
  

Jongerenpanel  
Actieprogramma     

Dak-   en   Thuisloze   
jongeren   

ㅡ   

Meer   weten?   

Zelf   goede   voorbeelden?   

Neem   contact   met   ons   op   via:   

meedoen@jongerenwerkplaats.nl   

of   met   Fanny   Koerts   

   fanny@uptous.nl     

of   bel:   

06-28268079   

  

1   juli    2021   

Aan:   wethouders   centrumgemeenten   

Onderwerp:   Samen   Wonen   =   Samen   Oplossen   

Beste   meneer/   mevrouw,   

Wij   zijn   het   jongerenpanel   van   het   Actieprogramma   Dak-   en   Thuisloze   
jongeren.   Wij   zijn   actief   betrokken   bij   elke   ontwikkeling   die   het   
actieprogramma   in   gang   zet   om   dakloosheid   te   voorkomen   of   zo   snel   
mogelijk   op   te   lossen.   Wij   denken   mee   met   gemeenten   en   de   verschillende   
ministeries   over   alle   thema’s   waar   (dreigend)   dak-   en   thuisloze   jongeren   
mee   te   maken   hebben.   Dit   doen   we   altijd   door   te   luisteren   naar   jongeren,   
professionals   op   de   werkvloer,   beleidsmakers   en   beslissers.   Wij   geloven   in   
kritisch   zijn   op   wat    niet    werkt,   meedenken   over   oplossingen   vanuit   het   
perspectief   van   jongeren   zelf   en   afkijken   bij   goede   voorbeelden   die   er   al   
zijn.     

Afgelopen   periode   zijn   we   druk   bezig   geweest   met   het   thema   wonen.   We   
dachten   mee   over   nieuwe   (begeleid,   beschermd   en   zelfstandige)   
woonconcepten   en   brachten   een   advies   uit   met   (Out   of   the   Box)   
woonoplossingen   die   in   onze   ogen   snel   gerealiseerd   kunnen   worden   en   
daardoor   meer   ruimte   op   de   woningmarkt   creëren.   Deze   vindt   u   in   de   
toegevoegde   bijlage.    Maar   het   is   niet   genoeg.   In   de   meeste   gemeenten   zit   
de   noodopvang   en/   of   maatschappelijke   opvang   nog   vol.   Door   de   krapte   op   
de   woningmarkt   gaat   de   doorstroom   te   traag.   Daar   maken   wij   ons   echt   
zorgen   over.   

Daarom   zoeken   wij   naar   snelle,   slimme   en   haalbare   woonoplossingen   die   
voor   veel   jongeren   voorkomen   dat   ze   dakloos   worden   of   bijdragen   aan   
snellere   uitstroom   uit   crisisvoorzieningen   voor   dak-   en   thuisloze   jongeren.   
De   basisgedachte   is:     

Samen   Wonen   =   Samen   Oplossen   =   Minder   woningnood   

Wat   ons   betreft   is   er   geen   tijd   te   verliezen.   Daarom   delen   we   zo   vlak   voor   
het   zomerreces   nog   een   aantal   oplossingen.   Meerdere   gemeenten   gingen   u   
al   voor.   Dus   we   hopen   dat   onze   adviezen   op   de   agenda   komen   van   de   eerste   
collegevergadering   na   het   reces   en   dat   u   hiermee   ook   onderdeel   bent   van   
het   sneller   oplossen   van   dak-   en   thuisloosheid   van   jongeren   in   Nederland   

Advies   1:   schaf   de   kostendelersnorm   tot   27   jaar   af   

Tijdelijk   of   voor   altijd.   We   hebben   woningnood.   Dakloosheid   is   niet   alleen   
verschrikkelijk   om   mee   te   maken.   Het   kost   de   maatschappij   en   jongeren   
individueel   ook   nog   eens   bakken   met   geld.   En   hoe   langer   iemand   dakloos   is   
hoe   hoger   de   kosten   zijn.   Daarom   zijn   we   heel   blij   dat   o.a.   de   gemeente   
Leiden,   Haarlem   en   Utrecht   de   kostendelersnorm   al   meer   loslaten   of   op   
maat   bekijken   voor   deze   doelgroep.   Elke   gemeente   doet   het   net   anders   en   
voor   een   andere   periode.   Wat   ze   gemeenschappelijk   hebben   is   dat   ze   niet   
meer   de   mensen   straffen   die   bereid   zijn   om   iemand   in   huis   te   nemen   
(ondanks   dat   je   zelf   moet   rondkomen   van   een   uitkering)   maar   je   beloont   de   
jongere   en   hoofdbewoner   met   iets   meer   financiële   ademruimte.   Deze   
mensen   zijn   geen   probleem   of   fraudeur.   Ze   zijn   juist   onderdeel   van   de  
oplossing.   
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Ook   Amsterdam   doet   dit   al   een   tijd   heel   succesvol   met   hun   project    Onder   
de   Pannen.     

