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INLEIDING

Kamers met Aandacht (KmA) richt zich op het bevorderen van een positieve
uitstroom van 18+ jongeren uit de jeugdzorg en WMO-verblijf. Wij werven kamers bij
particulieren waar, naast ambulante begeleiding door (jeugd)zorgorganisaties, ook
informele steun aanwezig is in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. Het doel
van KmA is jongeren hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijke manier te
versterken en hiermee het aantal dak- en thuisloze jongeren verminderen.
KmA is in 2019 in de regio Utrecht gestart als een pilot o.l.v. een zelfstandig
projectleider. Vanwege het succes van de pilot en de toenemende (landelijke)
belangstelling voor het project is er vanaf januari 2020 door de projectleider een
zelfstandige stichting opgericht, die verantwoordelijk is voor de werving en matching
van de kamers.
Kamers met Aandacht kent momenteel drie verschillende vormen: Hospitakamers,
Tuinkamers en Huizen met Aandacht.
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1.

GEMEENTEN & ZORGORGANISATIES

De stichting Kamers met Aandacht is van start gegaan op 14 januari 2020. Op dat
moment waren er drie inkoop regio’s aangesloten. De verwachting was dat er in 2020
zes nieuwe regio’s zouden aansluiten. Echter, door de Corona crisis en het later
ontvangen van VWS-subsidie ten behoeve van het opstarten van nieuwe regio’s is
deze groei niet gerealiseerd. Wel hebben alle deelnemende regio’s hun deelname
verlengd.

Deelnemende gemeenten
KmA was per 31-12-2020 actief in onderstaande inkoopregio’s.
1.

Gemeente Utrecht

2. Regio Zuidoost Utrecht (Bunnik, De
Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist,
Wijk bij Duurstede)
3. Regio Lekstroom (Vijfheerenlanden,
Houten, IJsselstein, Lopik.
Nieuwegein)
4. Gemeente Den Haag
Daarnaast is in december 2020 de
voorbereiding opgestart in:

Figuur 1 Regiocoördinator Den Haag Miranda van der Deijl
en Xander Scholte manager van Jeugdformaat

5. Regio Gooi en vechtstreek
(Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren),
6. Gemeente Dordrecht
7. Regio Leiden (Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Leiden)
8. Gemeente Amsterdam

Deelnemende zorgaanbieders
KmA is in de regio Utrecht gestart t.b.v. de uitstroom van zeven
jeugdzorgorganisaties. Inmiddels is het in verschillende regio’s ook voor aanpalende
zorgorganisaties (WMO) en lokale teams mogelijk om jongeren aan te melden. Dit
vraagt wel om aanvullende/ aangepaste samenwerkingsafspraken omtrent
aanmelding en begeleiding.
Financiering
Kamers met Aandacht wordt binnen gemeenten vergoed vanuit verschillende
programma’s/budgetten waaronder Transformatie jeugdzorg, Actieprogramma Daken thuisloze jongeren, Zorg voor de Jeugd, Weer thuis, Maatschappelijke
opvang/Beschermd wonen en Vrijwillige inzet voor elkaar.
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2. RESULTATEN

In 2019 is Kamers met Aandacht in februari gestart met de werving in Utrecht. In april
in Zuidoost Utrecht en in oktober in Lekstroom. In totaal zijn er in dat jaar 36 kamers
aangemeld.
In 2020 was de impact van Corona op het aantal aangemelde kamers enorm. In de
periode van maart tot en met juni heeft KmA geen aanmeldingen van verhuurders
ontvangen. Ook zijn er twee bemiddelingen geannuleerd. In het laatste kwartaal is
het aantal aanmeldingen mede door de start van Den Haag in oktober toch nog
uitgekomen op 34.
Tot nu toe valt ongeveer twee derde van het aantal aangemelde kamers af. Een deel
van de verhuurders trekt zich terug na de intake om persoonlijke redenen of op
advies van KmA.. Een deel van de kamers past niet bij de behoeften van jongeren op
de wachtlijst, waardoor kamers lang open blijven staan en verhuurders uiteindelijk
een andere bestemming vinden. En een deel van de verhuurders staat nog “On hold”
i.v.m. verbouwplannen, vergunningaanvragen of met de wens voor een woonunit in
hun tuin.
Aantal aangemelde kamers
2019
Utrecht
5
Zuidoost Utrecht 16
Lekstroom
11
Overig
4
Den Haag
Totaal
36

