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United	  Voices:	  landelijk	  pla2orm	  voor	  &	  door	  zwer9ongeren	  !
Zwer'ongeren	  uit	  verschillende	  steden	  laten	  via	  United	  Voices	  hun	  mening	  horen.	  Over	  
hulpverlening,	  beleid,	  preven=e,	  inspraak	  en	  par=cipa=e.	  Wat	  gaat	  goed	  en	  wat	  zouden	  zij	  graag	  
anders	  zien.	  Zij	  geven	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  advies	  aan	  poli=ci,	  beleidsmakers	  en	  
hulpverleningsinstellingen.	  Ze	  treden	  op	  bij	  conferen=es	  en	  evenementen.	  Zij	  wisselen	  ervaringen	  uit	  
en	  ondersteunen	  elkaar	  bij	  hun	  werkzaamheden.	  	  !
United	  Voices	  is	  van	  2010	  tot	  zomer	  2014	  gefinancierd	  door	  het	  ministerie	  van	  VWS,	  vanuit	  het	  
programma	  Zwer'ongerenversterking.	  	  !
Op	  dit	  moment	  zoekt	  SZN	  naar	  mogelijkheden	  om	  United	  Voices	  een	  vervolg	  te	  geven.	  
Wij	  vinden	  belangenbehar=ging	  door	  de	  doelgroep	  zelf	  belangrijk.	  We	  zoeken	  nu	  naar	  manieren	  om	  
de	  belangenbehar=ging	  voor	  en	  door	  dak-‐	  en	  thuisloze	  jongeren	  ook	  in	  de	  komende	  jaren	  mogelijk	  te	  
maken.	  Omdat	  de	  Jeugdzorg	  vanaf	  2015	  naar	  de	  gemeente	  gaat	  zoeken	  we	  aanslui=ng	  met	  het	  	  
Jeugdwelzijnsberaad,	  de	  achterban	  in	  de	  Jeugdzorg	  en	  hopen	  samen	  iets	  te	  kunnen	  bereiken.	  	  !
Door	  de	  transi=es	  van	  de	  Jeugdzorg,	  AWBZ,	  Wmo,	  Par=cipa=ewet	  komt	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  
zwer'ongeren	  bij	  de	  gemeenten	  te	  liggen.	  Dat	  geldt	  voor	  zorg,	  arbeid	  &	  scholing,	  huisves=ng	  en	  
financiën.	  !
Er	  is	  nog	  veel	  te	  doen.	  We	  willen	  als	  doelgroep	  graag	  in	  gesprek	  blijven	  met	  de	  par=jen	  die	  de	  zorg	  
voor	  dak-‐	  en	  thuisloze	  jongeren	  moeten	  regelen.	  Ook	  willen	  we	  zelf	  de	  landelijke	  poli=ek	  en	  overheid	  
blijven	  informeren	  en	  scherp	  houden.	  	  
Lokale	  plaUorms	  kunnen	  op	  lokaal	  niveau	  hun	  stem	  laten	  horen	  en	  lokale	  bestuurders	  en	  
beleidsmakers	  adviseren.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  dat	  zwer'ongeren	  uit	  verschillende	  steden	  elkaar	  
inspireren	  en	  ondersteunen.	  Ervaringen	  uitwisselen	  en	  nieuwe	  manieren	  van	  inspraak	  en	  par=cipa=e	  
bedenken.	  Zwer'ongeren	  door,	  voor	  en	  met	  elkaar.	  !
Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  in	  de	  volgende	  steden	  (sommige)	  mede	  dankzij	  de	  inzet	  van	  Unites	  Voices	  
lokale	  jongeren	  ac=ef	  in	  een	  plaUorm:	  Groningen,	  Leeuwarden,	  Utrecht,	  Almere,	  Amsterdam,	  Den	  
Haag,	  Ro\erdam,	  Nijmegen	  en	  Eindhoven.  !
De	  roep	  aan	  dak-‐	  en	  thuisloze	  jongeren	  om	  hun	  stem	  te	  laten	  horen	  is	  alom	  aanwezig.	  Maar	  dat	  gaat	  
niet	  vanzelf.	  S=mulering	  en	  ondersteuning,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  landelijk	  punt	  van-‐voor-‐en-‐door	  	  is	  
van	  belang	  om	  jongeren	  te	  ondersteunen	  hun	  eigen	  succesproject	  op	  te	  ze\en.	  !
United	  Voices	  is	  een	  landelijk	  s=mulerings-‐	  en	  ontmoe=ngspunt	  van-‐voor-‐en	  door	  dat:	  

-‐ de	  publieke	  aandacht	  voor	  zwer'ongeren	  warm	  houdt;	  
-‐ (groepen)	  jongeren	  die	  in	  een	  stad	  iets	  willen	  starten	  s=muleert	  en	  adviseert;	  
-‐ zorgt	  dat	  deze	  jongeren	  regelma=g	  bij	  elkaar	  komen	  en	  ervaringen	  en	  ideeën	  uitwisselen;	  
-‐ zorgt	  dat	  dak-‐	  en	  thuisloze	  jongeren	  gesprekspartner	  zijn	  op	  conferen=es,	  in	  beleidsdiscussies	  

en	  in	  adviescommissies;	  
-‐ zorgt	  dat	  jongeren	  hun	  stem	  kunnen	  laten	  horen	  op	  een	  manier	  die	  bij	  hen	  past	  én	  die	  

aanslaat	  bij	  hun	  gesprekspartners;	  
-‐ voorlich=ng	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  s=muleert	  en	  ondersteunt;	  



-‐ meedenkt	  en	  adviseert	  over	  nieuwe	  vormen	  van	  hulp	  en	  zorg	  voor	  dak-‐	  en	  thuisloze	  
jongeren.	  !

United	  Voices	  wil	  ona`ankelijk	  en	  neutraal	  zijn	  en	  construc=ef	  samenwerken	  met	  andere	  par=jen.	  !
Organisa<e	  

-‐ S=ch=ng	  Zwer'ongeren	  Nederland	  treedt	  op	  als	  de	  rechtspersoon	  waarbij	  United	  Voices	  is	  
ondergebracht.	  	  

-‐ United	  Voices	  wordt	  gecoördineerd	  door	  een	  ervaringsdeskundige	  jongere.	  !