Advies   2:   stimuleer   woningdelen   

In   veel   woningen   mogen   maar   1   of   2   mensen   wonen.   Begrijpelijk   vanuit   het   
oogpunt   van   overlast   en   beschikbare   voorzieningen   in   de   buurt.   
Onbegrijpelijk   vanuit   het   oogpunt   van   woningnood   en   dakloosheid.   Wij   
denken   dat   het   laatste   zwaarder   weegt.    We   vragen   daarom   bij   deze   aan   alle   
wethouders   wonen   om   een   ruimhartige   woningdeel-verordening   op   te   
stellen   om   kamerbewoning   in   reguliere   woningen   te   stimuleren.   Niet   alleen   
voor   studenten   maar   ook   voor   werkende   of   werkzoekende   jongeren   die   het   
prima   vinden   om   op   een   kamer   te   wonen.   

Een   ruime   verordening   geeft   meer   ruimte   aan   de   woningcorporaties,   de  
grote   vastgoedeigenaren   en   “gewone   mensen”   met   een   koophuis   die   ruimte   
over   hebben.   

Misschien   moet   de   wijkagent   iets   vaker   een   rondje   door   de   buurt.   
Misschien   staan   er   wat   vaker   auto’s   verkeerd   geparkeerd.   Misschien   moet   
het   welzijnswerk   iets   meer   investeren   in   de   sociale   cohesie   in   een   wijk   waar   
meer   mensen   wonen   dan   oorspronkelijk   bedacht.   Wij   denken   dat   deze   prijs   
laag   is   als   het   dakloosheid   voorkomt   of   oplost   en   de   woningnood   iets   
minder   groot   maakt.   

Leer   van   bijvoorbeeld   Venlo.   I.s.m   Moveoo   maken   zij   woningdelen   mogelijk.   
Leiderdorp   doet   dit   i.s.m.   woningcorporatie   de   Binnenvest.   Zij   gebruiken   
hiervoor   “Friendscontracten”.      

Advies   3:   Samen   uitstromen   uit   jeugdhulp   

Nog   steeds   heeft   het   grootste   deel   van   de   dak-   en   thuisloze   jongeren   
ervaring   met   (intensieve)   jeugdhulp.   Dus   blijkbaar   is   de   overgang   van   18-   
naar   18+   moeilijk   vanuit   een   jeugdhulpsetting.   Daar   moeten   we   iets   mee.   
Structureel.   Maar   we   zien   ook   kleine   quick   wins   die   helemaal   niet   zo   veel   
vragen.   Veel   jongeren   die   op   bijvoorbeeld   een   woon-   of   behandelgroep   
wonen   of   kamertraining   krijgen,   bereiden   zich   voor   om   op   hun   18e   
zelfstandig   te   gaan   wonen.   Maar   alleen   een   kamer,   studio   of   huis   vinden   is   
echt   niet   zo   makkelijk   waardoor   deze   jongeren   vaak   in   veel   te   dure   en   
slechte   kamers   van    huisjesmelkers   terecht   komen.     

Maak   het   voor   deze   jongeren   makkelijker   door   hen   de   ruimte   te   geven   om   
flexibel   uit   te   stromen   samen   met   iemand   die   ze   kennen.    Zo   kan   de   ene   
jongere   van   17   prima   samenwonen   met   een   andere   jongere   van   18,5.   
Misschien   blijft   ambulante   begeleiding   nog   een   tijdje   nodig.   En   misschien   is   
dat   wat   duurder   dan   zonder   verlengde   jeugdhulp   (of   WMO-indicatie)   
uitstromen.   Maar   het   gevoel   dat   je   er   niet   alleen   voor   staat,   dat   je   steun   
hebt   bij   elkaar   en   een   goede   begeleider   en   dat   je   minder   financiële   stress   
hebt   door   een   betaalbare   woning   die   je   samen   deelt   geeft   jongeren   een   
vliegende   start   in   hun   volwassen   leven.   Wij   zijn   er   van   overtuigd   dat   dit   
dakloosheid   voorkomt   en   ook   weer   een   beetje   bijdraagt   aan   het   verkleinen   
van   de   woningnood.   Dus   wees   flexibeler   met   het   toekennen   van   verlengde   
jeugdhulp.   Maak   inkoopafspraken   met   jeugdhulporganisaties   over   goede   
begeleiding   bij   flexibele   uitstroom.   Zo   maak   je   een   goede   start   in   een   
volwassen   en   zelfstandig   leven   voor   meer   jongeren   mogelijk.   

