
Jayden

De toekomst
Zelfvoorzienend zijn, in mijn onderhoud en me niet hoeven aanpassen 
aan het systeem, dat wil ik graag. Ik wil een baan en een eigen inkomen 
hebben. Iets van schoonmaak. Ik ben graag onder de mensen dus 
misschien aan het werk in hotels. 

Behoeften
Ik wil met respect en vertrouwen behandeld worden en dat ik word 
teruggebeld als dit is afgesproken. Ik heb hulp nodig bij het lezen van 
brieven en formulieren, waarom zijn de formulieren zo moeilijk en denkt 
de gemeente niet mee? Wel vind ik het fijn dat iemand naar me luistert 
en me echt helpt. Dat de tijd wordt genomen om naar mijn situatie te 
kijken en er niet direct een oplossing wordt gezocht of wat ze verplicht 
zijn te doen. Onder druk zetten werkt bij mij niet goed.

Belemmeringen
Ik geef de moed snel op. Het op afspraak komen en het invullen van de 
formulieren vind ik moeilijk. Ik kan moeilijk aan alle verplichtingen 
voldoen en ook mijn post ophalen lukt me niet. Alles moeten regelen en 
wat er bij komt kijken levert mij veel stress op. Ik neem dan ook geregeld 
wat om mij rustiger te voelen. 

Persoonlijk
Mijn naam is Jayden en ik ben 24 jaar. Ik ben echt een vrije vogel en ik 
voel dat ik daardoor niet in het systeem pas. Door psychische problemen 
ben ik dakloos geraakt. Ik heb in het Huis van Jongeren gewoond en 
daarna weer een eigen huurwoning gekregen. Door te weinig werk en 
inkomen ben ik deze woning nu weer kwijt geraakt. Ik heb geen afgeronde 
opleiding dus is het lastiger werk te vinden. Ik heb veel vrienden om me 
heen, maar het contact met mijn familie is niet goed. Ik zwerf daarom veel 
rond. In mijn vrije tijd game en teken ik graag. 

De overheid
Ik vind de overheid over het algemeen niet erg vriendelijk. Ze zijn stug en 
vragen te veel informatie op en ik begrijp niet waarom. Ook voelde het 
wantrouwend en alles duurt zo lang. Mijn problemen werden juist groter 
toen de gemeente mijn inkomen niet snel genoeg regelde toen ik van een 
postadres naar een woonadres ging. De mensen en begeleiding door de 
hulpverlenende instanties vind ik wel warm en menselijk. Ik ga dan ook 
regelmatig voor een gesprekje naar mijn begeleidster. 


