Kamers met Kansen

biedt een magic mix van wonen, leren,
werken en coachen voor jongeren

Wonen

in een omgeving waar
jongeren willen wonen
● met passende kwaliteit
van pand en locatie
-niet te duur
-jongeren moeten motivatie
houden om weer weg te gaan.
● Stap naar zelfstandigheid:
jongeren huren zelf
●

Leren

Coachen

● leerproblemen gaan vaak
hand in hand met problemen
in woon- en leefsituatie
● doel is om jongeren minimaal een startkwalificatie
te laten behalen
● intensieve samenwerking
met onderwijsinstellingen
op voortgang, prestatie, etc.
● stages

persoonlijke begeleiding
bij het ontwikkelen van
een actieplan en noodzakelijke life skills
● Ondersteuning bij bijv.
schuldsanering
●

werken

jongeren verdienen hun
eigen geld (en betalen
ook hun eigen huur)
● perspectief op een baan
bij verlaten KmK
● medewerking van het
lokale/regionale bedrijfsleven
●

Adopteer een toekomst!
Alle jongeren hebben recht op een leven mét werk en
scholing. U kunt hen die kans geven met een project
Kamers met Kansen in uw gemeente.
Wat is Kamers met Kansen?
Kamers met Kansen Nederland is een landelijke
organisatie die zich inzet voor jongeren (18-25 jaar)
die buiten de boot dreigen te vallen. Doel is om
de jongeren op weg te helpen bij het opbouwen
van een zelfstandig bestaan. Het draait om de
combinatie wonen, leren, werken en zorgen.
Hoeveel Kamers met Kansen?
Op dit moment zijn er 15 lokale projecten Kamers
met Kansen in het hele land. Daarnaast zijn er
tientallen projecten in oprichting.
Wie doet het?
Initiatiefnemers van een lokaal project Kamers met
Kansen zijn corporaties en scholen (ROC’s), welzijnswerk, gemeenten, cwi, provincie en/of werkgevers
Inspiratie nodig?

www.kamersmetkansen.nl

Werkbureau Kamers met Kansen
p/a Aedes Hilversum
tel 035 6268 200
info@kamersmetkansen.nl
www.kamersmetkansen.nl
Michael Turèl
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Kamers met Kansen

