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rapportage 
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Maatschappelijke kosten en baten 

Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging 
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Mix van verschillende type acties 
gericht op het realiseren van een doorbraak 
Actieve rol verschillende typen 
partijen (publiek en privaat) 
Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen 
van Klankbordgroep en Jongerenpanel 

1

2

3

Actieprogramma 
Dak- en Thuisloze 
Jongeren 2019 - 2021 

Actieagenda 

AMBITIE

PROGRAMMA 

AANPAK

FINANCIËN

REFLECTIE OP

Dit is een interactief document         scroll en klik op de links       

 Kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren

HOE METEN?

WAT 
KAN JOUW 
BIJDRAGE 

ZIJN?

Forse vermindering 
van het aantal dak- en 
thuisloze jongeren in 
Nederland en bieden 

maatwerk ondersteuning 
op alle levensgebieden  

“Hoe hard moet je roepen dat je in
 crisis zit om echt hulp te krijgen?”  
 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 
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Het aantal dak- en thuisloze jongeren van  

18-27 jaar in ons land is fors. Dat is onacceptabel  

stelde staatssecretaris Paul Blokhuis vast.

Er zijn op 1 januari 2018 ongeveer 9.400 jongeren tussen  

de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos in Nederland. Dit blijkt  

uit de laatste schatting van het Centraal Bureau voor de  

Statistiek. Deze jongeren hebben in veel gevallen te maken 

met complexe, meervoudige problematiek, zoals (een  

combinatie van) financiële, psychische en/of verslavings- 

problemen, soms in combinatie met een (licht)verstandelijke 

beperking. Deze jonge mensen missen de kans op een  

eerlijke start in hun volwassen leven. Terwijl zij juist de  

ruimte moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen  

en toe te werken naar een zelfstandige toekomst. 

Om deze jongeren te helpen is in 2019 het Actieprogramma 

Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 gelanceerd. Het  

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  

coördineert het Actieprogramma en werkt hierin samen  

met de ministeries BZK (wonen/Rijksvastgoedbedrijf),  

JenV (voor rechtsbescherming), OCW (onderwijs), SZW(werk 

en inkomen), de VNG en de 14 deelnemende pilotgemeenten,  

de partijen van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang, de partijen van Aanpak 16 – 27, 

kennisinstituten, Stichting Zwerfjongeren Nederland en  

diverse Jongeren-platforms. De jongeren werken zelf  

mee bij het bedenken en uitvoeren van de acties uit het  

programma via het Jongerenpanel.

AANLEIDING

AGENDA
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De urgentie van de acties en prioriteiten in 
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GEVOLGEN 

Het Actieprogramma heeft 2 centrale doelstellingen: 

1  Kwantitatief: het realiseren van een forse vermindering 

van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar) 

in Nederland, het terugdringen van het aantal jongeren  

waarbij sprake is van terugval, het voorkomen van 

wachtlijsten voor de jongerenopvang en het terug- 

dringen van de gemiddelde duur in de jongerenopvang 

(maximaal 3 maanden). Het gaat daarbij zowel om de 

ondersteuning van de huidige dak- en thuisloze jonge-

ren als het voorkomen van nieuwe instroom. 
2  Kwalitatief: het realiseren van een continu verbeteren-

de uitvoeringspraktijk waarbij gemeenten en samenwer-

kingspartners actief inzetten op preventie en jongeren 

op een laagdrempelige manier en op alle benodigde 

levensgebieden ondersteunen. Jongeren kunnen zich 

hierdoor zo snel mogelijk op een positieve manier op de 

eigen toekomst richten en worden niet losgelaten totdat  

sprake is van een duurzame stabiele situatie. 