2020
7
5
11
7
7
34

Aantal aangemelde jongeren

Aantal bemiddelingen
2019
Utrecht
8
Zuidoost Utrecht
4
Lekstroom
2
Overig
1
Den Haag
Totaal
15

2020
5
2
1
8

Utrecht
Zuidoost Utrecht
Lekstroom
Overig
Den Haag
Totaal

2019
28
15
4
2
49

2020
22
17
10
5
54

Figuur 2 werving tijdens de corona-lockdown
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3. SAMENWERKINGSPARTNERS & SPONSOREN

Woningcorporatie Mitros – Vluchtelingenwerk – Emmaus
Er is een samenwerking opgestart met woningcorporatie Mitros. Zij hebben twee
woningen toegewezen aan Kamers met Aandacht, t.b.v. kleinschalig gemengd
wonen (Huizen met Aandacht). Het eerste (studenten)Huis met Aandacht is medio
mei gestart. Het tweede Huis met Aandacht is bestemd voor ex- alleenstaande
minderjarige asielzoekers en wordt begin 2021 in samenwerking met
Vluchtelingenwerk opgestart. Emmaus Haarzuilens heeft de inrichting van de keuken
van het eerste (studenten) Huis met Aandacht gesponsord en heeft aangegeven dit
ook bij volgende projecten te willen doen.
BAM – Leger des Heils
KmA is een crowdfunding gestart en begonnen met fondswerving t.b.v. het laten
bouwen van Tiny Houses, om deze te kunnen plaatsen bij particulieren. In het eerste
jaar van KmA is gebleken dat een kwart van alle aangemelde verhuurders een
bijgebouw heeft of Tiny House wil in hun tuin, waardoor het (Covid vriendelijke) idee
van Tuinkamers met Aandacht is ontstaan. Momenteel zijn er in 4 gemeenten
verhuurders waar wij een Tiny House mogen plaatsen.
In de gemeente Utrecht en Zeist mogen bedrijven vanuit hun social return opgave
investeren in de Tiny Houses wanneer deze worden gebouwd door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor is de BAM bereid om in het kader van hun
social return opgave 4 aansluitingen te verzorgen. Helaas is Lister gestopt met hun
werkplaats waardoor KmA op zoek is naar een nieuwe bouwer. Momenteel lopen er
gesprekken met het Leger des Heils over een mogelijke samenwerking op dit gebied.

ICT ondersteuning
Buurtgezinnen heeft hun softwareontwikkelaar toestemming gegeven om een kopie
te maken van hun database voor Kamers met Aandacht. De database kon inhoudelijk
eenvoudig worden aanpast en is in gebruik genomen op basis van een
licentieovereenkomst.
KmA heeft bureau Social Elephant ingeschakeld. Zij helpen ons tegen een
gereduceerd tarief met een online marketingstrategie.
Itris (softwareontwikkelaar voor woningcorporaties) is sponsor van KmA geworden en
draagt daar waar zij kunnen bij aan de werving.

5Huizen Vastgoedbeheer
5Huizen Vastgoedbeheer zag mogelijkheden voor een samenwerking met KmA.
Omdat zij alleen kamers zonder aandacht konden bieden hebben we hen in contact
gebracht met JIT Foyer, waardoor er in Den Haag 16 dakloze jongeren kunnen worden
gehuisvest.
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4. WERVINGSACTIVITEITEN

