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We gaan door! 

Deze maand gaat er ook in de regio Lekstroom (gemeente IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik 

en Vijfheerenlanden) een Kamers met Aandacht pilot starten voor  jongeren uit de jeugdzorg. We 

zijn dus hard op zoek naar organisaties, bedrijven en particulieren die ons kunnen helpen bij de 

werving. Door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen in hun nieuwsbrief of een poster op te hangen 

op hun locatie. Mocht jij mogelijkheden zien in deze regio, laat het dan weten via 

info@kamersmetaandacht.nl  of neem contact op met Bianca van der Neut (06-11134685). 

Ondanks dat we pas in februari zijn gestart met het 

werven van kamers, zit het eerste jaar van de pilot 

er officieel op en is besloten dat we door gaan! 

 

Per 1 januari 2020 wordt er een Stichting opgericht. 

We zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Er 

komen nieuwe regio’s en medewerkers bij maar ook 

nieuwe woonvormen waaronder Studentenkamers en 

Tuinkamers met Aandacht. Fantastisch hoe zowel 

betrokken inwoners als medewerkers van gemeenten 

en woningcorporaties zich inzetten om samen het 

verschil te kunnen maken.   

 

Ik wil alle organisaties en medewerkers die ons het 

afgelopen jaar hebben geholpen bij onze zoektocht 

en het verspreiden van onze oproep hartelijk 

bedanken. Dankzij jullie vonden in dit 1e jaar al 15 

jongeren uit de jeugdzorg een kamer waar niet alleen 

ambulante begeleiding maar vooral ook informele 

steun aanwezig is! 

 

Bianca van der Neut 

Projectleider/initiatiefnemer Kamers met Aandacht 

Kerstborrel van Quota 
Zeist voor eerste 

verhuurders 
 

Op donderdag 19 december a.s. 

organiseert Kamers met Aandacht een 

kerstborrel voor al haar verhuurders.  

Alle hapjes en drankjes worden ons 

aangeboden door serviceclub Quota, als 

dank voor onze inzet voor jongeren in 

een kwetsbare positie. Naast elkaar 

ontmoeten staat ook het uitwisselen van 

ervaringen centraal. Daarom zijn ook 

mensen die overwegen om een kamer te 

verhuren maar nog twijfelen van harte 

welkom!  De borrel begint om 18.30 uur 

en vindt plaats in het Wijkcentrum 

Binnenbos te Zeist. Aanmelden kan tot 16 

december via info@kamermetaandacht.nl 

 



 

 

   

Vanaf deze zomer wordt Kamers met Aandacht ook 

vertegenwoordigd door Marjolein Buurman. Marjolein 

heeft veel ervaring met het begeleiden van jongeren met 

een beperking en het zoeken naar passende werk-

leerplekken voor deze jongeren. Zij zal zich de 

komende maanden richten op de werving, screening en 

matching van verhuurders en jongeren. 

Afgelopen weken hebben een viertal 

communicatie studenten van de HU 

(Creatieve Industrie) onderzocht hoe 

Kamers met Aandacht de werving kan 

verbeteren.  Naar aanleiding van hun 

advies hebben we Brand New ID 

gevraagd om onze huisstijl aan te 

passen. Hopelijk kunnen we met een 

frisse boodschap nog meer mensen 

bereiken; want iedere kamer kan een 

kamer met aandacht worden! 

Een nieuwe huisstijl Vacature coördinator  
 

Kamers met Aandacht is op zoek naar een enthousiaste 

ZZP’er die 8 uur per week op zoek gaat naar kamers voor 

jongeren uit de jeugdzorg. Je bent verantwoordelijk voor 

de werving en matching in Utrecht Stad. 

 

Ben jij ondernemend? Lijkt het je leuk om deel uit te 

maken van een nieuwe organisatie? Heb je ervaring in de 

jeugdzorg en een groot netwerk in de stad? 

 

Stuur dan je brief met CV voor 15 december naar Bianca 

van der Neut info@kamersmetaandacht.nl 

 

In 2020 mogen wij voor kwetsbare jongeren, in diverse gemeenten in de regio Utrecht tijdelijk 

mantelzorgwoningen (Tiny Houses) plaatsen bij particulieren in de tuin. De woonunits worden 

duurzaam gebouwd, geplaatst en onderhouden in samenwerking met organisatie Lister en Wij 3.0, 

in het kader van activeringtrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Bedrijven met een Social Return (SROI) opgave bij de gemeente Utrecht of Zeist kunnen voor 50.000 

euro (incl. BTW) een Tiny House “adopteren” en het aankoopbedrag inzetten als invulling van hun 

social return. Ieder opvolgend jaar dat zij de woonunit verhuren ten behoeve van Kamers met 

Aandacht mogen ze de jaarlijkse huuropbrengst (3.900 euro) opvoeren ten behoeve van hun SROI 

opgave.  

 

Particulieren bij wie wij de woonunit plaatsen ontvangen, naast een vergoeding voor water en elektra, 

een deel van de huur als compensatie voor hun ruimte en aandacht. De rest wordt gereserveerd voor 

het onderhoud en (ver)plaatsen van de woonunit.  

 

Interesse?  

Neem dan contact op met Bianca van der Neut (info@kamersmetaandacht.nl , Tel. 06-29521101)., in 

Tuinkamers met Aandacht  

& Social Return (ADSU) 

 

Totaal aangemelde kamers (36) 

Vooraanmelding  9 Teruggetrokken   12  

Gematched  15      Jongeren die nog zoeken 15  

 


