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1. ALGEMENE GEGEVENS

1Statutaire naam :    Het Bouwdepot 
Organisatietype :    Stichting 
Opgericht :     21 juni 2021
KVK-nummer :    83127534 
Fiscaal nummer (RSIN):   862740083 
Bezoekadres :    Volmarijnstraat 116
     3021 XW Rotterdam
Website :     www.hetbouwdepot.nl
E-mailadres :    info@hetbouwdepot.nl
Werkgebied :    sociaal – journalistiek - ontwerpers
Doelgroep :     (thuisloze) jongeren in een kwetsbare positie/  
     gemarginaliseerde positie
Dagelijkse leiding:   Marleen van der Kolk & Manon van Hoeckel 
Bestuur:     De heer P. de Jong, partner bureau 
     Aardoom & de Jong
     De heer J. Jorba Bos, oprichter I CEO Faircasso
     De heer J. Belon, partner bureau Afdeling 
     Buitengewone Zaken
     De heer F. Verleg, partner HLB Blömer
      accountants en adviseurs

“Het is een heel fijn gevoel, want meestal 
word je als jongere niet vertrouwd, of wordt 
er heel anders naar je gekeken, dus dit was 
ook echt van ‘oke, mensen hebben hoop in 
mij of die geloven in mij, weet je wel en dat 
ik het wel kan’ en dat geeft ook echt een 
boost. “

- Jongere uit eerste pilot



2. MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM & DOELGROEP

2.1 Noodzaak van de aanpak het Bouwdepot
Het Bouwdepot is een lerende aanpak waarin de brede groep jongeren in de 
leeftijd van 18 tot 21 jaar die op de een of andere manier ‘kwetsbaar’ zijn en 
geen stabiele thuissituatie een jaar of langer een vast maandelijks inkomen van 
€ 1.050  ontvangen om zelf te bouwen aan hun toekomst. Ze krijgen dit vanuit 
vertrouwen, zonder een tegenprestatie en met een persoonlijk begeleider. 
Ze stellen een persoonlijk bouwplan op en maken daarin afspraken met hun 
begeleider. Hoofddoel is om financiële rust te creëren voor deze jongeren in 
een kwetsbare positie door voldoende inkomen en door hen te ondersteunen 
om zelf volgende stappen te zetten richting een zelfstandige toekomst. Het 
betreft veelal jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid, met 
verslavingsproblematiek of met een verstandelijke beperking die niet meer 
kunnen terugvallen op een stabiele thuissituatie en die ondersteuning door 
ouders of verzorgers ontberen. Deze jongeren hebben vaak hoge schulden door 
het jarenlang ontberen van een stabiel en voldoende inkomen. De verwachting 
is dat, onder andere vanwege de sociaaleconomische gevolgen van de 
coronapandemie en vanwege de aanhoudende krapte op de woningmarkt, het 
aantal jongvolwassenen in een kwetsbare positie verder zal toenemen die in een 
gemarginaliseerde situatie terechtkomen. Met alle problemen van dien voor de 
jongeren zelf, de overheid en samenleving. 

Het Bouwdepot is leer- en leefgeld voor jongeren die – door allerlei 
omstandigheden - een lange tijd in de overleefstand hebben gestaan 
(vaak met trauma’s tot gevolg) en beperkt geleerd hebben om te ‘leven’ en 
levensvaardigheden te ontwikkelen. Ze leren met het Bouwdepot eigen keuzes 
te maken, verantwoordelijkheid te nemen, fouten te maken en daarvan te leren 
en vaak ook tijd te nemen voor een traumabehandeling nu er in ieder geval een 
jaar (of langer) financiële rust is gecreëerd voor deze jongeren. Op deze manier 
dragen wij in de brede zin bij aan het algehele welzijn en gezondheid van deze 
jongeren in een kwetsbare positie. 

