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Onderstaande cliënt is een persoonlijk succesverhaal voor de Zuiderschans, hiermee onderbouwen wij wat de Zuiderschans 
voor verschil kan maken voor jongeren met een hulpvraag. 
In onderstaand traject, welke als voorbeeld dient, willen wij bepaalde nuances toelichten waaruit blijkt welke verschillen 
dat dan eigenlijk zijn. 
Het verloop van onderstaand traject is als volgt verlopen;
Als eerste komt de client (hierna Pim te noemen, uiteraard niet zijn echte naam) via een aanmelding bij Zuiderschans 
binnen, vervolgens beschrijf ik de aanmelding en achtergrond, daarnaast wordt er een toekomst beeld beschreven door de 
client en persoonlijk begeleider samen: wat er gebeurt zou zijn als de client hier niet woonachtig zou zijn geweest. Afsluit
end zal er door middel van de maatschappelijk prijslijst een kosten en baten overzicht gemaakt worden, hierna zal ook 
worden toegelicht hoe zijn traject is verlopen en hoe het nu met hem gaat. 

Vanaf zijn jeugd heeft Pim maatschappelijk werkers om 
zich heen gehad, zo heeft hij op meerdere internaten 
gewoond en speciaal onderwijs gevolgd. Door zijn trau
matische jeugd in een omgeving waar geweld, drugs en 
alcohol de dagelijkse gang van zaken was is Pim gestart 
met een achterstand richting de maatschappij. Mede door 
zijn opvoeding, heeft Pim niet de juiste richtlijnen gekregen 
om de juiste stappen te zetten richting zelfstandigheid in 
de maatschappij. 
Zo is hij op 9 jarige leeftijd uit zijn ouderlijk huis gezet en bij 
opa en oma gaan wonen, toen hij 12 was werd deze situatie 
onhoudbaar en is Pim naar een internaat gegaan. Hij heeft 
tot zijn 18de op verschillende internaten gewoond, waar
na hij de keuze heeft gemaakt om toch weer terug bij zijn 
moeder te gaan wonen. Waar het leek dat er enige vooruit
gang in zat, ging het eigenlijk snel weer bergafwaarts. 
Onderlinge relaties zijn dusdanig verstoord dat dit uitdraait 
op conflicten. 
Doelen die wel behaald zijn samen met Maatschappelijk 
werk zijn bijvoorbeeld dat Pim op zijn 18de een WAJONG 
uitkering aangevraagd en is toegekend en dat hij richting 
de Zuiderschans is begeleid. Na 3 jaar thuis gewoond te 
hebben is het wederom mis gegaan waardoor Pim (emo
tioneel) gedwongen wordt uit huis te gaan en is op straat 
gaan zwerven.   

Pim was op het moment van aanmelding dakloos. Hij sliep 
wanneer het kon bij zijn moeder, vrienden en als er finan
ciën beschikbaar waren zocht hij onderdak in een hotel. 
Door de kwetsbare en onveilige situatie en de maatschap

pelijke problemen die Pim ervaarde, heeft hij nooit naar de 
dak en thuisloze opvang durven te gaan. Schulden liepen 
op en er was geen overzicht over financiële achterstanden. 
Doordat Pim dakloos was is hij niet in de mogelijkheid of 
gelegenheid om betalingsregelingen te treffen waardoor 
schulden alleen maar verder opliepen. 
Bij aanmelding geeft Pim ook aan dat hij verwacht dat hij 
zelf zijn financiën kan regelen en beheren als hij een dak 
boven zijn hoofd heeft. Ook had Pim te kampen met een 
zware soft drugs verslaving van +/ 10 joints per dag. Mede 
door deze verslaving was er geen dag en nacht ritme en 
verwaarloosde hij zijn omgeving en persoonlijke hygiëne. 
Er liepen 2 reclasseringstrajecten, het lukte hem niet om 
zijn afspraken na te komen en ook zijn taakstraf kwam hij 
niet na.
Hij verviel steeds weer in criminaliteit in de vorm van 
vechtpartijen en hooliganpraktijken, mede hierdoor heeft 
Pim een stadionverbod van 5 jaar gekregen en zijn er 
meerdere rechtszaken tegen hem aangespannen. Het gaat 
zichtbaar achteruit met Pim , spanningen lopen op welke 
zich uiten in  suïcidale uitspraken gedaan. Pim weet in deze 
periode niet meer wat de zin van het leven is. 
Het positieve van de aanmelding was dat Pim gemo
tiveerd was om iets van zijn leven te gaan maken en dus 
ook open stond voor de begeleiding die de Zuiderschans 
te bieden heeft. Pim geeft hierbij aan dat hij moeite heeft 
met een persoonlijk band op te bouwen met ‘weer’ een 
nieuwe maatschappelijk werker. Per 27 Oktober 2017 is Pim 
woonachtig op de Zuiderschans.