Het Actieprogramma gaat hierbij uit van de algemeen  

geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, 

heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke  

levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige  

AMBITIE

AGENDA

participatie. Het hanteert daarnaast de volgende  

inhoudelijke uitgangspunten: 

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; 

Helpende regels - geen enkele jongere wordt dak- en 

thuisloos als gevolg van tekortschietende (uitvoering van) 

regels; 

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; 

Persoonlijke ontwikkeling en scholing - elke jongere is  

in staat om een opleiding te volgen of zich op een andere 

passende manier persoonlijk te ontwikkelen; 

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 / het vertrouwde netwerk). Een sterke 

focus op het realiseren van voldoende passende woonruimte 

voor de doelgroep én het met een open en creatieve blik 

kijken naar dit vraagstuk is van essentieel belang. 
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Om de doelstellingen te behalen reflecteert 

het programmateam samen met alle betrokken 

partijen continu op deze 3 centrale (toets)vragen: 

1  Het continu maken van de stap van praktijk naar beleid, 

en terug - wat komt naar voren uit de praktijk en wat 

betekent dit op het gebied van (de communicatie over / 

uitvoering van) regels? Zijn ze helpend of leveren ze in  

de praktijk knelpunten op, die het op een positieve  

manier ondersteunen van (potentieel) dak- en  

thuisloze jongeren in de weg staat? 
2  De maatschappelijke kosten van dak- en thuisloosheid 

onder jongeren, waaronder die voor opvang, zijn aan-

zienlijk. Wat maakt dat de aanwezige financiële midde-

len bij alle betrokken partijen zo goed mogelijk ten gun-

ste kunnen komen van het realiseren van de doelen uit 

de met jongeren samen gemaakte toekomstplannen?  

Hoe kan de transitie van (nood)opvang naar een op de  

 

toekomstgerichte aanpak voor jongeren zo veel moge-

lijk worden gemaakt, ook wanneer het gaat om de inzet 

van financiële middelen?
3  Dak- en thuisloosheid onder jongeren is een brede  

maatschappelijke uitdaging, waarbij vele verschillende  

partijen en betrokkenen een positieve rol kunnen  

vervullen. Wat maakt dat het Rijk, gemeenten, bedrijfs- 

leven, zorg- en onderwijsinstanties, woningcorporaties, 

(maatschappelijke) organisaties, de jongeren zelf én  

medeburgers actief (kunnen) bijdragen aan een  

duurzame toekomst voor de jongeren?
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De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

PROGRAMMA
AANPAK

AGENDA

De programmatische aanpak kenmerkt zich als volgt: 

1  Een mix van advisering en ondersteuning aan 

gemeenten, lokale pilots, vernieuwend denken en 

aandacht voor de (uitvoering van) relevante wet- en 

regelgeving; 

 2  Actief betrekken van alle type partijen die iets bij kunnen 

dragen aan de gezamenlijke maatschappelijke uitdaging; 
3  Periodiek bepalen van de prioriteiten voor de komende 

periode, samen met de samenwerkingspartners,  

op basis van een gezamenlijke inschatting van de  

grootste verwachte impact; 
4  Er gebeuren al enorm veel goede dingen in Nederland.

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en dat 

vraagt om een flexibele programma-aanpak die zich 

beter kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden 

dan traditioneel programmanagement. Zo wordt in 

een traditionele programmaomgeving bij aanvang een 

programmaplan geschreven inclusief alle mijlpalen. 

Uitgangspunt is dat op voorhand alle details bekend zijn 

en dat het programma volgens een voorspelbaar plan 

(lees: vlakke weg) verloopt. Maar de werkelijkheid is veel 

weerbarstiger. Bovendien leiden de resultaten uit de lopende 

acties tot nieuwe inzichten, die meegenomen dienen te 

worden bij het bepalen van de eerstvolgende prioriteiten en 

wijze van uitvoeren. En geldt dat er al een hele hoop goed 

gebeurt in het land. Overal zijn (kleinschalige) initiatieven 

en/of wordt er gewerkt aan nieuwe mogelijkheden en 

samenwerkingsverbanden. Als Actieprogramma zou het 

een gemiste kans zijn om daar niet van te profiteren omdat 

de aanpak hier geen ruimte voor laat. Het goede gesprek 

hierover met o.a. de Klankbordgroep en het Jongerenpanel 

is cruciaal!
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De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

De voortgang wordt op verschillende manieren gemeten: 

1  Kwantitatief: 

• Het CBS maakt een jaarlijkse schatting van het aantal 

dak- en thuisloze jongeren in Nederland; 

•  Om het aantal dak- en thuisloze jongeren in de 14  

pilotgemeenten te meten is een 0-meting uitgevoerd. 