We   kennen   nog   geen   gemeenten   die   dit   al   helemaal   zo   doen.   We   weten   wel   
dat   de   gemeente   Groningen   en   Arnhem   slimme   oplossingen   aan   het   zoeken   
zijn   om   de   begeleiding   die   jongeren   nodig   hebben   leidend   te   laten   zijn   en   
niet   de   financieringsstructuur   (verlengde   jeugdhulp   of   WMO).   Ook   o.a.   
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Amsterdam   en   Den   Haag   zetten   flink   in   om   de   overgang   18-/18+   soepeler   
te   laten   verlopen.   In   Haarlem   kwamen   we   een   mooi   initiatief   tegen.    In   de   
regio   daar   wordt   de   afbouw   van   de   Jeugdzorg Plus    vormgegeven   door   
middel   van   een   clustering   Kleinschalige   Woonvoorziening   Jeugdhulp.   
Daar   kunnen   vijf   jongeren   in   een   “moederhuis”   wonen   en   daarnaast   
zeven   jongeren   in   aanpalende   units   of   appartementen   in   de   direct   
omgeving.   De   regiogemeenten   hopen   op   deze   manier   alle   verhuizingen   
en   nieuwe   begeleidingen   van   jongeren   te   stoppen   en   als   een   jongere  
ergens   anders   wilt   wonen   dat   dit   kan   met   begeleiding   vanuit   het   
moederhuis .   

Wat   ook   nodig   is…   doorbreek   de   stigma’s   en   laat   gewone   mensen   helpen   

Wat   ons   blijft   raken    is   de    angst   rondom   dak-   en   thuislozen.   Daardoor   is   er   
te   vaak   weinig   draagvlak   is   in   de   stad   voor   een   woonlocatie.   Wij   hopen   
daarom   op   een   campagne   waarin   we   mensen    een   gezicht   geven.   We   zijn   fan  
van   het   project    beelddepot    (volg   hen   en   maak   gebruik   van   hun   inzichten)   
waarin   samen   met   jongeren   wordt   gewerkt   aan   kloppende   beeldvorming   
rondom   dak-   en   thuisloze   jongeren.     

Wij   hopen   dat   betere   beeldvorming   er   mede   aan   bijdraagt   dat   meer   mensen   
opstaan   en   een   kamer   verhuren   aan   jongeren   die   dat   nodig   hebben.   Werk   
hierin   bijvoorbeeld   samen   met    Kamers   met   Aandacht    en   maak   hun   werk   
makkelijker   door   bijvoorbeeld   de   vergunningen   voor   mantelzorgwoningen   
in   de   tuin   breder   toe   te   passen.   We   hebben   het   gecheckt   bij   het   ministerie   
van   SZW;   het   mag   al!   Wettelijk   staat   niks   jullie   in   de   weg.   

Ook   kijken   naar   onderliggende   oorzaken   waarom   iemand   op   straat   kwam   te   
staan   vinden   we   belangrijk.   Om   iemand   een   tweede   kans   te   geven   en   om   
herhaalde   dakloosheid   te   voorkomen.   We   volgen   met   interesse   de   
ontwikkelingen   van    WoonSTAP    in   Enschede.   Klinkt   voor   ons   als   een   
duurzame   aanpak!   

We   weten   dat   alle   gemeenten   in   Nederland   zoeken   naar   oplossingen.   Met   
het   jongerenpanel   houden   we   van   afkijken   en   leren   van   elkaar.   Ook   de   
pilotgemeenten   van   het   actieprogramma   geven   keer   op   keer   de   
meerwaarde   aan   van   het   uitwisselen   en   leren.   We   hopen   daarom   dat   ook   u   
afkijkt   van   de   gemeenten   en   initiatieven   die   we   noemen   in   deze   brief   en   dat   
ook   uw   gemeente   snel   knopen   doorhakt.   Misschien   heeft   u   ook   zelf   slimme   
snelle   oplossingen   die   meer   in   de   spotlight   mogen?   Wij   horen   ze   heel   graag!   
Ook   als   u   nog   worstelt   hoe   u   uw   collega   wethouders,   ambtenaren   of   de   
raad   moet   overtuigen,   mag   u   ons   gewoon   bellen   of   mailen.   We   delen   graag   
onze   persoonlijke   ervaringen   waardoor   inhoudelijke   plannen   net   wat   meer   
kans   van   slagen   krijgen.   

Laat   u   het   ons   weten   als   het   is   gelukt?   

  

Fijne   zomer   en   veel   succes!   
  

Femke,   Kelly,   Daan,   Michael,   Vlada,   Chaima,   Romena,   Illiasse,   Josephine,   
Lisa,   Amal,   Abdul,   Sylvana,   Joy,   Linda,   Menzo   &   Fanny   
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