thuisloze jongeren 
heeft een verleden in de jeugdzorg. Toch wordt er in 
Nederland juist van deze kwetsbaarste jongeren het 
meest gevraagd. Zij staan er op hun achttiende vaak 
alleen voor.” 
Van een warme overdracht van de jeugd- naar de 
volwassenenzorg bij gemeenten is vaak geen sprake. 
Met alle gevolgen van dien. Daarom pleitten de 
Stichting Zwerfjongeren Nederland en Federatie 
Opvang er eerder dit jaar bij minister De Jonge van 
Volksgezondheid voor om de leeftijd voor jongeren in 
de jeugdzorg te verhogen van 18 naar 21 jaar of er in 
ieder geval voor te zorgen dat de begeleiding langer 
wordt voortgezet.
Wanneer zo’n jongere bij het loket Werk en Inkomen 
te horen krijgt dat hij of zij de eerste vier weken zelf 
maar eens op zoek moet gaan naar een baan, slaat 
de paniek toe, aldus Masuger. “Geen idee hoe ze dat 
moeten aanpakken. En deze jongeren, vaak zorgmij-
ders, laten in zo’n gesprek ook niet het achterste van 
de tong zien. Het is niet zo makkelijk om te vertellen 
dat je geen thuis hebt.” De directeur pleit voor meer 
‘menselijkheid’ achter de balie. “Ambtenaren moeten 
zich realiseren dat deze jongeren nauwelijks een 
netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen. Hoe 
zorg je als gemeente dat je de mama en de papa bent 
voor deze jongeren? Dat een ambtenaar ziet: dit ga je 
niet redden in je eentje.”

KWAAD 
Terug naar De Dijk, waar teamhoofd Ton van Rijswijk 
zich ook kwaad maakt. “We zijn hard op een weg 
een land te worden waarin iedereen maar capabel 
wordt geacht een hulpvraag te formuleren. Wie dat 
heeft bedacht?” Hij tikt op de tafel. “De vraag van de 
onderkant, die moet je kennen. Die bedenk je niet 
van achter een bureau. Wat willen deze jongeren? 
Hoe zorgen we dat we niet al te veel afdrijvende, 
zwervende jongeren hebben rondlopen?” Hij pleit 
voor een langere intake bij jongeren die een uitkering 
komen aanvragen. “Dit kan later een hoop ellende en 
kosten voorkomen. Wat zit er achter die aanvraag? 
Screen iemand op lvb, daar zijn eenvoudige tooltjes 
voor.” Alles staat of valt met juiste benadering, besluit 
hij. “Zoek echt contact.” *

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor 
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en 

arbeidsparticipatie. En ook voor de overdracht van 
jeugdhulp naar volwassenenzorg. Vanaf 2020 wor-
den zij ook verantwoordelijk voor het voorkomen 

van dakloosheid bij jongeren. Daarnaast komen de 
opvang van en het beschermd wonen voor jonge-
ren met een psychische aandoening op het bordje 

van de gemeenten terecht. 
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‘KOM HET GEMEENTEHUIS UIT’
Investeer in jongeren van 16 en 17 jaar. Dat stelt Peter 
Killestijn, adviseur aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
bij Werkplein Drentsche Aa, waar vijf gemeenten in 
RMC-verband nauw samenwerken om te voorkomen dat 
jongeren afhaken. “Als jongeren zich aanmelden voor een 
uitkering, zijn we te laat. Daarom investeren we vooraf, 
samen met RMC, scholen en werkgevers. Bij ons verdwijnt 
geen enkele jongere uit beeld. We investeren ook in de 
contacten met jeugdzorg en afdelingen Wmo en Jeugd van 
de gemeenten. Vaak kennen zelfs de mensen van Partici-
patie, RMC, Jeugd en Wmo die in hetzelfde gemeentehuis 
werken, elkaar onvoldoende. Terwijl samenwerking juist zo 
belangrijk is om jongeren in de overgang tussen 18- en 18+ 
goed te begeleiden.”
Killestijn benadrukt dat Drenthe de schaal mee heeft: de 
aantallen zijn lang niet zo groot als in de Randstad. “Maar 
toch geloof ik dat we moeten investeren in die jongeren 
voordat ze 18 jaar zijn. Daarvoor moet iedereen wel buiten 
zijn eigen grenzen durven te kijken. Kom het gemeente-
huis uit, zoek elkaar op. En dan kan het gebeuren dat er 
een keer een werkgever voor de klas staat, dat een docent 
lesgeeft in een bedrijf en dat een gemeente vanuit het 
Participatiebudget betaalt voor een jongen van 16. Wees 
creatief in een pilot en maak daarna structurele afspraken 
met elkaar. Het is soms beter achteraf vergeving te vragen 
dan vooraf toestemming.”

HET ROER OM
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid 
heeft ‘Van de Straat’ – een samenwerkingsverband van 
verschillende organisaties voor (zwerf )jongeren – een 
praktijkexperiment 18-/18+ uitgevoerd. De gemeenten 
Leeuwarden en Rotterdam zijn in dit verband een pilot 
gestart om de overgang van jeugdhulp naar volwas-
senenzorg beter te regelen. Hieruit komen de volgende 
aanbevelingen voor gemeenten en hun partners:
▪  Laat een jongere pas los als de essentiële zaken zijn 

geregeld: een woonplek, onderwijs of werk, stabiel 
inkomen en iemand om op terug te vallen. 

▪  Een jongere van 18 jaar is qua ontwikkeling nog niet 
volwassen. Verwacht dit dan ook niet en gun ook deze 
jongeren de ervaring van vallen én weer opstaan. 

▪  Blijf voortdurend met jongeren in gesprek, zodat je 
weet wat er speelt.

▪  Neem een warme overdracht op in de gemeentelijke 
inkoopvoorwaarden.

▪  Zorg voor een duidelijke toegang tot zorg en  
begrijpelijke communicatie. 

▪  Maak samenwerken aantrekkelijk. Stap uit de  
rigide marktwerking. 

▪  Stel budget beschikbaar voor innovatie van de  
hulpverlening aan jongeren. 