Aanmelding en achtergrond

De Zuiderschans



Samen met Pim hebben we gekeken waar Pim allemaal tegen aanliep toen hij op de Zuiderschans kwam wonen en wat er 
was gebeurt als Pim het project de Zuiderschans er niet was geweest. 

Netwerk

Verslaving

Pim geeft aan dat hij op het moment van aanmelding steeds meer harddrugs gebruikte, we hebben het 
dan over o.a. cocaïne, XTC, ketamine en speed. De afhankelijkheid werd steeds groter. Hij probeerde 
voornamelijk de waan van de dag te vergeten, ook was dit in het netwerk waar Pim zich bevond geen 
uitzondering. Zowel individueel als groepsbelang speelde een belangrijke rol in zijn gebruik.

Reclassering en taakstraf

Bij de aanmelding had Pim 120 uur taakstraf die binnen 1 jaar voldaan moesten zijn anders werd deze 
terug gestuurd naar het OM. De taakstraf liep al bijna 3 jaar en Pim had nog geen enkel uur hiervan uit
gevoerd. Pim geeft aan dat hij zonder de ondersteuning die hij kreeg, ook nooit was gaan doen (120 uur 
taakstraf betekent 60 dagen gevangenis straf indien deze niet wordt uitgevoerd). Tevens liep er naast zijn 
taakstraf nog een afzonderlijke rechtszaak tegen Pim De uitspraak hiervan was (nog eens) 120 uur taak
straf en een boete van 4000 euro. 

Het netwerk waar Pim zich in bevond had vooral te maken met drugs en criminaliteit. 
Vermoedelijk hebben ‘vrienden’ herhaaldelijk misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van R,  vooral 
op criminaliteit liet Pim zich snel overhalen tot de ‘foute’ keuzes. Pim geeft aan dat hij niks anders 
kenden dan dit netwerk en niet wist hoe hij hier uit kon ontsnappen. Mede omdat deze ‘vrienden’ ook 
onderdak boden op het moment dat Pim geen dak boven zijn hoofd had zag hij geen uitweg. 

Persoonlijke verzorging

Pim zijn gebit was in dusdanige slechte staat dat hij flink aan het afvallen 
was, hij kon hij niet eten en gebruikte soft drugs als pijnbestrijding. 

Maatschappelijk werk

Door de jaren heen had Pim zo goed als het vertrouwen in zichzelf en de maatschappij verloren en vond 
het steeds moeilijker om de moeite op te brengen tot weer een afspraak met verschillende instanties. 
Het geloof in een goede toekomst verdween steeds meer uit de horizon. 

Persoonlijke omstandigheden

Op het moment dat Pim dakloos was en alles voor zijn gevoel tegen zat, heeft hij regelmatig over 
de zin van het leven nagedacht. Is dit wat ik wil? En wat doe ik op deze wereld? waren verschillen
de vraagstukken waar hij mee zat. Hij geeft aan dat hij meerdere malen heeft nagedacht of er nog 
genoeg perspectief was om het leven voort te zetten. 

Toekomst zonder Zuiderschans



Netwerk

Schulden

Pim is per 27 Oktober ingestroomd en is begonnen met een flinke schuld. Hij heeft de eerste 3 maanden 
de keuze gemaakt om deurwaarders te betalen en vond het lastig om de berekening zo te maken dat 
hij ook huur kon betalen. Doordat de vertrouwensband nog erg fragiel was gaf hij niet volledige trans
parantie in zijn financiën. Na 3 maanden hebben wij samen met Pim zijn schulden en betalingen kunnen 
stabiliseren, waardoor zijn schulden niet opliepen. 
Dit gaf hem een bepaalde rust en het vertrouwen in zijn coach groeit. Vervolgens hebben we voorg
esteld om de zorgen met betrekking tot zijn financiën uit handen te nemen. ‘Zeker Finance’ bewind 
voering is hier in beeld gekomen, deze is nu beheerder van zijn financiën. Momenteel betaalt hij aan 
meerdere organisaties af en heeft hij leefgeld. 

Reclassering en taakstraf

We hebben in overleg met reclassering zijn taakstraf vanaf juni 2018 opgestart, door de structuur, bege
leiding en stabiliteit in zijn woonomgeving heeft hij zijn reclassering en taakstraf traject afgerond. Er is 
zorgvuldig gezocht naar de juiste reclasseringsplek, toen Pim deze gevonden had ging het vrij goed. Hij 
heeft hier ook veel geleerd omdat hij met lotgenoten te maken had, die hem positief beïnvloedden. 