1 Kamers met Kansen (KmK)
´Kamers met Kansen biedt jongeren een thuis en een opstapje naar zelfstandig wonen, leren en werken.
Niemand mag buiten de boot vallen’. Gemotiveerde jongeren van 18 tot 26 jaar worden via een huur- en
coachingscontract in anderhalf jaar in staat gesteld een transitie te maken naar persoonlijke en
economische zelfstandigheid.
2 Het concept
Het begrip foyers is in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gemeengoed. Hier is het overkoepelend begrip
Kamers met Kansen geworden, lokaal worden ook andere namen zoals werkhotel of woon- of
jongerenfoyer gebruikt. Het KmK begrip staat voor diverse zaken: de kmk-foyers zijn de feitelijke
woonvoorzieningen, het kmk concept is de integrale werkwijze en KmKN staat voor de landelijke stichting
met een werkbureau.
De projecten kenmerken zich door het volgende: veilige, betaalbare en simpele woonruimte. Soms wonen
2-3 jongeren samen in een appartment/ woning, vaker woont een 20-70 tal onder een dak. Daarbij kunnen
zij voorzieningen delen en zijn er groepsactiviteiten (bewonersavonden en cursussen). Door de schaal
kan de veiligheid beter worden gewaarborgd. Hoewel iedereen zijn eigen individuele pad volgt vinden
velen het wel aardig om met medebewoners zo makkelijk contact te hebben. Jongeren leren van elkaar
en nemen goede dingen van elkaar over. In de vrije tijd worden leerzame en creatieve activiteiten
ondernomen mede door de voorzieningen die in het gebouw bestaan. Kleinschalige vormen kunnen
natuurlijk ook effectief zijn.
3 Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Jongeren kiezen zelf voor een Kmk foyer, dat dus op vrijwillige maar niet op vrijblijvende basis: na intake
en assessment tekent de 18-plusser vrijwillig een huur- en een coachingscontract. Met een coach leggen
zij binnen anderhalve maand hun toekomstplan vast in een ‘actieplan’. De gemiddelde duur van het
verblijf is één à anderhalf jaar. De aanpak is persoonsgericht en bevordert de zelfstandigheid, de jongeren
werken aan hen eigen wensen en ambities en hebben over die ontwikkeling periodiek contact met een
coach. De doelgroep is gemotiveerd en heeft relatief een geringe begeleidingsbehoefte. Het doel is om
hen zo snel als verantwoord en mogelijk is, hun opleiding te laten afmaken, een baan te laten vinden of in
overleg een tijdelijke andere dagbesteding te laten vervullen. De coaches baseren hun omgang met de
bewoners op empowerment, het zijn volwassenen die wat (gaan) willen en die wat te kiezen hebben. Zij
leren om in actie te komen, om verantwoordelijkheid te dragen (soms voor het eerst), om structuur in hun
leven te brengen. Zij volgen verplichte cursussen en werken aan hun vaardigheden.
4 Integrale aanpak
Rotterdam gebruikt hiervoor het klavertje vier: de keten bestaat uit wonen- werken- leren- coaching.
Door de schaal van veel KmK foyers is het mogelijk bij de voorbereiding van projecten meer partijen aan
tafel te krijgen: corporatie, ROC’s, het jongerenloket, werkgevers, welzijn, de gemeente. Het lukt niet vaak
om jongeren bij het voortraject te betrekken. De uitvoering ligt meestal bij een of twee partijen, de anderen
worden ad-hoc betrokken. Juist door wat grotere gebouwen voor projecten te gebruiken kan voor de
veiligheid worden gezorgd (receptie, toegangssystemen, cctv). Op de begane grond van het KmK project
kunnen voorzieningen zijn waar bewoners en buurtbewoners wat aan hebben: restaurant, ict
voorzieningen, sport accommodatie, cursussen, klusbedrijf etc. Het Min. van WWI (Vrom nu BZK) vroeg
de st KmK N of de KmK foyers ook een positief effect op buurten zouden hebben. Met steun van Min. kon
de st KmK N op deze wijze acht nieuwe initiatieven in het land op de rails zetten. Het binden van
goedwillende jongeren zal allicht een positief effect in aandachtswijken hebben, dat is nog niet gebleken.
Maar gelukkig blijken bij de meeste KmK foyers ook geen opvallende problemen met het aantal bewoners
in de buurten te ontstaan. Het lijkt er op dat de doelgroep die wat ‘hoger op de woonladder staat’, binnen

een groter gezelschap makkelijker dingen onderneemt en goede voorbeelden van elkaar overneemt. Het
gaat overigens om een gemengde doelgroep en daarin zit ook de kracht ervan (geen dominante groep).
Het beleid van het rijk biedt gemeenten o.i. meer ruimte om de infrastructuur (coaches, toezicht,
activiteiten) op meer manieren mogelijk te maken: via de ‘wet WIJ’, het participatiefonds, de WMO, ‘aanval
op de uitval’, de plusgelden en het vervolg hierop. Dat jeugdzorg naar gemeenten gaat past hierbij.
5 Bereikte resultaten
• Er zijn ons 40 projecten bekend met zo’n 1.050 bewoners, tientallen plannen zijn in ontwikkeling
Enkele onderzoeken gaan verder op de slaag- en faalfactoren in
• Er zijn diverse producten voor de ‘toolkit’ en er zijn periodiek bijeenkomsten
• Een aantal adviseurs helpt lokaal om het concept aan alle partijen uit te leggen, een programma van
eisen te maken en een plan voor te bereiden. Veel partijen zijn aan het ´doe-het-zelven´ met het KmK
concept waarbij onze ondersteuning de kansen op een succesvol vervolg allicht vergroten
• De politiek heeft er kennis van genomen vindt het een goede aanvulling
• Er is een goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, men wil meer
uitwisselen op drie niveaus: foyerbewoners wisselen uit, hun coaches en de landelijke agenda’s
worden in EU verband afgestemd
• Aedes steunt het project vanaf het begin. Met diverse branche organisaties is contact: MBO Raad, de
MO Groep (w&mdvl), NJI, Fed. Opvang en SZN, Divosa en VNG. BMC bracht met KmK een
publicatie uit en de samenwerking wordt uitgebouwd
• Met enkele provincies samen zijn speciale informatiebijeenkomsten over KmK en het jeugdbeleid
georganiseerd in ’10 en ‘11
• Onderzoek toont de effectiviteit aan: in die anderhalf jaar verschuift het accent, waar eerst een
minderheid overdag bezig is met werk of opleiding, blijkt dit bij een aardige meerderheid te betreffen.
Bewoners melden dat zij op diverse fronten verder zijn gekomen (en coaches bevestigen dat). Voor
een project is een met een rekenmodel het rendement (MKBA) bepaald, wat op 24,7% uitkwam.