Bus en bioscoopreclame
KmA heeft door de Corona maatregelen haar wervingsactiviteiten en
wervingsmiddelen moeten aanpassen. De ingekochte reclames in bus en bioscoop
zijn nauwelijks gezien.
Online informatiebijeenkomsten
Omdat de boodschap nu letterlijk bij de mensen thuis achter de voordeur moet
worden gebracht organiseert KmA maandelijks een online informatiebijeenkomst
voor (potentiele) verhuurders.
Woningcorporaties
Diverse woningcorporaties hebben actief bijgedragen aan werving onder huurders
via hun website of nieuwsbrief.
Lokale ondernemers
In Utrecht heeft de coördinator gekozen voor een
wijkgerichte aanpak. Zij heeft de wervingsactie “10
wijken, 10 kamers “gelanceerd, waarbij we lokale
ondernemers (winkels/horeca) betrekken bij de
werving.
(Social)media
Figuur 3 The Colour Kitchen
KmA is actief op Facebook, Instagram, Twitter en
eerste ondernemer actie
Linked In. Stichting Jeugdformaat heeft op hun
Utrecht
JIJbent.org website een pagina aangemaakt voor KmA
waardoor wij ook via dit medium persoonlijke oproepen voor jongeren kunnen
plaatsen. KmA was een maand gastredacteur voor het VWS platform ‘Iedereen onder
een dak’. In dit kader is er een promotiefilmpje over KmA gemaakt. Ook zijn er diverse
advertenties en artikelen gepubliceerd zowel online als offline en interviews gegeven
voor lokale radio en tv.
Nieuwsbrief
KmA heeft ieder kwartaal een nieuwsbrief gestuurd naar alle betrokkenen.
Dag van de vrijwilliger
Op de dag van de vrijwilliger hebben twee wethouders een bloemetje aangeboden
bij een verhuurder in hun regio.
MBO
In twee regio’s hebben studenten van het MBO in het kader van hun maatschappelijk
stage huis aan huis flyers verspreid.
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UBSIDIES & FONDSAANVRAGEN
5. SUBSIDIES & FONDSEN

VWS
KmA heeft een tweejarige subsidie ontvangen van VWS (juli 2020-juli 2022) ten
behoeve van het opstarten van 9 nieuwe regio’s, kennisdeling en het voorfinancieren
van de werving en bemiddeling voor 3 regio’s, waarbij gemeenten achteraf per
bemiddeling mogen afrekenen.
KmA neemt deel aan de klankbordgroep van het actieprogramma Dak- en Thuisloze
jongeren.

Kansfonds
KmA heeft een bijdrage ontvangen van het Kansfonds (voor 2021) voor het project
‘Iedere jongere een thuis’ en zal in 2021 deelnemen aan het onderzoek van het
Instituut voor Publieke Waarden, dat hieraan gekoppeld is.. Het doel is om samen
met deelnemende gemeenten en woningcorporaties te komen tot ondersteunend
beleid op het gebied van woningdelen, het verstrekken van vrijwilligersvergoedingen
aan mensen met een bijstandsuitkering, het samenwerken met bedrijven in het
kader van hun social return en het mogen plaatsen en bewonen van bijgebouwen in
tuinen.
FNO Geestkracht
KmA was in regio Lekstroom mede
aanvrager van een subsidieaanvraag bij
FNO Geestkracht, om gezamenlijk te komen
tot een platform (De Sleutelplaats) voor de
matching van alle huisvesting voor
kwetsbare jongeren. Deze subsidie is
toegekend voor 2021-2022.

Figuur 4 Wethouder Eelco Eerenberg bedankt verhuur Kate
van Loon digitaal tijdens de Dag van de Vrijwilliger
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6. BESTUUR & ORGANISATIE

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond uit: Jan-Hein van Engelen (voorzitter), Dione van der
Heiden en Marleen van der Kolk. Zij hebben de begroting en jaarplan 2020
vastgesteld. De nadruk in dit eerste jaar lag op toezicht houden op de opstart van de
Stichting.
Medewerkers
Het medewerkersbestand van KmA bestond per 31-12-2020 uit:
•
•
•
•
•

Directeur-bestuurder (ZZP), 18 uur per week.
Drie coördinatoren (ZZP), 8 uur per regio, per week.
Hoofd secretariaat, 8 uur per week
Communicatieadviseur, 4 uur per week
Controller, 4 uur per week.

Er is wekelijks een teamoverleg. De ene week gaat het inhoudelijk over de screening
& matching en de andere week over werving & organisatie.
Daarnaast is er een handboek ontwikkeld voor nieuwe coördinatoren waarin alle
werkprocessen staan beschreven.

Figuur 2 Organogram Kamers met Aandacht september 2020
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7. FINANCIELE RESULTATEN

KmA is van start gegaan op 14 januari 2020 met een beginbalans van nul.
Het eerste jaar van haar bestaan heeft KmA afgesloten met een negatief resultaat van
23.769,80 euro. Het resultaat is ten laste gebracht van de Algemene Reserve,
waardoor deze reserve negatief is geworden. Dit wordt voor het grootste deel
afgedekt door een onderhandse lening (0% rente).
De opbrengsten bedroegen in totaal 181.875,05 euro. Deze bestonden uit Inkomsten
van gemeenten/ regio’s (156.218,68 euro), Opbrengsten uit subsidie VWS (21.541,26) en
Overige inkomsten (4.115,11).
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