Pim heeft een momenteel een vriendinnetje, die een goed netwerk om zich heen heeft. Hierdoor zie je 
het milieu waar Pim mee omgaat veranderen. Tot op heden heeft Pim nog niet geheel afscheid kunnen 
nemen van zijn oude milieu, maar weet hij wel veel beter zijn grenzen aan te geven. Daarnaast heeft 
Pim geleerd, hoe hij omgaat met instanties en tegenslagen. Hij weet zichzelf steeds weer te herpakken 
bij een negatieve ervaring.

Verslaving

Het gebruik van Pim is afgenomen van +/ 10 joints per dag, naar twee 
joints perdag. Dit heeft hij geheel zelfstandig gedaan. Pim is tevens een 
tijd volledig gestopt geweest, maar dit was voor Pim een te grote stap. 
Het gebruik is inzichtelijk geworden voor begeleiding en samen met 
Bewindvoering wordt er het uitgave patroon hiervoor besproken. 

Persoonlijke verzorging

Pim heeft zijn woning tegenwoordig goed op orde, hij is nu bezig met meubels in te kopen voor zijn 
nieuwe woning. Ook staan er afspraken bij de tandarts in het vooruitzicht waarvoor geld gereserveerd is. 
Zodoende kan Pim zonder problemen starten met het herstel van zijn gebit. 

Resultaat verblijf Zuiderschans



Uitstroom

In overleg met het Sociaal wijkteam, Linc naar Zorg en Pim, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het voor 
Pim goed zou zijn om uit te stromen naar een zelfstandige woonplek. Pim heeft de juiste stappen gezet 
en is, na een verblijf van anderhalf jaar op de Zuiderschans, klaar voor een eigen stabiele toekomst met 
hulpverlening die hij vertrouwt en die zich aanpast aan zijn tempo. Mede door een urgentie aanvraag 
welke is goedgekeurd door de urgentiecommissie kan Pim vanaf uiterlijk 2 Juni 2019 zelfstandig wonen 
mét ambulante begeleiding. De kwetsbaarheden met betrekking tot financiën, criminaliteit en persoon
lijk e verzorging zijn dusdanig positief ontwikkelt dat Pim de kans verdient om een zelfstandig bestaan op 
te bouwen waarin hij de zin van het leven weer gevonden heeft.

Doelen na Zuiderschans

• Opleiding/werk traject vanuit het UWV 
• Ambulante begeleiding vanuit Novadic Kentron 
• Zelfstandiger worden in zijn financiële huishouding in overleg met bewindvoerder



Doormiddel van de maatschappelijk prijslijst zullen we omschrijven wat de kosten zouden zijn als Pim niet op de  
Zuiderschans woonachtig was geweest. Dit wegen we af tegen de kosten die het nu voor de maatschappij heeft gekost. 

Maatschappelijke prijslijst

OMSCHRIJVING PRIJS EENHEID AANTAL BEDRAG

Huisarts
Consult

€ 45,00 per keer 4 € 180,00

Psychiater
Persoonlijke omstandigheden

€ 95,00 per keer 10 € 950,00

Detentie € 230,00 per dag 120 € 27.600,00

Inzet reclassering € 750,00 per jaar 1 € 750,00

Forensische zorg
Taakstraf en reclassering

€ 280,00 per dag 120 € 33.600,00

Intramurale crisis opname GGZ 
Een gemiddelde opname is 3,5 dag

€ 275,00 per dag 3,5 € 962,50

Schuldhulpverlening € 1500,00 per maand 1 € 1500,00

Politieinzet € 45,00 per uur 2 € 90,00

Advocaat € 180,00 per uur 4 € 720,00

Maatschappelijk werker € 65,00 per uur 3 € 195,00

Inzet UWV € 3000,00 per jaar 1 € 3000,00

€ 69.547,50



Doormiddel van de maatschappelijk prijslijst zullen we omschrijven wat de kosten zouden zijn als Pim niet op de  
Zuiderschans woonachtig was geweest. Dit wegen we af tegen de kosten die het nu voor de maatschappij heeft gekost. 

Zuiderschans prijslijst

OMSCHRIJVING PRIJS EENHEID AANTAL BEDRAG

Beschermd wonen begeleid € 18000,00 per jaar 1 € 18.000,00

Huisarts
Consult

€ 45,00 per keer 4 € 180,00

Inzet reclassering € 750,00 per jaar 1 € 750,00

Advocaat € 180,00 per uur 4 € 720,00

Inzet UWV € 3000,00 per jaar 1 € 3000,00

€ 22.650,00

€ 69.547,50  € 22.650,00 = € 46.897,50
Zonder Zuiderschans Met Zuiderschans De besparing per jaar