2.2 Maatschappelijk probleem en urgentie 
Volgens schattingen van het CBS zijn er in Nederland ruim twaalfduizend 
dak- en thuisloze jongeren (tussen 18 en 30 jaar oud). Die groep is sinds 2009 
verdriedubbeld.  Jongeren in een kwetsbare positie van 18 tot 21 jaar, die er om 
welke reden dan ook alleen voor staan en niet werken of studeren, ontvangen 
de jongerennorm van 255 euro bijstand per maand. De overheid gaat er namelijk 
van uit dat ouders financieel bijspringen door de onderhoudsplicht voor hun 
kinderen tot 21 jaar. Daarmee bouwen deze jongeren maandelijks een schuld op 
van gemiddeld 666 euro, zo berekende het Nibud. Een schuld die ze vaak niet 
meer kunnen wegwerken – naast de andere problemen die velen al hebben – en 
waardoor ‘een leven lang in de bijstand’ dichterbij komt dan een zelfstandige 



toekomst. Landelijk en lokaal is er behoefte aan preventieve praktijkoplossingen 
waarin jongeren uit jeugdzorg (jeugddetentie, jeugd ggz, ambulante jeugdzorg), 
de maatschappelijke opvang, jonge statushouders of jongeren die om andere 
redenen thuisloos zijn geraakt bestaanszekerheid te bieden. Om zo vanuit 
deze financiële rust hen tijd en ruimte te bieden te leren zelf weer aan het stuur 
van hun leven te komen, te werken aan herstel op weg naar werk of school of 
dagbesteding.

2.3 De doelgroep van het Bouwdepot
In algemene zin is de totale doelgroep alle jongeren in de leeftijd van 18 – 
21 jaar die potentieel met bestaansonzekerheid in algemene zin en dak- en 
thuisloosheid in specifieke zin te maken krijgt (denk aan problemen op het vlak 
van schulden, onderwijs, huisvesting, verslaving en/of psychische problematiek). 
Het zijn de jongeren die zich op de een of andere manier in een marginale 
positie bevinden en die geen stabiele thuissituatie en een beperkt of schadelijk 
sociaal netwerk hebben. Het Bouwdepot richt zich hoofdzakelijk op de volgende 
groepen jongeren:

1. Jongeren in de maatschappelijke opvang / beschermd wonen in de   
leeftijd 18-21 jaar (of daar net uit zijn gestroomd, maar nog wel begeleiding 
nodig hebben).
2. Jongeren met een verleden in de (jeugd)zorg/marginale situatie en die op hun 
18e jaar om welke reden dan ook nog niet naar school of werk kunnen;
3. Dak- of thuisloos of dreigende thuisloosheid;
4. Jonge statushouders zonder bestaanszekerheid in de leeftijd 18-21 jaar.

Voorwaarde voor deelname aan Bouwdepot is dat jongeren inzicht hebben 
in hun eigen situatie en de motivatie om aan de toekomst te werken. De 
uitvoeringsorganisatie van Stichting het Bouwdepot bepaalt welke jongeren 
in aanmerking komen aan de hand van bepaalde selectiemechanismen om te 
toetsen of de jongeren aan deze criteria voldoen en daarmee in aanmerking 
komen voor een bouwdepot. 
 

 

‘Stichting het Bouwdepot wil met de aanpak het 
Bouwdepot thuisloze jongeren die zich langdurig in 
een gemarginaliseerde situatie bevinden financiële 

rust bieden om te werken aan herstel, het leven op orde 
en perspectief.’



3. MISSIE, VISIE & DOELSTELLING 

Missie
Kennis- en expertisecentrum het Bouwdepot ontwerpt, faciliteert, vertelt en 
onderzoekt de transitie naar vertrouwen door de inzet van een jaar (of langer), 
‘onvoorwaardelijk’ een vast bouwbudget van € 1.050 per maand als ‘leef- en 
leergeld’ voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar in een kwetsbare positie. 
Het welzijn en de gezondheid van de jongeren staan voor ons voorop en 
daarvoor creëren we een veilige ruimte voor de jongeren vanuit vertrouwen en 
onvoorwaardelijkheid.

