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Vervolghuisvesting zorgbehoevende jongeren 18+
Aanleiding
Als jongeren met een zorgbehoefte 18 jaar worden, kunnen ze geen gebruik meer maken van de speciale
woonvoorzieningen die er voor jongeren onder de 18 jaar zijn. Dit heeft te maken met wetgeving. Deze
memo is bedoeld om inzicht te geven in mogelijkheden van vervolghuisvesting voor deze doelgroep.
Onder jongeren met een zorgbehoefte wordt o.a. verstaan: jongeren met een licht verstandelijke beperking,
jongeren met ggz problematiek, maar bijv. ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers 1). Hierbij
kan onderscheid worden gemaakt tussen jongeren die na hun 18de verjaardag zelfstandig kunnen wonen of
jongeren die nog begeleiding nodig hebben. Zodra deze jongeren 18 jaar worden, eindigt de begeleiding door
de jeugdzorginstelling. Met gecontracteerde instellingen is de afspraak gemaakt dat zij verlengmogelijkheden
garanderen en dat zij een behandelplan opstellen, waarin opgenomen wordt hoe de evt. zorg er uit komt te
zien en hoe de zorgcontinuïteit gegarandeerd blijft (bijv. warme overdracht naar een andere instelling,
continuering van de benodigde zorg na toestemming van de gemeente en samenwerking met andere 18+
voorzieningen).
Huidige afspraken
In het Madivosa zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Afgesproken wordt de regionale ambtelijke werkgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen de
opdracht te geven eenduidige elementen die terug moeten komen in de prestatieafspraken met de
woningcorporaties gezamenlijk af te spreken. Hierbij dient ook de opvang voor 18+ snel opgepakt te
worden. Hierbij moet samenwerking worden gezocht met de VVRE. De voorzitters van de VVRE en
Madivosa zullen hiertoe een aantal scenario’s bedenken en deze voorleggen aan beide
portefeuillehoudersoverleggen (9 juni)
- Aangegeven is dat er conform afspraak een notitie Huisvesting jongeren met zorgbehoefte (18+) was
voorbereid voor dit overleg. Regionale ambtelijke overeenstemming heeft niet plaatsgevonden met als reden
dat hiervoor geen bestuursopdracht was verleend. De voorzitter geeft aan dat niet alles in bestuursopdrachten gegoten hoeft te worden (14 juli)
Wethouder Douw (gemeente Hoorn) heeft voorgesteld de doelgroep te verruimen. Op basis daarvan is deze
notitie tot stand gekomen.
Probleem van zelfstandige huisvesting
Een jongere die na zijn 18de verjaardag zelfstandig kan wonen kan vaak niet terug naar zijn ouders. De
jongere is aangewezen op een eigen woonruimte. Kleine woonruimte met een lage huurprijs zijn echter
schaars in de regio.
1

Amv’ers zijn jongeren, met een verblijfsvergunning, in de leeftijd 15 tot 18 jaar. In Westfriesland verblijven momenteel 33
amv’ers. Zij vallen onder voogdijinstelling Nidos en ontvangen begeleiding vanuit Parlan Jeugdhulp en Jade zorggroep. De
jongeren wonen in een kleinschalige wooneenheid (kwe) of in een kleinschalige woongroep (kwg). Wanneer de jongeren 18
worden, stopt de begeleiding en dienen zij uit te stromen naar een passende woning (zelfstandig of met begeleiding). Hierbij geldt
dat er een overgangstermijn is van maximaal 3 maanden indien er niet direct geschikte huisvesting is gevonden.
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Daarnaast ligt het probleem bij de onmogelijkheid om de jongere voortijdig in te schrijven bij de
woningcorporatie. Jongeren met een zorgbehoefte kunnen zich net als jongeren zonder zorgbehoefte vanaf
hun 18de jaar inschrijven bij een woningcorporatie. Vanaf die tijd worden er woningjaren opgebouwd. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen actief en passief zoekenden. Jongeren die actief zoeken en niet te
kritisch zijn, kunnen na 3 à 4 jaar een eengezinswoning/appartement krijgen. De wachtlijst voor een
jongerenwoning is gemiddeld 2 jaar.
Inkomsten jongeren
De jongere is na zijn 18de verjaardag zelf verantwoordelijk voor zijn inkomsten. Inkomsten kan hij verkrijgen
uit studiefinanciering (€ 803,04 per maand), werk of een uitkering.
Mogelijke woningen
Het type woning is afhankelijk van de vaardigheden van de jongere. In overleg tussen de jongere,
woningcorporatie, jeugdzorginstelling en de gemeente (wijkteams) zijn er diverse mogelijkheden:
a.
b.
c.
d.
e.

Inwonen bij de ouders – indien mogelijk
Particuliere kamerhuur
Jongerenwoning
Woningdelen - het delen van een 3- of 4-kamerwoning.