6 De organisatie KmK
Voorjaar ’08 is een aantal mensen bereid gevonden om het eerste bestuur te vormen, zij zijn afkomstig uit
verschillende sectoren en velden (zie de website). Er is nauw overleg met de Britse, Franse en Duitse
‘foyer federations’. Hun ervaring en adviezen zijn goed bruikbaar.
Het werkbureau KmK is ruim vijf jaar actief: ervaringen verzamelen en beschikbaar stellen (ook via
Linkedin). Bestaande projecten worden ondersteund en nieuwe initiatieven geadviseerd over het opzetten
van hun project. De website wordt onderhouden en er zijn nieuwsbrieven. Voornoemde
stimuleringsregeling (BZK-WWI) voor nieuwe initiatieven wordt uitgevoerd. Waar mogelijk worden
belangen behartigd. Diverse producten zijn reeds ontwikkeld. Er is periodiek contact met het min. van
Vrom.
Positioneren doelgroep: zij maken deel uit van 39.600 voortijdig schoolverlaters, 16.000 ‘overbelaste jongeren’
110.000 jeugdwerklozen, 6.000 dak-thuisloze jongeren, 6.000 ex-delinquenten en x-duizend jonge ouders. Exmin. Rouvoet noemde het getal van 37.000 jongeren die in de lokale anayses en overzichten zouden ontbreken.
Daarom gaat KmKN nu uit van de schatting dat er voor KmK ruimte is voor een 100-tal projecten in het land, voor
4.000 jongeren. Om het een functie te laten hebben dient er draagvlak te zijn dat het een goede toevoeging is op
het lokale palet van voorzieningen, hetgeen de doorstroming dient te verbeteren.

BENAMING GROEP

LANDELIJK CIJFER

Vsv doelgroep (’09‐‘10)

39.600

Jeugdwerklozen (wet WIJ FNV Jong)

110.000

Overbelaste jongeren (WRR)

16.000

Zwerfjongeren, doorstroming

6.000

Jonge moeders (M/V)

4.000?

Jeugdzorg, verlengde ‐

1.100?

‘Dark number’ (Rouvoet ‘07)

37.000

Wajong

200.000

Ex‐ gedetineerden

4.000

STAD/ REGIO

Nb 1 het is verstandig verschil te maken tussen 16 en 17 jarigen en de cat. 18 tot 27 jaar
2 veel van bovenstaande groepen overlappen elkaar
3 schattingen J&G over aantal jongeren dat geen startkwalificatie heeft en geen uitkering heeft, dus niet echt bekend is

Maatschappelijke ladder
Ladders:
Doel:
Treden:

Woonladder
zelfstandig voeren van
huishouden

Participatieladder/
Werkladder
economische onafhankelijkheid
1.Betaald werk
2. Betaald werk met
ondersteuning

Sociaal/economische ladder
economische onafhankelijkheid en sociale
zelfredzaamheid
1.Reguliere baan

Oggz-ladder/ zorgladder

Onderwijsladder

sociale inclusie
1. Bevolking: actieve maatschappelijke
participatie

startkwalificatie

2.Gesubsidieerde baan
3.Werkbemiddeling
4.Werkervaring opdoen
5.Scholing/training
6.Voortraject werknemersvaardigheden,
oriëntatie

3.Onbetaald werk

7.Vrijwilligerswerk

4.Deelname aan georganiseerde
activiteiten (cursus, vereniging etc.)
5.Sociale contacten buitenshuis

1.Zelfstandig wonen

8.Persoonlijke activering: uitbreiding sociale
activiteit
9.Sociaal: communicatieve vaardigheden
vergroten

2.Kamers met Kansen

8

2.Uiteenlopende risicogroepen waarbij
sprake is van een stagnerende interactie
tussen individu en omgeving