 
Visie
Door de aanpak van het Bouwdepot kunnen in heel Nederland (thuisloze) 
jongeren met een zorgverleden en/of in een gemarginaliseerde kwetsbare 
positie een jaar (of langer) werken vanuit een stabiele financiële basis van € 
1.050 per maand aan het op ‘orde brengen van hun leven’. Tegelijkertijd bouwen 
ze aan een beter toekomstperspectief waarbij zij zelf aan het roer staan. Het 
bouwdepot doorbreekt complexiteit, versnippering en institutionele drukte 
en keert de bewijslast en verantwoordelijkheid om: jongere is uitgangspunt. In 
plaats van procedure en probleem zijn persoon en perspectief uitgangspunt. 
 
Doelen
Vanuit onze hoofddoelstelling wil de Stichting het Bouwdepot in 2024 
uitgegroeid zijn tot het landelijke expertisecentrum voor ambtenaren bij 
gemeenten en Rijk, politici, zorgprofessionals en belangenbehartigers in de 
transitie naar vertrouwen met de inzet van ‘leer- en leefgeld’ voor jongeren met 
een zorgverleden/in een gemarginaliseerde positie.

Om dit te realiseren is nodig dat:
1. In de pilots gaan gemeenten in samenwerking met Stichting het Bouwdepot 
gedurende een jaar aan de slag met:  werving en selectie, intakes van de 
jongeren, vaststellen van bouwplannen met jongeren, maandelijks verstrekken 
van de bouwdepots, faciliteren van de begeleiding en monitoring van het 
Bouwdepot jaar bij de jongeren en begeleiders. 
2. We onze kennis delen en de verhalen van de jongeren en hun begeleiders 
in de pilots vertellen op onze website en in de vorm van podcast, gerichte 
campagnes en acties, opinie en media-aandacht.
3. We in samenwerking met DRIFT/Erasmus Universiteit en Hogeschool Utrecht, 
de lectoren Nadja Jungmann/Lia van Doorn onderzoek koppelen aan de lokale 
pilots en de uitkomsten uitdragen;
4. We aan de slag gaan met positieve beeldvorming en taal voor, tijdens en na 
een jaar een bouwdepot ism het beelddepot www.hetbeelddepot.nl;
5. We in de eerste fase met 1-4 gemeenten samen lokale pilots organiseren 
en ondersteunen en de resultaten en ervaringen delen. In deze pilots gaan 



we concreet met het verstrekken van een Bouwdepot aan jongeren in een 
kwetsbare positie aan de slag en ondersteunen we de pilots met onderzoek, 
het delen van onze kennis en ervaringen in het herstel en bevorderen van de 
gezondheid van de deelnemende jongeren en het doorontwikkelen van de 
aanpak het Bouwdepot om zo op te kunnen schalen naar meer jongeren en 
gemeenten. 
6. We in samenwerking met de VNG en het Rijk opschalen naar meer gemeenten 
en naar het landelijke mbt de aanstaande bijstelling van de Participatiewet;
7. We een digitale toolkit ontwerpen en doorontwikkelen met een helpdesk 
zodat gemeenten zelf aan de slag kunnen met de voorbereidingen, ontwikkeling 
en uitvoering van de aanpak het Bouwdepot;
8. Lokale belanghebbenden meenemen de aanpak van Bouwen aan vertrouwen, 
de principes en de jongeren van het Bouwdepot. 

Bovenstaande doelen worden in jaarplannen vertaald naar concrete en 
meetbare activiteiten. 
 

“Je hebt de regie zeg maar zelf in handen. 
Dus ja sommige mensen zouden dan 
zeggen ‘het lijkt op een uitkering’ maar ik 
vind dat totaal niet zo, want je hebt de 
vrijheid om te doen met dat geld wat je wil.

“Het kost me geen extra uren begeleiding 
bij jongeren met een Bouwdepot, het levert 
me juist uren op omdat hardnekkige pro-
blemen door het ontbreken van voldoende 
inkomen getackled zijn. Gemiddeld een uur 
tot anderhalf uur per week. Ik kan eindelijk 
doen waarvoor ik ben opgeleid. Meer rust 
bij de jongeren levert meer ruimte voor 
echte begeleiding op.”