Containerwoningen; het bouwen van kleine woningen voor diverse doelgroepen (studenten, jongeren
met zorgbehoefte, amv’ers), zelfstandige huisvesting of met begeleiding. Deze woonvorm gaat om
tijdelijke bewoning en is gericht op een snelle doorstroom.
f. Kamers met Kansen – samenwerking tussen Intermaris en dnoDoen. Jongeren die begeleiding nodig
hebben kunnen gebruik maken van Kamers met Kansen. Kamers met Kansen biedt jongeren met
problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) kans. Met individuele coaching gaan jongeren
van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding. Na deze extra begeleidingsperiode kan de
jongere doorstromen naar reguliere huisvesting. Kanttekening: niet alle gemeenten in Westfriesland
hebben deze kamers beschikbaar.
g. Verdienwoningen, waarbij zorginstellingen woningen huren van corporaties. Individuele begeleiding is
hierbij aanwezig.
h. Leegstaande kamers in verzorgingshuizen in de regio
i. Intramurale volwassenenzorg vanuit de Wmo
a. Wmo-Beschermd wonen (psychiatrische problematiek voorliggend). Op het moment dat bij
een jongere een (primaire) psychiatrische diagnose is gesteld, kan deze in aanmerking komen
voor intramurale zorg voor volwassenen vanuit de Wmo. Deze Wmo-voorziening wordt in
Westfriesland georganiseerd vanuit (centrum)gemeente Hoorn. Voor deze voorzieningen
gelden wachttijden die mede afhankelijk zijn van de precieze problematiek van de jongere.
Zo is er bijvoorbeeld een voorziening in Hoorn die is gericht op jongeren tussen 18 en 23
jaar met autisme (RIBW ZWWF trainingscentrum Paardenweide). De wachttijd voor dit type
beschermd wonen varieert doorgaans van enkele maanden tot een half jaar. Deze plekken
zijn daarnaast slechts tijdelijk: normaal gesproken stroomt de jongere na twee jaar uit naar
een zelfstandige woning.
j. Intramurale volwassenenzorg vanuit de Wet langdurige zorg (licht verstandelijke beperking en
verstandelijk gehandicapten problematiek).
Mogelijke maatregelen huisvesting jongeren
De Westfriese gemeenten zijn afzonderlijk bezig met het maken van prestatieafspraken met de
woningcorporaties. Geadviseerd wordt om hierin af te spreken dat de woningcorporatie meewerkt aan het
huisvesten van jongeren met een zorgbehoefte. Daarnaast wordt er voorgesteld om in de regio dezelfde
richtlijnen te hanteren voor huisvesting van deze jongeren. Hiervoor zullen de gemeenten een aantal
maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen worden nader toegelicht:
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1. Jeugdzorginstelling en jongere maken plan van aanpak, i.s.m. ouder(s)/voogd en
woningcorporatie
Geadviseerd wordt om mee te nemen dat de begeleiders samen met de jongeren zo snel mogelijk (minimaal
een jaar voor beëindiging van het traject) actief gaan nadenken over de wensen en mogelijkheden van
vervolghuisvesting of de mogelijkheden van een andere zorginstelling. Dit kan in de vorm van een
toekomstplan worden gegoten (incl. behandelplan en evaluatiemoment). Belangrijk is dat er aspecten gericht
op zelfstandigheid, zoals bijv. financiën, administratie, verzekeringen e.d. worden meegenomen in dit plan en
dat jongeren hierover goed worden ingelicht. Hierbij dient het netwerk te worden betrokken; wat kunnen zij
aan ondersteuning bieden?
2. Vroegtijdige inschrijving
Daarnaast zou de mogelijkheid van inschrijving voor de 18de verjaardag moeten worden onderzocht. Op deze
manier krijgen de jongeren voorrang op een sociale huurwoning. Hier moeten met de zorginstellingen en de
woningcorporatie afspraken over worden gemaakt.
3. Financiële bijdrage voor tijdelijke woningen
Gemeenten zouden een financiële bijdrage kunnen leveren aan het bieden van tijdelijke containerwoningen. In
samenwerking met zorginstellingen kan de benodigde begeleiding worden vormgegeven. Ook kan er
eventueel een steunpunt in/tegenover een van de containers worden ingericht, zodat eventuele hulp dichtbij
aanwezig is.
4. Het loslaten van de leeftijdsgrens
Laat de leeftijdsgrens, 18- naar 18+ los: ontschotting. Bijv. door de leeftijdsgrens van 18 jaar te verhogen
naar 23 jaar. Zoek de grenzen op binnen de regelgeving en stel een maatwerkplan op.
Geadviseerd wordt om bovenstaande maatregelen verder te onderzoeken.
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