3.Begeleid wonen

10.Dagstructurering: stabiliseren situatie

4.Wonen met toezicht

11.Langdurige zorg of hulpverlening

3. Groepen met structurele problemen
die zowel zwaarder als ernstiger zijn op
meerdere leefgebieden

12.Bad, bed, brood, veilige

4. Groepen met multiproblematiek

omgeving

5.Terreinbewoning
6.a Geen vaste woonplek
6.b Buiten slapen

6.Geïsoleerd leven

Bron:

Tabel: Ladder om de maatschappelijke positie van (zorg)doelgroepen te visualiseren

5. Daklozen/geïsoleerden

1. Startkwalificatie
2. Middelbaar
(beroeps)onderwijs
3. Primair onderwijs

Wolff (2006)

Groep F (2010)

Beleidskeuzen

Resultaten
x 1000

Verhouding doelgroepen
Percentage lichte doelgroep

200

Baten hulpverlening zwaar
Baten hulpverlening midden

100

25 %

Baten uitkeringen zwaar

0

Percentage middelste doelgroep

2007

25 %

2017

2027

2037

2047

100

Percentage zware doelgroep

Baten uitkeringen midden
Baten uitkeringen licht

50 %

Baten criminaliteit zwaar

200

Baten criminaliteit midden

Effectinschattingen doelgroepen
licht
% jongeren dat startkwalificatie behaalt als gevolg van KmK

5%

300

Baten criminaliteit licht

400

Baten benutten potentie zwaar
Baten benutten potentie midden

midden
25 %

zwaar
5 %

35 %
10 %

65 %
55 %

% met (kans op) hulpverlening middelengebruik voor deelname
% met (kans op) hulpverlening middelengebruik na deelname

0%
0%

5 %
5 %

% met (kans op) zware schuldhulpverlening voor deelname
% met (kans op) zware schuldhulpverlening na deelname

0%
0%

40 %
30 %

% zwaar crimineel voor deelname aan KmK
% zwaar crimineel na deelname aan KmK

0%
0%

25 %
20 %

% licht crimineel voor deelname aan KmK
% licht crimineel na deelname aan KmK

5%
0%

10 %
15 %

% dat een diploma (niveau maakt niet uit) behaalt als gevolg van KmK
% met (kans op) langdurige werkloosheid voor deelname aan KmK
% met (kans op) langdurige werkloosheid na deelname aan KmK

500
baten benutten potentie lichte dg

600

overige kosten

700

kosten interventie

Kosten

573.620-

Baten
Baten beter benutten potentie gedurende levensloop
Bespaarde uitgaven aan criminaliteit
Bespaarde uitgaven aan uitkeringen
Bespaarde uitgaven hulpverlening

221.355
448.966
368.041
3.000

Netto resultaat programma
Totaalrendement van de interventie

€ 467.742
24,6%

Zelfredzaamheid-Matrix Score Formulier
Achternaam:

Voornaam:

Voorletters:

BSN nummer:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Geregistreerd in (gemeente):

Beoordelingsdatum:
Soort beoordeling:

Beoordelaar kenmerk:
□ Interim

□ Instroom

□ Uitstroom

Verwijs naar de Zelfredzaamheid matrix en beoordeel het niveau van de zelfredzaamheid van de client voor elk domein. Omcirkel een score tussen 1 en 5. Geef op ieder domein een beoordeling. Geef
bij ieder domein aan of professionele hulp aan-, afwezig of in aanvraag is.
Zorgverzekering aanwezig?

Ja / Nee / In aanvraag

Cognitief vermogen

Belemmering / Nader te onderzoeken / Geen belemmering
Beperking in:
□
□
□
□

Taal

Verantwoordelijk voor
kinderen?

Spreken
Lezen
Schrijven
Verstaan

Geen belemmering

0 – 12 jr.

12 – 18 jr.

Ja / Nee

Ja / Nee

Domein

Score

Inkomen

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Dagbesteding

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Huisvesting

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Gezinsrelaties

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Geestelijke gezondheid

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Fysieke gezondheid

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Verslaving

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

ADL – vaardigheden

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Sociaal netwerk

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Maatschappelijke participatie

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Justitie

1

2

3

4

5

Ja

Nee

In aanvraag

Data – invoer informatie
Organisatie/ afdeling:

Prof. hulp aanwezig?

Datum:
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