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Naam: A. Simonse 
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Ik stel deze vraag met grote voorzichtigheid. Ik heb geen reden om direct aan te nemen 

dat het in onze gemeente speelt, maar het voelt ook niet vrij om er niets mee te doen. 

 

Aanleiding  

 

Onlangs was in het nieuws (NOS) dat in Nederland zo'n 9000 dakloze jongeren zijn, hier 

wordt ook aangegeven dat het daadwerkelijke probleem (lees aantal jongeren) nog 

groter is, omdat lang niet alle jongeren zich überhaupt melden bij een opvang. 

 

Vraag 

Is er iets bekend of er ook dakloze jongeren in onze gemeente of onze provincie zijn. Als ze er zijn, 

kunt u ons dan informeren over de aantallen (geregistreerd of ongeregistreerd) en over verdere 

situatie van deze jongeren? 

Antwoord: 

Inleiding 

De Flevomonitor over het jaar 2015 is onlangs opgeleverd. Deze monitor wordt  

jaarlijks uitgevoerd en geeft ons een goed inzicht in de trends en 

ontwikkelingen op het gebied van dakloosheid, verslaving en huiselijk geweld in 

Flevoland. De uitkomsten fluctueren over het algemeen niet veel per jaar. Op 

basis van de monitor zijn de volgende gegevens over zwerfjongeren in 

Flevoland bekend.  

 

Flevomonitor 

In 2015 werden door de deelnemende instanties 145 zwerfjongeren 

geregistreerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2014. Bij Centrale 

Toegang, Leger des Heils en Kwintes werden juist minder zwerfjongeren 

geregistreerd. Dat er voor het totale aantal toch sprake is van een lichte stijging 

komt door de toevoeging van Reclassering. Zonder deze extra instantie zouden 

109 zwerfjongeren zijn geteld. De groep zwerfjongeren bestaat voor driekwart 

uit jongemannen. De meesten zijn 20, 21 of 22 jaar; ‘slechts’ een kwart is 

jonger dan 20. Ruim de helft van de zwerfjongeren komt uit Almere, één op de 

vijf uit Lelystad en iets minder dan één op de vijf van buiten de provincie. Ruim 

een kwart van de zwerfjongeren (28%) is van niet-Nederlandse afkomst. Wat 

betreft etniciteit komen de zwerfjongeren overeen met de algemene bevolking 

in Flevoland. Zwerfjongeren zijn uiteraard jonger dan feitelijk en residentieel 

daklozen: zwerfjongeren zijn per definitie jonger dan 23 jaar en voor beide 

andere groepen geldt in de Flevomonitor een minimumleeftijd van 23. Ook zijn 

zwerfjongeren wat vaker autochtoon-Nederlands.  

 

Hoewel iedere zwerfjongere er één teveel is, is het aantal geregistreerde 

zwerfjongeren per gemeente beperkt. In de kleinere gemeenten zijn het er 

hooguit een handvol, maar ook in de grotere gemeenten gaat het – vergeleken 

met andere subgroepen dak- en thuislozen en in verhouding met het inwonertal 

– niet om hele grote groepen.  



Toch geldt ook voor zwerfjongeren dat grote gemeenten zowel in concrete als 

relatieve aantallen hoger scoren dan de kleinere gemeenten.  

 

Tenslotte 

In Noordoostpolder zijn 5 zwerfjongeren geregistreerd. Wij hebben veel 

jongeren via de Flevomonitor in beeld. Er zijn echter ook jongeren die doen aan 

“couchsurfen”. Zij zijn vaak niet bekend. Het werkelijk aantal zwerfjongeren is 

daarom niet in te schatten. Via de regionale en lokale ondersteuningsstructuur 

worden de zwerfjongeren ondersteund waar mogelijk.  
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