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Wij bieden 
jongeren een 
nieuwe start



Zwerfjongeren, een 
waardevaste investering

Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor 
maatschappelijke ondernemingen. De toekomst van zwerfjongeren is een 
waardevaste investering. Het rendement is namelijk enorm, ook in geld, ook 
op lange termijn. Iedere inleg verdient zich gemakkelijk in veelvoud terug. 
De jongeren zelf hebben daar allereerst profijt van, maar uiteindelijk de hele 
samenleving. 

Idealen 

In een ideale wereld krijgen alle kinderen en jongeren de kans om een waardevol bestaan op te bouwen. 

Helaas is het leven van steeds meer jongeren verre van ideaal. Sommige lijken bij hun geboorte al 

vrijwel kansloos. Omdat ze opgroeien in een sfeer van verwaarlozing en mishandeling. Omdat ze al 

vroeg trauma’s ontwikkelen. Omdat ze al op jonge leeftijd op straat worden gezet of uit wanhoop 

zelf vertrekken. 

Wij van Maaszicht zijn realistisch. De volmaakte wereld bestaat niet. Maar we koesteren wel ons 

ideaal: gelijke kansen voor iedere jongere om zich een zelfstandige en volwaardige plek in onze 

samenleving te verwerven. 

Gelijke kansen voor 
iedere jongere



Dat ideaal vindt u terug in onze missie:  Wij geven jongeren met problemen die geen thuis meer hebben 

of niet thuis kunnen wonen, de gelegenheid zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. 

We doen dit met actieve begeleiding en door een thuisbasis en dagelijkse structuur te bieden. 

Ons doel is ons uiteindelijk overbodig te maken.

Werken aan zelfredzaamheid gaat veel verder dan bed, bad en brood. 

Jaarlijks bieden we ca. 80 zwerfjongeren intensieve begeleiding zoals:

Unieke resultaten 
Maaszicht is met Singelzicht (onze zusterorganisatie in 

Utrecht) de enige Stichting in Nederland die zo’n breed 

scala aan opvang- en begeleidingsmogelijkheden biedt 

aan deze groep jongeren. In de loop van 25 jaar hebben 

we zo onze ‘Maaszicht methodiek’ ontwikkeld, een com-

binatie van wonen, leren, werken en problemen oplossen. 

En we zijn er trots op dat die blijkt te werken. Ruim 85% 

van de zwerfjongeren die wij onderdak bieden, leert zich 

te redden en krijgt weer zicht op een zinvolle toekomst. 

Ze gaan weer aan het werk of naar school. 

Persoonlijk en maatschappelijk 
ontwikkelen

85%



Wat doen wij precies? 

Maaszicht biedt integrale zorg aan kwetsbare jongeren van 17 t/m 23 jaar met complexe problematiek 

op meerdere levensgebieden: wonen, dagbesteding, financiën, sociaal en persoonlijk functioneren, 

psychische en emotionele problemen en lichamelijke gezondheid. 

Maaszicht biedt:

• Voorzorg, intaketraject instroom Beschermd Wonen of Begeleid wonen

• 32 plekken 7 x 24 uur zorg in Beschermd wonen

• 19 plekken met Begeleiding Op Locatie –Bolwoningen. Begeleid wonen met ambulante zorg

• Dagbesteding voor jongeren die geen school of werk hebben

• Begeleiding in Buitenzorg – ambulante nazorg voordat er doorverwezen kan worden naar 

 een wijkteam.

Ondanks gemis en tegenslag beschikken ‘onze’ jongeren over een bijzondere veerkracht om te 

herstellen, mits ze daartoe de kans krijgen. 

Urgentie: meer jongeren dakloos
Maaszicht in het nieuws: artikel in het AD van 4 januari 2018:

‘Jeugdopvang Rotterdam barstensvol’ Stichting Maaszicht, een van de locaties waar dakloze jongeren 

tussen de 17 en 23 jaar terecht kunnen voor hulp en opvang, heeft tegenwoordig een wachtlijst van vijf 

tot zes maanden. ,,Twee jaar geleden zat het ook wel eens vol’’, zegt directrice Roesja Verhoeven.  

,,Maar dan hoefden jongeren niet langer dan een maand te wachten. Meer jongeren doen een beroep op ons.’’

Cijfers van het CBS: 41% van de in totaal 30.500 dakloze personen in Nederland is tussen de 17 en 

23 jaar. De helft daarvan houdt zich op in de grotere steden. Een snelle berekening voor  

Rotterdam komt neer op 1.500 dakloze jongeren. Het  OBI (Onderzoek en Business Intelligence) 

heeft de instroom en aanmeldingen bij het Centraal Onthaal Jongeren onderzocht en een stijging 

van bijna 40% geconstateerd. Deze stijging betreft de aanmeldingen en instroom van dak- en  

thuisloze jongeren bij het COJ over de jaren 2015-2017.

Een ander recent bericht van het CBS: er zijn 66.000 spookjongeren in Nederland. 

Onzichtbare jongeren die niet in beeld zijn bij de gemeente en hulpverlening. 

Wij kennen ze als thuisloze jongeren –of als ‘bankslapers’. Meisjes en jongens die al langere tijd 

‘ergens’ verblijven maar nergens thuis zijn. Iedere zorgverlener in onze keten kent spookjongeren. 

Allemaal in een risicovolle positie waarbij het elk moment mis kan gaan. En bij wie dat regelmatig 

ook gebeurt.



Maaszicht is een tijdlang nodig als een zo veilig mogelijke plek
Van hieruit leren ze met hernieuwd zelfvertrouwen en vanuit een stabiele situatie hun leven zelf 

weer richting te geven.

