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De Leefomgeving als informele mentor – nieuwe 
huisvestingsconcepten voor de Jeugdzorg



Initiatief: Projectondersteuning:Architect:

TAFELBERG CAMPUS AMSTERDAM

Dag van de Stad – 28/10/2019

NIEUWE HUISVESTINGSCONCEPTEN VOOR DE JEUGDZORG

DE LEEFOMGEVING ALS INFORMELE MENTOR

Ondersteuning ontwerpproces:Integratie:



1 op de 10 kinderen ontvangt jeugdhulp



Trend:  Toenemend aantal jongeren in de Jeugdzorg 
en afnemende middelen

Projectie groei 



Overige uitdagingen voor de Jeugdzorg:

• Gebrek aan passende huisvesting (acuut in Amsterdam)

• Uitstroom stokt hierdoor → wachtlijsten voor instroom, ook 

voor urgente gevallen

Daarnaast:

• Systeemgrenzen in behandeling tussen 18- en 18+

• Systeemgrenzen tussen GGZ en andere vormen van 

begeleiding (volwassenen)



Eenmalige kosten voor huisvesting 
(Kostenraming studioappartement excl. grondkosten, incl. BTW): 

€ 80.000,--

Zijn andere afwegingen mogelijk?

‘In de afgelopen drie jaar verdrievoudigde het aantal thuislozen tussen 

de 18 en 30 jaar, tot ruim 12.000’

Bron: CBS 23/09/19



Stabiele omgeving voor groei naar zelfstandigheid?

Voormalige Jeugdgevangenis (Nieuwe Lloyd) in gebruik als instelling voor de 
gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg Plus)

Nu:

De ‘Tafelberg’ Campus, Amsterdam

Investeren in sociale infrastructuur:



Een campus voor 290 jongeren waaronder 60 met een 
achtergrond in de Jeugdzorg

Straks:



Buitenlandse studenten

Starters / 
Young professionals

Studenten

Jongeren met een 
achtergrond in de Jeugdzorg

De nieuwe Campus: Een mix van 290 bewoners

60 

100 

100 

30 

De leefomgeving als informele mentor:
‘Een mix van bewoners met overeenkomstige 
uitdagingen die kunnen leren van elkaar’



Wonen, Leren, Werken en Ontspannen op één plek

Live, Learn, Work & Play:

Sport &  
Ontspanning

Werk &  
Stage

Gemeenschappelijke 

Voorzieningen & Mobiliteit

Groen &  
buitenruimte

Coaching  & 
Begeleiding

‘Skills Route’/ 
Leertrajecten

De mix van de 
verschillende 
doelgroepen:

Studenten, Starters en 
Jongeren uit de 

Jeugdzorg

De nieuwe Campus: Mix van voorzieningen

Concept: Live Learn Work Play Uitwerking in programmaonderdelen:



Tafelberg Campus    

AMC

A2 Richting Ring

Station Holendrecht

Community Campus (in aanbouw)    

Gebied in herontwikkeling

Context



Jeugdzorg Plus Dagprogramma

‘Live’ Nieuwbouw: 242 units van ca. 22 m2

‘Live’ Oudbouw: 48 units van ca. 28 m2

Plint met collectieve functies: ca. 1900 m2

Jeugdzorg Plus



Collectieve ruimten op de woonverdiepingen

Woonunits: studioappartementen van ca. 22 m2



Jeugdzorg Plus Dagprogramma

‘Live’ Oudbouw: 48 units van ca. 28 m2

Plint met collectieve functies: ca. 1900 m2





Placemaking

Start

Tafelberg 

Campus

ToekomstHuidig imago



Community Building in fasen

Doelen vanuit de ‘Big Five’: in Jeugdzorg:

Wat wil de campus betekenen voor de bewoners?

Stapsgewijze ontwikkeling van de gemeenschap 



We bieden in elke fase  
“ingrediënten” aan waarmee 
de jongeren zelf hun eigen 
thuis kunnen maken.

Community Building



Sociaal Contract met
‘Gives & Takes’

De Campus is nooit helemaal af. Er is eigen 
inbreng in de inrichting

Buddy Systeem

Sport & spel, 
fitness, basketbal, gymzaal, muziek, café

Natuur
Moestuin, kas, tuin

Werken & Leren, 
Werkplaats, atelier, sociale ondernemers, 

werkplekken
bibliotheek

Eten
Moestuin, minimarket, 
collectieve keuken, BBQ

Creëren
Makerspace, Atelier, 

Oefenruimten

Social Design en Community Building



Proces & Realisatie:

Jeugdzorg:

Jeugdzorg innovatie / 
Social Design:

Architect:

Integratie:

Financial
Engineering

Realisatie:

• De opbrengsten van de wooneenheden maken 
investering in de extra collectieve functies in principe 
mogelijk, maar er moet rekening worden gehouden 
met een onrendabele top voor het huisvesten van de 
jongeren uit de Jeugdzorg.

• De Jeugdzorg (Spirit) besteedt de exploitatie van de 
wooneenheden uit aan partners (toegelaten 
instellingen) maar blijft eigenaar en manager van de 
community; Spirit heeft hiermee een laboratorium 
voor innovatie in de Jeugdzorg ter beschikking.

Ondersteuning ontwerpproces: Ondersteuning realisatie:

Procespartners:






