
 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige jongeren hebben in hun leven al veel instellingen van binnen gezien (bijv. een 
jeugdhulpinstelling) of te maken gehad met andere vormen van hulpverlening Van de zwerfjongeren 
in Nederland heeft 65% een jeugdzorgverleden en 90% schulden. Veel zwerfjongeren slapen 
afwisselend bij vrienden/kennissen (couchsurfing)  en zijn onzichtbaar voor de hulpverlening.  

Doelgroep 
Jongeren van 23 jaar of jonger zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Er kan sprake zijn van een licht 
verstandelijke beperking, schulden, verslaving of psychische problematiek. 

Toegang 
Zwerfjongeren kunnen zich melden bij de opvangvoorziening. De toegang wordt vervolgens 
beoordeeld/geregeld via de Centrale Toegang van de GGD.  

Aanbod Kwintes  
De Huiskamer is een inloop/huiskamerproject voor jongeren. Dit is op locatie in Almere Schoutstraat 
41-43). De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 17 t/m 23 jaar die in een dreigende 
crisissituatie terecht zijn gekomen. Je zou hierbij kunnen denken aan ondersteuning bij het zoeken 
van een woonplek,  financiële vragen, werk of een opleiding, psychische problemen, etc. 
 
In Almere en Lelystad runnen ex-zwerfjongeren met ondersteuning  een nachtopvang. In Almere 
heet de opvang Vovend-J . In Lelystad heet de opvang WAT. De ex-zwerfjongeren hebben de locaties 
zelf opgezet. De nachtopvang heeft 11 bedden voor zwerfjongeren tot 23 jaar. Iedere bewoner deelt 
de gezamenlijke keuken, badkamer en huiskamer met de medebewoners. Zwerfjongeren verblijven 
hier maximaal zes tot acht weken. Kwintes biedt begeleiding. 
 
Contactgegevens Kwintes  
De Huiskamer, (Robert Roch),Tel 06 – 22 97 59 53 of r.roch@kwintes.nl 
Algemeen regiokantoor Almere Tel 0800 6500 600 
 
Aanbod Leger des Heils  
Het Leger des Heils heeft voorzieningen voor mensen vanaf 18 jaar en als alle andere opties 
onmogelijk zijn gebleken vanaf 15 jaar. Bij Noodopvang Perspectief zijn er 10 plekken voor opvang en 
begeleiding van dak- en thuisloze jongeren. Hiermee wordt voorkomen dat zij in andere 
noodopvangvoorzieningen al op jonge leeftijd (verder) in contact komen met het volwassen 
daklozencircuit.  
Naast deze specifiek op zwerfjongeren gerichte opvangvoorzieningen kunnen dakloze jongeren zich 
ook melden bij de Dag- en Nachtopvang van het Leger des Heils in Almere en Lelystad.  
 
Op elke opvangplek is er 24 uur per dag begeleiding en begeleidt het Leger des Heils de jongeren bij 
alles wat nodig is voor het vinden van een volgende woonplek, financiële vragen, dagbesteding enz.. 
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Contactgegevens Leger des Heils 
Noodopvang Perspectief Almere (Marianne Witteveen) Markt 116, Tel 036 531 0682, 
nopflevo@legerdesheils.nl 
Nachtopvang Almere, Spoordreef 14B (Femke Bakker) tel. 036-5489987 
Nachtopvang Lelystad, Maerlant 10A (Meinke Ehrhardt), tel. 0320-213374 
 

Aanbod Timon 

Timon biedt begeleid wonen bedoeld voor jongeren van 18 tot 25 jaar oud, komend uit de regio 
Flevoland. Het betreft jongeren die dak- of thuisloos zijn en voor wie wonen in het netwerk niet 
mogelijk dan wel niet passend is. Er is specifieke aandacht voor jonge moeders. 
Een begeleid wonen plek is gewenst omdat deze jongeren nog niet in staat zijn zich op eigen kracht 
te handhaven in de samenleving. Ze zijn vastgelopen in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie.  

 
Timon biedt jongeren een maatschappelijke opvang plek samen met zorg. Het betreft begeleid 
wonen na de crisisopvang. Jongeren betalen huur. 
 
Contactgegevens Timon 
Wold 2326  Lelystad, tel.  0800-9008; email info@timon.nl (Egbert Ribberink)
 

Aanbieder Voorziening Plaats Aantallen Doelgroep 

Kwintes Nachtopvang jongeren 
Vovend-J 
 

Almere, Makassarweg   7 Zwerfjongeren tot 23 jaar die  in een 
(dreigende) crisissituatie terecht zijn gekomen. 

Kwintes Nachtopvang jongeren 
WAT 
 

Lelystad, De Veste  17 4 Zwerfjongeren tot 23 jaar die  in een 
(dreigende) crisissituatie terecht zijn gekomen.  

Kwintes Huiskamer 
Inloop en ambulante hulp 

Almere, Schoutstraat 41-43  Jongeren van 17 t/m 23 jaar die  in een 
(dreigende) crisissituatie terecht zijn gekomen. 

Leger des 
Heils 

Noodopvang en begeleiding 
Perspectief 

Almere, Markt 116 10 Zwerfjongeren vanaf 18 jaar en als alle andere 
opties onmogelijk zijn gebleken vanaf 15 jaar. 

Leger des 
Heils  

Nachtopvang algemeen Almere, Spoordreef 14B  Vanaf 18 jaar. 

Leger des 
Heils 

Nachtopvang algemeen Lelystad, Maerlant 10A  Vanaf 18 jaar. 

Timon Begeleid wonen 
(maatschappelijke opvang 
met zorg) 

Lelystad, Wold 2326   6-8 Jongeren van 18 tot 25 jaar oud, komend uit 
de regio Flevoland. Het betreft jongeren die 
dak- of thuisloos zijn en voor wie wonen in het 
netwerk niet mogelijk dan wel niet passend is.  
Focus op jonge moeders van 18-25 jr 
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