In eerste instantie is meestal sprake van overname van regietaken en hand in hand begeleiding om 

een stabiele basis te creëren. Van daaruit komt er ruimte voor leren en stapsgewijs terug geven van 

verantwoordelijkheid. 

De nadruk ligt op eigen kracht (het zelf kunnen), autonomie en zelfredzaamheid. Een definitie van 

zelfredzaamheid is: (zelf) problemen en tegenslagen kunnen oplossen en verwerken. Het betekent 

ook dat op tijd hulp gevraagd wordt bij problemen die de jongere niet zelf kan oplossen. 

Maaszicht biedt jongeren extra kansen en een thuisbasis
Hun zwervend bestaan wordt een halt toegeroepen en samen werken we aan een positieve 

toekomst. Werkwoorden die daarbij horen zijn: zorgen, verzorgen, confronteren, beschermen, 

ondersteunen, motiveren, uitdagen, beheren, conflicteren, begeleiden, coachen, faciliteren, duwen, 

trekken, complimenteren, corrigeren en activeren. 

Maaszicht verlaagt drempels
Onze zorg is erop gericht om een realistisch zelfbeeld te creëren. De nadruk ligt op dat wat de 

jongeren zelf kunnen en ze uit te dagen hun leven zelf vorm te geven. We gaan op zoek naar ieders 

individuele behoeften, talenten, kwaliteiten en ambities. De jongeren leren praktische skills om hun 

eigen kansen te vergroten. Denk aan persoonlijke verzorging, lezen en schrijven, solliciteren, koken 

en budgetteren, e-learning en computervaardigheden. Daarbij spelen de eigen begeleiders een rol, 

maar ook professionals van buiten. 

Met hernieuwd zelfvertrouwen
je leven richting geven.



Sociale ontwikkeling is essentieel 

Gedurende dit proces zijn onze jongeren ook gewoon ‘mens’ en hebben ze naast zorg ook behoefte 

aan ontspanning, sport en een gezonde, schone leefomgeving. We vinden het belangrijk dat ze de 

kans krijgen om hun creatieve en sociale talenten aan te spreken met kunst, cultuur en maatschap-

pelijke vorming. 

Zaken waar jongeren zelf niet direct mee komen maar die essentieel zijn voor hun ontwikkeling en 

veelal als zeer positief worden ervaren.

Deze activiteiten vertegenwoordigen een substantiële meerwaarde. Ze dragen er bijvoorbeeld aan bij

dat de jongeren beter in hun vel komen te zitten en zich verbonden voelen met anderen. Het eindresultaat: 

een zelfstandige volwaardige plek in onze maatschappij, komt daardoor eerder in zicht.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Maaszicht is sober, efficiënt en 

gezond. De overheid subsidieert ons onder meer vanuit de 

WMO-gelden. Jongeren betalen een eigen bijdrage voor kost 

en inwoning. Dat plaatst hen als cliënten in een gelijkwaardige 

positie.

Maar de overheid financiert alleen meest noodzakelijke uit-

gaven, gericht op zorg. We doen een beroep op fondsen voor 

alle andere activiteiten, zoals sociale en culturele projecten.

Deze activiteiten zijn niet iets extra’s. Ze zijn van vitaal 

belang voor de geestelijke en fysieke gezondheid van onze 

cliënten en bieden hun de kans om daadwerkelijk deel uit te 

maken van onze samenleving. 
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Wat kosten die activiteiten? 
Een overzicht van de kosten.

 Activiteiten jongeren       Kosten

 Wonen, leefomgeving, welzijn en inrichting     

 Maatschappelijke vorming en ontwikkeling   

 Cultuur        

 Sport en Beweging      

 Ontspanning       

  Totaal

         

Kleine investering, enorm rendement
Roesja Verhoeven, directeur van Maaszicht: 

“Goede jeugdzorg is de meest preventieve maatregel die ik kan bedenken om te voorkomen dat jongeren 

later een beroep doen op de keten voor dak- en thuisloze jongeren. Investeren in jongeren werkt boven-

dien preventief op de instroom in de volwassenenketen. 

Als we de tijd en gelegenheid krijgen om kwalitatief goede zorg te verlenen, dan scheelt dat de 

maatschappij enorm veel kosten in de toekomst. Denk aan gezondheidszorg, uitkeringen, criminaliteit. 

Sterker nog: als zwerfjongeren weer zicht krijgen op een zinvolle toekomst, op een normaal leven met 

een baan en gezonde relaties, dan wordt het saldo zelfs positief. Dan gaan zij ook bijdragen. En niet 

voor even, maar ook op langere termijn en voor de volgende generatie. 

De opbrengst is dus enorm, een veelvoud van de investering.”

Hoe kunt u investeren? Kies voor jongeren en/of projecten
Met een bijdrage van € 5.000,- kunnen wij gemiddeld 4 jongeren helpen.

Met dit bedrag of een veelvoud daarvan investeert u direct in de toekomst van onze jongeren. 

In de bijlage vindt u een overzicht van onze projecten. 

Via onze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Tevens leggen wij financiële 

verantwoording af aan alle fondsen na afloop van het jaar. 

Voor details en bedragen kunt u contact met ons opnemen via vrienden@maaszicht.nl of 

m.vanbreukelen@maaszicht.nl 

Wij geven u graag meer informatie over onze projecten en structurele en acute behoeftes. 

Wilt u liever direct doneren zonder doelvermelding? Dat kan natuurlijk ook. 

U kunt uw bijdrage overmaken aan Stichting Vrienden Maaszicht (ANBI)

IBAN: NL 58 RABO 0154755915.



Walenburgerweg 31

3039 AC Rotterdam

Stichting Maaszicht


