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Zijn zwerfjongeren grotendeels het gevolg van onvoldoende steun bij de overgang van
jeugdzorg naar volwassenzorg?
Zijn jongeren die beschermd wonen soms niet beter af met een eigen woning?
Zie jij het recht op een woning en inkomen als startpunt voor een betere toekomst voor
kwetsbare jongeren?
Denk jij dat domein overstijgend werken voor kwetsbare jongeren uiteindelijk
kostenbesparend werkt?

Kan jij bovenstaande vragen met JA beantwoorden én werk je bij een gemeente of regio waar
bereidheid is om te versnellen zodat kwetsbare jongeren zelfstandig kunnen wonen en leven? Doe dan
mee met het actieonderzoek zelfstandige huisvesting jongeren uit de jeugdzorg. Dit actieonderzoek is
een vervolg op de uitstroomprofielen jeugdzorg. De doelgroep voor dit onderzoek is uitstroomprofiel 2.

Bouwen aan de brug terwijl we er overheen
lopen
Nog te vaak wordt het OZJ of de regionale
Expertteams gevraagd te bemiddelen bij jongeren
die tussen wal en het schip dreigen te vallen
wanneer zij uitstromen uit de jeugdzorg. Er is veel
beweging rondom de doelgroep 16-27, er wordt
kennis gedeeld over de werkzame elementen, er
wordt lokaal veel geprobeerd en toch gaan de
meeste bemiddelingsvragen bij het OZJ over deze
jongeren. Via dit actieonderzoek willen we ons
concentreren op de jongeren die het best gebaat
zijn bij zelfstandige huisvesting en ambulante
hulp, omdat we zien dat versnellen op dit

uitstroomprofiel nodig en kansrijk is. Aan de ene
kant omdat dit in veel gevallen beter aansluit bij
de zorgbehoefte van deze jongeren, aan de
andere kant omdat dit significante
kostenbesparende interventies voor gemeenten
kunnen zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de
maatwerk voorbeelden, waarnaar verwezen
wordt in een halfjaarrapportage van het OZJ.
We gaan de bekende werkende elementen,
succesfactoren en aandachtspunten in co-creatie
omzetten naar een werkwijze die uitvoerbaar is
voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast
gaan we de randvoorwaarden creëren om
vervolgens ook over te gaan op deze manier van

werken en hiervan te leren. Dit doen we van
oktober – december 2020. Echt versnellen dus! In
2021 kan er vervolgens via deze werkwijze
gewerkt worden aan het zelfstandig huisvesten
van jongeren in de eigen regio.
Nicoline den Ouden, adviseur OZJ, zal dit proces
begeleiden. Zij heeft veel kennis en ervaring op
dit thema en is de bedenker van de
uitstroomprofielen jeugdzorg.
Herken je dit en ben jij intern in staat hier aan te
werken, doe dan mee met deze groep. Deelname
aan andere pilots of initiatieven rondom dit
thema (zoals toekomstgericht werken van het NJI)
is geen probleem omdat dit actieonderzoek goed
op kan gaan in bestaande processen.
We beginnen op dinsdag 20 oktober om 10.00
uur met een online verkenningssessie waarbij we
het gezamenlijke doel, de werkwijze en het
beoogde eindresultaat (voor einde 2020) bepalen.
In de maanden daarna zullen we inspiratie
opdoen, onze randvoorwaarden vaststellen,
stakeholders betrekken, domeinen verbinden en
voorbereiden en bestuurlijk draagvlak creëren.
Door dit zo met elkaar te doen komen we
uiteindelijk tot een gezamenlijke en gedeelde
werkwijze waarbij de jongere centraal staat. Én
waarmee in 2021 meer jongeren worden
gehuisvest met de juiste begeleiding, waardoor
dak en thuisloosheid wordt voorkomen.
Naar verwachting zal dit je tot het einde van het
jaar zo’n 4 uur per week kosten.
Aanmelden? Stuur een mailtje naar:
Zorgvragen@vng.nl

