Nieuwsbrief
Kamers met Aandacht is officieel een stichting!
Vanaf 1 januari 2020 zijn wij officieel een stichting, inclusief een nieuwe huisstijl.
Kamers met Aandacht wordt ondersteund door een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit JanHein van Engelen (Rayondirecteur Zuid Humanitas DMH), Marleen van der Kolk
(Programmamaker Stichting Zwerfjongeren Nederland) en Dione van der Heiden
(Eigenaar/coach Outonoom).

Reclamefilmpje
Wij zijn ontzettend trots op het reclamefilmpje van
Kamers met Aandacht. Het is vertoond in februari en
begin maart in de cinebioscopen (Cinelounge, Figi en City
Bios) en in 180 Syntus streekbussen. Het filmpje zal na de
corona pandemie weer vertoond worden.
Zie je ons filmpje voorbijkomen, laat het ons weten!

Ons team is compleet!
Van links naar rechts
Maarten Gielen, Marjolein
Buurman, Bianca van der Neut,
Marjolein van Lemmen en
Marco Lackner

Sponsor gevonden!
Itris gaat aankomend jaar Kamers met Aandacht sponsoren. Itris is een softwarebedrijf wat
woningcorporaties steunt in het optimaliseren van de bedrijfsvoering en communicatie naar
haar klanten.
Als aftrap mag Kamers met Aandacht kosteloos een presentatie verzorgen op de Itris klantendag
waar woningcorporaties uit het hele land voor zijn uitgenodigd.

Onderzoek door de Hogeschool Utrecht (HU)
Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht (HU) heeft op verzoek van coördinator en
initiator van Kamers met Aandacht, Bianca van der Neut onderzoek gedaan naar de pilotfase van
Kamers met Aandacht.
Wat hebben zij onderzocht?
• Wat voor soort woning past bij de behoeften van de jongere;
• Hoe ervaren jongeren het project ‘Kamers met Aandacht’;
• Hoe ervaren andere betrokkenen het project: verhuurder, hulpverleners, de gemeente en
de woningbouw.
Resultaat onderzoek
Over het algemeen zijn alle betrokkenen zeer positief over Kamers met Aandacht. Aangedragen
verbeterpunten gaan vooral over informatievoorziening. Hoewel alle jongeren een zeer
verschillende achtergrond hebben, lijkt hun behoefte universeel: een woonplek waar zij zo
zelfstandig mogelijk kunnen leven, maar wel met iemand in de buurt om op terug te kunnen
vallen.
De verhuurder is over het algemeen degene die helpt bij praktische zaken en degene met wie de
jongere praat over kleinere, dagelijkse dingen. De begeleider blijft een belangrijk persoon voor de
jongere, evenals familie en vrienden. Er lijken geen concrete matchingscriteria te kunnen
worden vastgesteld voor het koppelen van de jongere en de verhuurder. Het zijn eerder
persoonlijke kenmerken en voorkeuren maar ook kenmerken van de woonomgeving lijken een
belangrijke rol te spelen in een succesvolle matching.
Enkele reacties uit het onderzoek
Jongeren
“Ik heb mijn rust gevonden”
Begeleider
“Het was alsof het voor mijn jongere gemaakt was. Nu heeft zij en het zelfstandige en mensen
nabij. Zij heeft nu de ideale combinatie.”
Verhuurder
“Ik vind het ook alleen maar heel mooi dat zo’n project hulpverlening en gemeenten ook dwingt
om menselijker zeg maar, meer maatwerk te leveren. Want je hebt met particuliere mensen te
maken dus kan je met een mooi verhaal komen over protocollen, maar als het niet kan, dan
kan het niet. Dus dan moet je creatief worden.”
Lees alle bevindingen in het eindrapport Kamers met Aandacht: een kwalitatief onderzoek
naar de pilotfase van Kamers met Aandacht (februari 2020)
https://kamersmetaandacht.nl/onderzoek-hu/

Ook in deze onrustige tijden kan Kamers met Aandacht uw hulp (en uw netwerk) goed
gebruiken.
Volg ons op Facebook en LinkedIn, deel onze berichten en praat met anderen over Kamers met
Aandacht. Wilt u iemand anders aanmelden voor deze nieuwsbrief, e-mail ons met de gegevens.
Heeft u tips, adviezen en/of vragen, dan horen wij die graag.
Wij hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te treffen. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
e-mail: info@kamersmetaandacht.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kamersmetaandacht/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kamers-met-aandacht/

