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Waarom is verandering nodig?

• 30 % van de Nederlandse jongeren kampt met psychische 
klachten (stelt Mind)

• Ook spelen bij jongeren gevoelens van eenzaamheid, 
neerslachtigheid, levensvragen

• Door angst, onzekerheid, schaamte en onwetendheid komen 
die problemen niet, of onvoldoende, of te laat aan de 
oppervlakte

• Jongeren vinden het moeilijk om hierover te praten;
• De zorg die jongeren nodig hebben is moeilijk te vinden en 

kent lange wachtlijsten
• Schooluitval, verzuim, burn outs, overlast e.d. kost 

Nederland jaarlijks miljarden
• In veel gevallen komt hulp te laat, zien jongeren zelfs geen 

andere uitweg dan zelfdoding

• Nagenoeg alle gemeenten hebben tekorten in de 
jeugdzorg

• Deze tekorten komen bovenop algemene kortingen op 
rijksbijdragen

• De behoefte aan nagenoeg alle categorieën jeugdzorg 
nam van 2016-2018 toe !

• De wachtlijsten zijn lang, de dienstverlening staat onder 
druk

• Hierdoor en mede naar aanleiding van incidenten is het 
imago belabberd

• Dat is niet terecht, de jeugdzorg verdient juist een 
positieve impuls

• HET MOET EN KAN ANDERS!



Wat nou als……..?

• We door heel Nederland ontmoetings- en inspiratieplekken zouden realiseren
• Die gericht zijn op het voorkomen (en escaleren) van psychische problemen bij jongeren
• Waar jongeren van 11 tot en met 25 elkaar kunnen ontmoeten
• Waar je jezelf kunt zijn
• Waar niets moet
• Maar waar je ook kunt praten over zaken die je bezig houden
• Met vrienden, of met leeftijdsgenoten
• Die de problemen waar jij mee zit al hebben gefikst
• En waar je, indien je daar behoefte aan hebt, ook direct een afspraak kunt maken voor hulp van een 

professional. 
• Waar de zorg naar de jongere toekomt in plaats van andersom
• Waar je inspiratie kunt opdoen over dingen waar je interesse in hebt
• En waar je jouw talenten kunt ontdekken en ontwikkelen



Visie (1)



Visie (2)

• Het ligt op een centrale plek, is gemakkelijk bereikbaar.
• Heeft een eigentijdse, stoere  maar ook huiselijke uitstraling, geeft een boost aan 

creativiteit.
• Verenigt diverse ruimtes, met verschillende functies: voor ‘bankhangen’, groeps- en 

individuele gesprekken, talent-ontdekken, multimedia, huiswerk maken, koken, etc.
• Beschikt over een vrijetijdsaanbod, zorgaanbod en ontwikkelaanbod
• Staat voor intensieve samenwerking van lokale partners op het snijvlak van zorg, 

onderwijs en arbeidsmarkt, zoals GGD, GGZ, huisartsen, jeugdwerkers, vrijwilligers, 
Politie, UWV, rolmodellen, ervaringsdeskundigen, schuldhulpverleners, bedrijven, 
serviceclubs, scholen; zijn in het huis niet allemaal zichtbaar, maar wel op afroep 
beschikbaar.

• Is een gewoon huis, maar voldoet aan alle wettelijke en professionele standaarden 
en heeft (dus) ook huisregels.

• Het straalt waardering naar jongeren uit, in alle facetten
• Kent naast een fysieke plek ook een eigentijds, interactief digitaal platform

Vrijplaats

Huiskamer

Ontmoetingsplek

Activiteiten- en 
Inspiratiehuis

Ervaringslab

Informatie- en 
Steunpunt



Waarom dit gaat lukken

• Het concept is geen concurrentie voor bestaande partijen maar een katalysator,  verrijker en 
bemiddelaar van het lokale aanbod voor jongeren

• Dit initiatief wordt ondersteund door Mind, FNO en Kernkracht.
• Het concept is succesvol in 5 Belgische steden.
• De bemensing van de huizen bestaat in de basis uit professionals (jongerenwerker, psycholoog) en 

wordt aangevuld met ervaringsdeskundigen, getrainde vrijwilligers en professionals die op vaste 
dagen en tijden, of op afroep beschikbaar zijn. Korte lijnen en maatwerk is het devies.