- Jongere uit eerste pilot

- Beleider van eerste pilot



4. LEIDENDE PRINCIPES 

Jongeren ontvangen € 1.050 per maand, een jaar lang;

We werken vanuit vertrouwen, in plaats van wantrouwen;

Jongeren zijn in de regie, in plaats van slachtoffer van het systeem;

Jongeren worden ondersteund bij en zetten zich in voor het leren leven en 
werken aan herstel door uitvoering te geven aan hun eigen Bouwplan;
Het bouwbudget is leergeld, fouten maken mag;

Bijverdienen mag;

We hanteren een lerende aanpak met een delende houding; samen komen we 
tot nieuwe inzichten die we delen in de vorm van verhalen; 

We werken aan nieuwe en positieve beeldvorming rondom de doelgroep.
 

‘Jongeren die in aanmerking komen voor 
een Bouwdepot zijn veelal jongvolwassenen 

met een psychische kwetsbaarheid, met 
verslavingsproblematiek of met een verstandelijke 
beperking die niet meer kunnen terugvallen op een 

stabiele thuissituatie en die ondersteuning door 
ouders of verzorgers langdurig ontberen. Deze 
jongeren hebben vaak problemen op meerdere 

leefgebieden waaronder hoge schulden opgelopen 
door jarenlang een instabiel en onvoldoende 

inkomen.’



5. ACTIVITEITEN JAARPLAN 2021 - 2022 

De activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende fasen:
Fase 0: de oriënterende fase, acquireren bij gemeenten om deel te nemen met 
een pilot het Bouwdepot.
Fase 1: de voorbereidende fase, het samenbrengen van de juiste mensen 
in gemeenten en het aanleveren van de gevraagde informatie voor lokaal 
draagvlak en zo alles te kunnen organiseren voor een start van een pilot.
Fase 2: de Bouwdepot fase, jongeren krijgen een jaar lang een Bouwbudget 
(leef- en leergeld) en monitoring/onderzoek gaat starten. 
Fase 3: de evaluerende fase, resultaten worden gecommuniceerd en 
mogelijkheden voor een doorstart onderzocht.

We onderscheiden daarbinnen 3 rollen:
1. Opzetten, vormgeven en professionaliseren
2. Lokaal draagvlak en het verhaal vertellen
3. Een duurzaam financieringsmodel en de fiscale innovatie

1. Opzetten, vormgeven & professionaliseren:

- Ontwikkelen en ontwerpen van een duurzame Toolkit voor gemeenten en 
zorgproffesionals om een vertaling te maken naar een duurzame aanpak.

- Acquireren van gemeenten om met de aanpak het Bouwdepot in een pilot aan 
de slag te gaan. Stichting het Bouwdepot wil versnellen en opschalen om toe te 
groeien in de komende 2-3 jaar naar 150-200 jongeren met een Bouwdepot, in 
samenwerking met 5-10 gemeenten.

Eerst ontwerp voor online Toolkit, waar begeleiders ervaringen kunnen uitwisselen en documenten kunnen downloaden.



2. Lokaal draagvlak / verhaal creëren

In 2021-2022 zullen er activiteiten plaatsvinden die positieve beeldvorming en 
taal versterken voor de jongeren in een thuisloze/gemarginaliseerde positie.

Roadmap voor Bouwdepot traject ism gemeenten. 



- september 2021 – december 2021
We werken intensief samen met www.hetbeelddepot.nl in gezamenlijke 
activiteiten:
a. Een magazine krant met een oplage van 50.000 voor de inwoners van de 
gemeente Utrecht
b. Een campagne in 2e helft 2022 met een magazine om positieve beeldvorming 
voor deze groep jongeren met nieuwe beelden en verhalen te laden.

3. Duurzaam financieringsmodel - naar een duurzame aanpak  
 en fiscale innovatie

- Opschaling extra pilots in 5-10 gemeenten en ondersteuning bieden om te 
komen tot lokale borging in gemeentelijk beleid.
- Zoektocht naar een correct fiscaal model voor het verstrekken van leer- en 
leefgeld aan jongeren die in aanmerking komen voor een Bouwdepot.
- In periode september 2021 – december 2022 in samenwerking met PWc 
consultancy. 

