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Blijdschap alom: Delft kan einde-
lijk onderdak bieden aan jongeren
die (tijdelijk) niet thuis of in een
pleeggezin kunnen wonen. Al in
2015 werd het gemis aangekaart
door stichting Jeugdformaat. Wet-
houder Hatte van der Woude,
Jeugd & Integratie, opende woens-
dag het Gezinshuis Intensief aan
de Rotterdamseweg. 

Het is de eerste kleinschalige
vorm van gezinsopvang van
Jeugdformaat in de regio Haaglan-
den. Er wonen vier jongeren tus-
sen de 8 en 18 jaar, begeleid door
twee gezinshuisouders, twee pe-
dagogisch medewerkers, een am-
bulant hulpverlener en een ge-
dragswetenschapper. Het is een
samenwerkingsverband tussen
Jeugdformaat, GGZ Delfland en
Ipse de Bruggen. 

Van der Woude is blij met het
initiatief. ,,Delft zet in op transfor-
matie van het zorgaanbod om ef-
fectieve zorg op maat te bieden.
Dit is aanleiding geweest voor
Jeugdformaat om een Gezinshuis
Intensief hier te ontwikkelen’’,
legt ze uit.  ,,Het is een mooie aan-
vulling in het hele palet van zorg

voor kinderen en jongeren in
Delft. Kinderen en jongeren met
complexe problemen moeten goed
worden opgevangen en daar is
soms meer voor nodig dan een
pleeggezin, logeerhuis of een nor-
maal gezinshuis kan bieden. Het is
een vernieuwing in de zorg voor
jongeren die extra stabiliteit nodig
hebben.’’ Gezinsouder Milisa Sluis
en leidinggevende Marjan Soppe
zijn blij dat het hiaat eindelijk is
opgevuld. ,,Jeugdformaat had al 34
gezinshuizen in de regio, maar het
Gezinshuis Intensief is nieuw.
Sommige kinderen en jongeren,
die niet thuis konden wonen, za-
gen we steeds weer verhuizen naar

een nieuwe plek. Dit betekende
steeds weer aanpassen aan een
nieuwe woonplek terwijl ze juist
stabiliteit en zekerheid nodig heb-
ben. Simpelweg een thuis!’’

Hechting 
De jongeren komen uit verschil-
lende situaties. ,,Er kan bijvoor-
beeld sprake zijn van ernstige
hechtingsproblematiek, al dan
niet in combinatie met (complexe)
trauma, gedrags-, systeem- en/of
psychiatrische problemen.  Met
name door wegloopgedrag en/of
heftig agressief gedrag naar zich-
zelf en naar anderen komt de vei-
ligheid in gevaar als zij thuiswo-

nen.’’ Hoe lang ze in het huis blij-
ven wonen, dat is per jongere ver-
schillend. ,,Zij kunnen hier zolang
als nodig is blijven wonen. Onder-
tussen wordt er ook gewerkt aan
het contact met hun ouders en
hun eigen netwerk. Als hierin op
termijn blijkt dat het goed is en
ook mogelijk is om weer bij hun
ouders of iemand in hun eigen
netwerk te gaan wonen, dan wordt
deze optie goed overwogen. Daar
waar mogelijk werken wij altijd
aan terugkeer naar huis.’’

In het huis wordt gewerkt met
de ‘presentiebenadering’. ,,De re-
lationele afstemming tussen de
hulpverlener en de jongere is de

basis voor de hulp en de steun die
geboden worden. Goede zorg
wordt zorgvuldig afgestemd op de
jongere en sluit aan bij wat hij of
zij nodig heeft. We leggen hier be-
wust de nadruk op, om duidelijk
te maken dat het gaat om het écht
zien en begrijpen van de jongeren.
Er wordt echt meegeleefd in zijn
of haar leven. Zoals het ook in een
gewoon gezin gaat.’’ 