• De samenwerking in het Roger That Inspiratielab lost zoekacties voor hulp op.
• De jeugdzorg verdient en krijgt hiermee een innovatie-impuls.
• Ook hier geldt: voorkomen is goedkoper dan genezen. Bestaande middelen worden anders, 

efficiënter en effectiever ingezet.
• De tijd is er rijp voor: met de juiste benadering blijken veel bedrijven, jongeren en vrijwilligers bereid 

hier aan mee te doen!



Kosten en Baten (1)

• De jaarlijkse bruto kosten bedragen ongeveer € 200.000 tot € 250.000 all-in*.
• De jaarlijkse kosten komen op termijn in de plaats van bestaande kosten!
• Daar staat tegenover*:

• 2.500 jongeren ontmoeten elkaar bij een kop koffie of thee.
• 1.000+ jongeren doen jaarlijks mee aan gezamenlijke activiteiten.
• 250 – 500 jongeren zetten een stap in hun ontwikkelings- of herstelproces.
• 75 -150 jongeren hebben baat bij hulp van leeftijdgenoot die 

ervaringsdeskundig is, of een specialist.
• 20 tot 30 jongeren volgen een maatwerk traject om talenten te ontdekken 

en stromen weer in bij het onderwijs of vinden een baan.

* Ervaringscijfers Belgische Overkop Huizen 



Kosten en Baten (2)

• De baten zullen op termijn naar verwachting hoger zijn dan de jaarlijkse investering:
• Erkenning en herkenning van belemmeringen die jongeren ervaren is van grote waarde
• Preventie, voorkomen van problemen bij jongeren is beter en goedkoper dan deze laten 

escaleren 
• Kortere wachttijden
• Minder schooluitval
• Minder uitkeringen
• Minder ziekenhuisopnames, minder zelfdodingen
• Minder maatschappelijke lasten (verzuim, mantelzorg, overlast, inzet politie, rechters, 

voogden)
• Jongeren die het voortouw nemen om leeftijdsgenoten de weg te wijzen worden betere 

burgers
• Onderwijs-, zorg- en arbeidsmarkt partners worden uitgedaagd samen met jongeren innovatieve 

antwoorden op de levensvragen van jongeren te vinden. 
• Van betere zelfredzaamheid en grotere weerbaarheid hebben jongeren een leven lang profijt 
• Jeugdzorg komt weer toe aan zijn kerntaak en 1e en2e lijns zorg raken niet verstopt

Meer vroegdetectie.   
Meer preventie.   
Gemiddeld lichtere behandelingen.
Grotere Effectiviteit.   
Lagere Totale Kosten



Randvoorwaarden voor succes

• Visie op jeugd; speerpunt in meerjarenbeleid
• Maatwerkaanpak gebaseerd op de ernst en omvang van de lokale uitdagingen
• Convenant betrokken partners
• Een positieve benadering
• Een huis - een fysieke en aantrekkelijke  plek - passend bij behoeften
• Beschikbaarheid digitaal interactief platform
• Jongeren in de lead
• Zekerheid in funding voor 4 jaar
• De kosten komen na de aanloopfase niet bovenop maar in plaats van bestaande uitgaven
• Meten is weten!



Bijlage



De Kosten Baten Analyse als gespreksinstrument

Kostenpost Kosten € p/j Batenpost Baten € p/j 

Personeel 113.203,44 Meer individueel welzijn 49.500,00 

Locatie 29.650,00 Daling ggz-kosten 123.250,00 

Back office 18.530,26 Meer leefbaarheid wijk 10.600,00 

Activiteiten 9.000,00 Daling kosten overlast 1.292,50 

Ondersteuning 7.520,00 Meer inclusie 12.588,50 

Externe activiteiten 240,00 Daling Wmo-kosten 16.250,00 

Toegang 
voorzieningen 

18.688,00 Meer participatie 8.207,20 

  
Daling kosten 
Participatiew et 

31.331,95 

  
Effectiever 
m aatschappelijk  
vastgoedbeheer 

12.000,00 

 
196.831,70 

 
265.020,15 

 