De huidige beeldvorming van dakloze jongeren in de media. 



6. INKOMSTENBRONNEN  

Stichting het Bouwdepot heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van 
bijdragen van anderen. Voor de komende jaren verwacht de Stichting met name 
inkomsten te krijgen uit subsidies en fondsen. 

Subsidies van gemeenten
Stichting het Bouwdepot gaat samenwerkingen aan met gemeenten om aan de 
slag te gaan met de aanpak het Bouwdepot, het doen van onderzoek, inzet van 
haar kennis en expertise in de uitvoering van de aanpak en het vertellen van het 
verhaal lokaal en landelijk over de resultaten van de aanpak voor de jongeren en 
de begeleiders ondersteuners. Stichting het Bouwdepot gaat samenwerkingen 
aan met gemeenten om aan de slag te gaan met de aanpak het Bouwdepot,  he 
tdoen van onderzoek, inzet van haar kennis en expertise in de uitvoering van e 
aanpak en het vertellen van het verhaal lokaal en landelijk over de resultaten van 
de aanpak voor de jongeren en de begeleidende ondersteuners. De stichting 
werkt in de pilots met gemeenten samen om de aanpak op termijn duurzaam 
lokaal te borgen in gemeentelijk beleid.

Eind 2021 is het streven dat er 2 gemeenten zijn aangesloten bij de aanpak van 
het Bouwdepot. De verwachting is dat er in 2022 een uitbreiding is naar 4-6 
gemeenten en een verdere uitbreiding met meer jongeren met een Bouwdepot 
met de 4-6 samenwerkende gemeenten. 

Subsidies en fondsen
Stichting het Bouwdepot maakt gebruik van extra subsidies en fondsen t.b.v. 
projecten die bijdragen aan de doelstelling en aan haar rol als landelijk kennis- en 
expertisecentrum.
 
De Stichting heeft van de gemeente Eindhoven een subsidie ontvangen voor 18 
maanden t.b.v. de uitvoering van een pilot waarin 30 thuisloze jongeren een jaar 
lang een Bouwdepot ontvangen en wetenschappelijk onderzoek. Deze middelen 
komen volledige ten dienste van de pilot in Eindhoven en de onderdelen 
daarbinnen zijn: verstrekken van de Bouwdepots aan de 30 deelnemende 
jongeren, het doen van onderzoek voor de gemeente Eindhoven en de 
personele inzet tbv ondersteuning van de pilot ’30 jongeren een Bouwdepot in 
Eindhoven.’

De Stichting heeft van Stichting DOEN een subsidie ontvangen om te komen 
tot een duurzame aanpak. Dit betekent concreet dat we met inzet van de 
middelen van Stichting Doen willen komen tot een aanpak die werkt en inzetten 
op professionalisering van de uitvoerende organisatie van de Stichting het 
Bouwdepot.

Stichting het Bouwdepot heeft het aanvragen van subsidies en fondsen in eigen 
beheer.



6. BEHEER & BESTEDINGSVERMOGEN  

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen. Er zijn gemiddeld 4 tot 
6 bijeenkomsten per jaar.
 
De Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met freelance ZZP-ers tbv 
de uitvoering van haar doelstellingen. 

De ZZP-ers worden marktconform uitbetaald op freelance basis.

“Rust. In mijn hoofd. Het is echt gewoon 
veel rustiger in mijn hoofd, omdat ik weet 
gewoon ik ga vooruit en eerst stond je stil 
of ging je achteruit en dan maakt het je 
leven zoveel zwaarder en moeilijker zoals je 
jezelf dat voelt. Maar als je je voelt vooruit-
gaan dan, ja, dan voel je je ook veel fijner en 
dan ga je met een lach uit je bed en dan voel 
je je gewoon, ja, beter.  Nu ik weet, oke m’n 
schulden worden betaald, ik kan gewoon 
leven, ik kan sparen, snap je?”

- Jongere uit eerste pilot


