programma
Betrokken collega
Korte omschrijving
van het programma

FACTSHEET
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Chris ter Steege (c.steege@minvws.nl)
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Looptijd: 2019 – 2021 (3 jaar)
Doelstelling(en):
Het Actieprogramma hanteert de volgende uitgangspunten:
1. Preventie, nazorg en regie - gemeenten gaan (in afstemming met betrokken
partijen) actief op zoek naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren om
passende ondersteuning te bieden, met respect voor de autonomie van de
jongere. Het geldende principe hierbij is dat zodra een (potentiële) dak- en
thuisloze wordt gesignaleerd, er niet losgelaten wordt totdat op alle
levensgebieden sprake is van een voldoende duurzame situatie;
2. Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in staat om in zijn eigen
levensonderhoud te voorzien, waar mogelijk met een reguliere baan als bron
van inkomen (al dan niet met extra begeleiding). Hierbij wordt (waar mogelijk)
rekening gehouden met de onderhoudsplicht van ouders tot het 21e
levensjaar;
3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing - elke jongere is in staat om een opleiding
te volgen of zich op een andere passende manier persoonlijk te ontwikkelen;
4. Opvang en wonen - geen enkele jongere meer op straat. Er is geen wachtlijst
om in gespecialiseerde jongerenopvang of beschermd wonen te komen en
binnen uiterlijk 3 maanden is sprake van een duurzame woonplek (waar
mogelijk: in de eigen thuissituatie);
5. Helpende regels – geen enkele jongere wordt dak- en thuisloos als gevolg van
tekortschietende (uitvoering van) regels.
De focus ligt hierbij zowel op het voorkomen van ‘nieuwe instroom’ (preventie) als
op het ondersteunen van bestaande dak- en thuisloze jongeren, om zo snel
mogelijk weer op eigen wijze mee te kunnen doen aan de samenleving.
Doelgroep(en):
(Potentieel) Dak- en Thuisloze Jongeren 18-27, waarbij in het kader van een
soepele overgang 18-/18+ ook voor de jongeren 16-17 acties worden ingezet, in
afstemming met het Programma Zorg voor de Jeugd. Binnen deze doelgroep zijn
verschillende subdoelgroepen te onderscheiden, o.a.: LVB, jongeren met een
psychische /
psychosociale kwetsbaarheid, jongeren in probleemgezinnen, immigranten,
scholieren / studenten (met schulden), jongeren die de overgang maken van
(residentiele) jeugdzorg naar Wmo / Zvw, feitelijk daklozen versus ‘coachsurfers’
etc.
Verwachte resultaten:
Realisatie van de genoemde doelstellingen en beschreven acties uit het
Actieprogramma, door landelijk en lokaal impact te hebben. Inzet van o.a. de
volgende instrumenten, met name gericht op gemeenten en andere betrokken
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partijen: praktijkleerpilots, vernieuwende denksessies, evaluatie van (uitvoering
van) regelgeving, opbouw portfolio goede voorbeelden / handreikingen etc.,
maatwerk advisering en ondersteuning, praktijktoetsingen en behandeling
meldingen complexe casuïstiek (VWS brede aanpak op dit vlak).
Het Actieprogramma is onderdeel / een verbijzondering van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Medio 2019 zal online ook
specifieke informatie over het Actieprogramma te vinden zijn. De informatie zal
vermoedelijk ook (deels) beschikbaar komen op de website van het Programma
Zorg voor de Jeugd en op www.16-27.nl
Wmo 2015, Jeugdwet, ZvW, Participatiewet

VWS (regie), BZK, SZW, OC&W, J&V, VNG, partijen betrokken bij de
meerjarenagenda en o.a. Stichting Zwerfjongeren Nederland en het College voor
de Rechten van de Mens.
Toegang:
• onduidelijkheid over welke toegang bij de aanvraag van zorg en ondersteuning
• bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten
• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in
de toegang
Kwaliteit en beschikbaarheid:
• geen continuïteit in de zorg
• onvoldoende deskundigheid
• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende
gekeken wat een burger echt nodig heeft
Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren
• Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort
• Afwentelgedrag
• Van het kastje naar de muur
• Hiaten
• Zorgval
• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s)
Informele zorg en cliëntondersteuning:
• onvoldoende inspraak en ondersteuning
• geen onafhankelijke cliëntondersteuning
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Het Actieprogramma is op 14 maart 2019 gelanceerd. Voor de zomer wordt het
implementatieplan aangeboden aan de Tweede Kamer. De komende periode
worden o.a. de pilots voorbereid en wordt samen met gemeenten toegewerkt naar
een gezamenlijke set van basisnormen (uitgangspunten).
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Wethouderoverleg 5 april 2019 – tijdens dit overleg zal de Staatssecretaris samen
met wethouders in gesprek gaan over de inrichting van de pilots en het vaststellen
van de gezamenlijke basisnormen (geconcretiseerde uitgangspunten) voor deze
doelgroep.
Andere (regio)bijeenkomsten zijn nog niet ingepland.

Opmerkingen