Hiertoe is  een monitor ontwikkeld. Hierbij wordt de CBS 

definitie van dakloosheid aangehouden, zodat cijfers 

met elkaar vergeleken kunnen worden. In de monitor 

wordt gemeten bij hoeveel van deze jongeren sprake is 

van herhaalde dak- en thuisloosheid (terugval), wat de 

gemiddelde wachttijd is voor jongeren voor een plek in 

de jongerenopvang en wat de gemiddelde duur is van de 

opvang. Hoe beter de jongeren lokaal in beeld zijn hoe 

beter er gekeken kan worden naar oplossingen  

voor deze jongeren. 

AGENDA

•  Door hun deelname aan het Actieprogramma zijn  

pilotgemeenten nu bewust bezig met het verzamelen 

en aanleveren van deze belangrijke informatie.  

We doorlopen met hen een proces om de kwaliteit, 

volledigheid en vergelijkbaarheid van aangeleverde 

gegevens te verbeteren. Door ervoor te zorgen dat alle 

pilotgemeenten gelijke indicatoren opleveren, gebruik 

makend van dezelfde bronnen, beschikken we over 

de informatie die het effect van beleid kan monitoren. 

Hiertoe hebben we samen met de pilotgemeenten een 

0-meting opgezet, die doorontwikkeld zal worden tot 

een 1-meting waarin ten aanzien van de eenduidigheid 

van de aangeleverde gegevens weer een stap zal  

worden gezet.

2  Kwalitatief: 

•  De verschillende actielijnen uit het Actieprogramma 

zullen door middel van een kwalitatieve monitoring 

worden gevolgd. De eerste kwalitatieve monitor zal 

eind 2020 beschikbaar zijn. Hierbij maken we onder  

andere gebruik van onderstaande input.

•  Door middel van praktijktoetsen meten jongeren de 

laagdrempeligheid, de kwaliteit en de eenduidigheid  

van de ondersteuning die aan (dreigend) dak- en thuis-

loze jongeren geboden wordt. Daarbij wordt getoetst in 

hoeverre jongeren op alle benodigde levensgebieden en 

op een toekomstgerichte manier worden ondersteund, 

met hantering van het principe ‘niet loslaten totdat  

sprake is van een duurzame situatie’. 

•  Bij elke voortgangsrapportage vragen we het Jongeren-

panel en de klankbordgroep hun mening te geven over 

de voortgang van het Actieprogramma. 

HOE METEN?
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CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven.  

Zeker op dat van dak- en thuisloze jongeren. De urgentie van de acties 

en prioriteiten in het Actieprogramma en in deze actieagenda worden  

in deze tijd nog meer duidelijk. 

De komende periode brengt juist voor deze kwetsbare groep veel  

onzekerheden met zich mee. Het realiseren van financiële bestaans- 

zekerheid, persoonlijke ontwikkeling en onderdak komen nog meer  

onder druk te staan. We zullen bij het uitvoeren van het Actieprogramma 

en deze actieagenda oog hebben voor deze ontwikkelingen en waar nodig 

de prioriteiten aanpassen, om (dreigend) dak- en thuisloze jongeren zo 

goed mogelijk  te blijven ondersteunen. 

AGENDA

GEVOLGEN 
CORONACRISIS
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De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
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CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Voor de totale looptijd van het Actieprogramma 2019- 2021 is  

4.180.000 euro beschikbaar.  

 

Het Actieprogramma zet op gemeentelijk niveau vooral in op het ánders 

besteden van reeds beschikbare middelen. Cofinanciering door samen-

werkingspartners is voor alle acties een belangrijk uitgangspunt, passend 

bij de gedeelde maatschappelijke uitdaging en de positieve maatschappe-

lijke kosten – baten door preventie en het met dak- en thuisloze jongeren 

toewerken naar een duurzame toekomst. 50% van de middelen wordt 

besteed aan de pilots (coördinatie IPW en projectleiders pilotgemeenten), 

het resterende budget wordt verdeeld over de kosten voor de actieve  

participatie van jongeren (o.a. Jongerenpanel) en de overige acties.

