Bianca van der Neut

Op zoek naar kamers én
aandacht voor jongeren
Kamers met Aandacht koppelt jongeren
die uitstromen uit de jeugdzorg aan mensen
die een kamer aan hen willen verhuren.
Projectleider Bianca van der Neut werkte
bij een jeugdhulporganisatie toen ze zag
dat veel uitstromende jongeren in de
problemen kwamen. ,,Ongeveer een derde
bleek nog niet volledig zelfstandig te kunnen
wonen. Door te weinig geld, maar vooral
door het ontbreken van een vangnet. Ze
missen een familie, vrienden of buren die
hen kunnen helpen bij, vaak heel simpele,
dingen. Daardoor struikelen ze, terwijl ze
met een klein beetje hulp wél zelfstandig
overeind blijven. Hiervoor ben ik Kamers met
Aandacht gestart.”

Vaste begeleider

De jongeren zorgen voor zichzelf en krijgen
ondersteuning van hun vaste begeleider.
,,Als aanbieder van een Kamer met Aandacht
ben je dus geen hulpverlener. Je eigen
betrokkenheid gaat meer om kleine dingen,
zoals vragen over een recept, het uitlenen van
een oplader of hulp bij een belastingaangifte.
Als je meer contact wilt, mag dat natuurlijk
ook.”

Verschillende mogelijkheden

Iedere kamer kan een kamer met aandacht
worden, vertelt Van der Neut: ,,Als je nu een
Airbnb hebt, zou je die ook kunnen verhuren

aan een jongere. Of als je ergens een pandje
hebt, maar zelf er verder geen omkijken naar
wilt hebben. Dat kan ook! Dan zoeken we een
betrokken persoon in de buurt die een oogje
in het zeil houdt.” Kamers met Aandacht
besteedt veel aandacht aan de matching
tussen aanbieders en jongeren. ,,Jongeren
hebben verschillende behoeftes. Door daar
goed naar te kijken bij het koppelen, heeft
het project de grootste kans van slagen.”

Geen woorden maar daden

Van der Neut geeft zelf al het goede
voorbeeld en biedt twee jongeren kamers
met aandacht. Dat gaat hartstikke goed. We
bespreken soms als ze ergens mee zitten,
iets op school bijvoorbeeld of als er gedoe
is met vrienden. Soms wil er een graag mee
boodschappen doen maar ze gaan vooral
hun eigen gang.” Ze lacht: ,,En dat is prima,
want ik heb al genoeg kinderen opgevoed!”
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