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IJmuiden # Het is het eerste plek in
de IJmond waar Parlan, actief in
vrijwel geheel Noord-Holland, het
’nieuwe wonen’ voor een kwetsbare
groep jongeren introduceert. Dat
kun je een uit nood geboren deugd
noemen.

„Dit zijn kinderen uit Velsen, of
uit de directe omgeving. Ze horen
hier. Ze hebben hier hun ouders,
hun school, hun vrienden”, zegt Ma-
riëtte Vos-Lambooy, bestuurder van
Parlan. „Deze groep verdient extra
aandacht. Die missen ze nu. Dit is
zo’n mooie ontwikkeling.”

„Ik wil zeker niet zeggen dat het
moeilijke jongeren zijn. Het zijn
wel jongeren die veel hebben mee-
gemaakt. Dat betekent dat ze soms
ingewikkeld gedrag vertonen, waar-
mee ze het zichzelf en hun omge-
ving moeilijk maken.”

Begeleiding
Het gaat om zeven jongeren, van
wie er drie in IJmuiden zelfstandig
leren wonen en van wie er vier een
huis delen. Er is zeven dagen 24 uur
per dag begeleiding beschikbaar. Ze
komen over uit Heerhugowaard.
Toen Parlan een aanbestedingspro-
cedure verloor van ’concullega’ Ho-
rizon voor grootschalige jeugdop-
vang raakte de Noord-Hollandse
jeugdzorgorganisatie de accommo-
datie daarvoor kwijt.

Dat was pijnlijk. Maar Parlan wil-
de het verlies aangrijpen om het
nieuwe denken in de jeugdhulpver-
lening vervroegd tot uitvoering te
brengen. Aansluitend op de route
die Noord-Hollandse gemeenten,
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de jeugdzorg in de provin-
cie, nu volgen. Mantra van dat nieu-
we denken is ’zo thuis en gewoon
mogelijk’.

Vos-Lambooy: „Het contract voor
Transferium werd in één keer ge-
stopt. Dat heeft een hoop geld ge-
kost. Natuurlijk kan het zo zijn dat
je als overheid inhoudelijk iets an-
ders wilt. Maar het had wel met iets
minder schokken en met iets min-
der schade gemogen.”

Pervers
„Het heeft ook wel iets pervers, zo’n
aanbesteding. Je gaat toch ook niet
het Amsterdam UMC aanbesteden
en het ziekenhuis van Maastricht
vragen om erop te laten bieden? We
waren dus eerst ook niet blij dat Ho-
rizon hier instapte.”

Die wrok is over - al voerde Parlan

nog een rechtszaak tegen de misge-
lopen aanbesteding. „Als je bezwaar
maakt tegen een aanbestedingspro-
cedure, moet dat in de jeugdzorg via
de rechter. Die zaak voerden we ove-
rigens tegen de gemeente - niet te-
gen Horizon.” Parlan verloor. „Dan
is het ook klaar.”

Sterker: inmiddels werken Parlan
en Horizon samen in Noord-Hol-
land. „Je kunt niet met oogkleppen
op langs elkaar heen werken. We
moeten het samen doen. We gebrui-
ken nu elkaars expertise. Er zijn ook
maar een paar spelers in de jeugd-
zorg die de meest complexe vraag-
stukken aankunnen. Daar zijn Hori-
zon en wij er twee van.”

„Wij zijn toen noodgedwongen
zelf in een soort sneltrein onze zorg
anders gaan invullen”, vervolgt de

bestuurder. „We wilden kleiner, hui-
selijker. Vertrouwder ook voor de
jongeren. Daar waren alleen niet
heel veel voorbeelden van: O, dat
doe je zo. Dus het is proberen, ont-
dekken en kijken wat er beter kan.”

Zo kwam Parlan terecht bij Wo-
ningbedrijf Velsen. „We zijn de boer
op gegaan”, aldus Parlans bestuur-
der. „Dan bel je woningcorporaties
en makelaars. We zochten echt in
deze regio: IJmond en Kennemer-
land.”

„Het pand ligt hier om de hoek
van ons eigen kantoor”, haakt Pierre
Sponselee in, waarnemend direc-
teur-bestuurder bij de Velsense cor-
poratie. „We zien dit als onze maat-
schappelijke taak. Voor ons is het
een heel mooi project. Een plek om
te wonen is een ongelooflijk belang-

rijke basis om deel te kunnen nemen
aan de samenleving. Deze plek is
een goede basis voor deze jongeren
om de boel weer op een rij te krijgen.
En als ze er dan weer aan toe zijn om
op zichzelf te gaan wonen, is dat
hartstikke mooi.”

Opgave
„We moeten als woningcorporatie al
heel veel, dat klopt. We moeten
dringend bouwen in Nederland. En
als WBV hebben we een heel grote
opgave om verouderde woningen
op te knappen, renoveren, slopen en
nieuwbouwen. Er zijn er weinig die
zo’n grote opgave hebben in Neder-
land als wij. Dat betekent niet dat je
niet aan dit soort initiatieven mee
kunt werken.”

Daarbij, vindt Sponselee, krijgen

nu zeven vastgelopen en kwetsbare
jongeren de kans om onder begelei-
ding hun leven weer op orde te krij-
gen. „Welke andere argumenten wil
je dan nog horen om hier aan mee te
werken?”

Dankbaar
In het pand aan de Velserduinlaan
zaten op de begane grond bedrijfs-
ruimten, waaronder de fietsenstal-
ling van het Woningbedrijf Velsen.
Erboven woningen. Sponselee en
Vos-Lambooy zijn de aannemer bui-
tengewoon dankbaar. „Het werd
best een spannende operatie”, aldus
de WBV-bestuurder. „Het moet op 1
december klaar zijn, terwijl er een
paar tegenvallers in bleken te zitten.
Gelukkig heeft aannemer Menger
Bouw in de weekenden door willen
werken.” Een ’topprestatie’, meent
het woningbedrijf.

Daardoor wordt de verhuisdatum
gehaald. De nieuwe bewoners moe-
ten alleen even door de steigers heen
kijken.

De buurt is voorbereid op hun
komst - bijvoorbeeld met die ver-
huiskaart. „De reflex van een buurt
is al gauw: niet hier”, beseft Vos-
Lambooy. „Weet dat er meestal iets
supertriests onder zit, onder dat ge-
drag. Onze visie is, als het even mis-
gaat: wij keuren je gedrag niet goed,
maar we rapen jou wel weer op.
Waarom was je nou zo boos? Ik zou
het fijn vinden als deze kinderen
hier niet meteen een stempel krij-
gen.” Het contact met de buren in
IJmuiden is trouwens goed.

„Voor hen is het belangrijk dat ze
vaste grond onder de voeten krijgen.
Dat geeft zekerheid. Je gaat ergens
wonen, en je blijft er, zolang als no-
dig is.”

INTERVIEW Parlan en Woningbedrijf Velsen vangen samen kwetsbare jongeren op

Zo thuis als maar kan
Hun aanstaande buren
hadden de verhuiskaart
alvast in de bus gekre-
gen. Woensdag, 1 decem-
ber, nemen zeven jonge-
ren die onder de zorg
van jeugdhulpaanbieder
Parlan vallen, hun intrek
in IJmuiden. Mariëtte
Vos-Lambooy (Parlan) en
Pierre Sponselee (Wo-
ningbedrijf Velsen) ver-
tellen waarom.
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,,Deze plek is een goede basis voor deze jongeren om de boel weer op een rij te krijgen’’, zegt Pierre Sponsolee van WBV bij het nieuwe huis.
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