Als het aan Sluis en Soppe ligt,
worden er in de toekomst meer
huizen geopend. ,,Omdat dit een
alternatief is voor zwaardere vor-
men van hulpverlening zoals 
bijvoorbeeld de gesloten jeugd-
zorg.’’

‘Het is een mooie aanvulling op het
hele palet van zorg voor jongeren’

Gezinshuis Intensief geopend in Delft

▲ Gezinsouder Milisa Sluis en pedagogisch Mandy Ros zijn blij met Gezinshuis Intensief. FOTO FRED LEEFLANG 

DELFT De Delftse afdeling van
de Koninklijke Horeca Neder-
land steunt burgemeester Van
Bijsterveldt in haar beslissing
om de coffeeshops The Game en
The Future te sluiten. 
,,De herhaaldelijke geweldsinci-
denten rond de coffeeshops vor-
men een gevaar voor Delft”,
zegt voorzitter Jon Cornelese. 
Hij was onaangenaam verrast
door een bericht in de krant, 
dat volgens hem iets anders
suggereerde. 
,,In een eerder bericht over een
noodfonds voor gesloten hore-
cabedrijven kon de indruk wor-
den gewekt dat wij als KHN
Delft tegen de beslissing van de

burgemeester zouden zijn. Dat
kwam doordat de link werd ge-
legd met soortgelijke situaties
in Amsterdam. Daar komt het
nogal eens voor dat bedrijven
worden getroffen door zaken als
handgranaten in de garderobe
of andere soorten van bedrei-
ging. Daardoor gaat het gedu-
peerde bedrijf  dan dicht en is er
een concurrent uit de weg ge-
ruimd. Dat is heel erg verve-
lend, want het gaat daar om ho-
recabedrijven die zijn aangeslo-
ten bij de KHN. Coffeeshops
zijn dat niet. Zij kunnen geen
KHN-lid zijn en dat geldt dus
ook voor Delft,” aldus Corne-
lese. 

‘KHN achter burgemeester’
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‘Parkeerproblemen Bomenwijk
moeten nu al worden aangepakt’
Karl Flieger

Delft

Bert van der Woerd heeft namens
de fractie van de ChristenUnie aan
de bel getrokken over de parkeer-
problemen in de Delftse Bomen-
wijk. De bouwwerkzaamheden in
de wijk duren nog tot 2024,
waarna ook de openbare ruimte
opnieuw wordt ingericht. 

Te laat, vindt Van der Woerd.
,,De Bomenwijk heeft nu een par-
keerprobleem, vooral rond het
winkelcentrum. Wij roepen het
college op om dit probleem op te
lossen, al dan niet tijdelijk.”

De reactie vanuit het stadhuis is

terughoudend. ,,Wij realiseren ons
dat de bouwwerkzaamheden tot
extra parkeerdruk kunnen leiden
in de wijk", aldus het college. ,,Bij
Vestia zullen wij erop aandringen
dat in goed overleg met de betrok-
ken bewoners gezorgd wordt dat
de bouwoverlast zoveel mogelijk
beperkt blijft.”

Het neemt niet weg, zo reali-
seert het college zich, dat de par-
keerdruk in een deel van de Bo-
menwijk momenteel relatief hoog
is. ,,Het antwoord op een hoge par-
keerdruk is het uitbreiden van par-
keerregulering. In februari 2017 is
een enquête in de Bomenwijk ge-
houden om het draagvlak hiervoor

te peilen. Daaruit bleek dat er op
dat moment onvoldoende draag-
vlak was voor de invoering van
parkeerregulering. De parkeer-
overlast is daarmee ongewijzigd
gebleven. In februari heeft de ge-
meenteraad vervolgens besloten
tot het houden van een proef met
een zogenoemd Review Panel. In
deze systematiek vindt de beslis-
sing voor uitbreiding van parkeer-
regulering niet meer plaats op ba-
sis van draagvlak, maar op basis
van het objectief vaststellen van de
parkeerproblematiek. De vraag
aan het Review Panel is vervolgens
niet óf er in de wijk parkeerregu-
lering moet komen, maar hoe.”