Hierbij is tot nu toe door andere departementen, gemeenten, verwante VWS 

programma’s en Kansfonds voor ruim 4,3 miljoen mee geïnvesteerd, op een 

oorspronkelijk programma budget van €4,18 miljoen. Bij alle acties blijft  

cofinanciering het streven. VWS is erg blij met het Kansfonds als partner!

AGENDA

FINANCIËN
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Wat kan jij – als overheidsinstantie, bedrijf, onderwijs- 

of zorginstantie, woningcorporatie, maatschappelijke 

organisatie of medeburger bijdragen?

Het centrale doel van de communicatie over het 

Actieprogramma is het aanboren van energie en 

actiegerichtheid bij iedereen die kan bijdragen aan de 

gezamenlijke uitdaging. In de gesprekken en online uitingen 

staat dan ook altijd de vraag centraal: wat kan jij – als 

overheidsinstantie, (commercieel) bedrijf, onderwijs- of 

zorginstantie, woningcorporatie, (maatschappelijke) 

organisatie of medeburger bijdragen? Bewezen succesvolle 

aanpakken en bijbehorende persoonlijke verhalen worden 

continu gedeeld, zodat iedereen ermee aan de slag kan gaan!

Op initiatief van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze 

Jongeren is eind 2019 een verkenning gestart op het 

gebied van publiek private samenwerking. Om dit type 

samenwerking verder te stimuleren lanceren VWS en BZK 

het Platform Woonplek, dat specifiek is gericht op het 

realiseren van extra woonplekken met begeleiding voor 

(dreigend) dak- en thuisloze mensen middels publiek 

– private samenwerking. Het platform zal gemeenten 

ondersteunen bij de brede ambitie om 10.000 extra 

woonplekken te realiseren. Doel van het platform is 

kennisdeling, matchmaking en organiseren van extra 

(private) middelen. Om zo projecten mogelijk te maken,  

te versnellen en het huidig aantal woonplekken voor  

dak- en thuisloze mensen op te schalen.

Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties en 

professionals die graag op de hoogte gehouden willen 

worden van de voortgang van het Actieprogramma,  

kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail 

te sturen naar: ActieprogrammaDTJongeren@minvws.nl. 

Kennis, ervaring en/of succesvolle initiatieven delen kan 

uiteraard ook via dit e-mailadres en vanaf juni ook op het 

platform iedereenondereendak.nl.
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PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma is dat de ervaringen 

en ideeën van jongeren worden meegenomen in het realiseren van 

de ambities van het Actieprogramma. Het Jongerenpanel is met een 

eerste lichting van zes jongeren aan de slag gegaan. Zij zetten zich 8-16 

uur in de week in om zo veel mogelijk de stem van jongeren te laten 

horen en zo concreet mogelijk bij te dragen aan de verschillende pijlers 

uit het Actieprogramma. Hiervoor putten de jongeren niet alleen uit 

eigen ervaringen maar halen zij ook verhalen en ideeën op van andere 

jongeren uit het hele land en sparren ze met professionals die dagelijks 

met deze doelgroep werken. Daarnaast werken ze aan hun eigen 

toekomstperspectief zodat hun bijdrage niet alleen andere jongeren 

verder helpt, maar ook voor hen persoonlijk een springplank is naar  

een stabieler en beter leven.

De actieve participatie door jongeren wordt gecoördineerd  

door Up to Us en Humint Solutions. Naast het Jongerenpanel 

coördineren en begeleiden zij:

•  Een “werkplaats”, waar jongeren welkom zijn om mee te denken en  

mee te doen aan het Actieprogramma. De gemeenten Den Haag  

en Arnhem fungeren als “thuishaven” voor deze werkplaats;

•  Het TINO traject, in dit traject krijgen dak- en thuisloze jongeren de kans 

om aan hun een eigen toekomst te werken in de vorm van bijvoorbeeld 

een onderneming of initiatief dat ze een duurzame kans geeft op de 

arbeidsmarkt. De talenten van de jongeren staan hierbij centraal.

AGENDA

Jongerenpanel: volwaardige  
jongerenparticipatie  

LOPENDE ACTIVITEITEN 
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Jongeren een opleiding en een startkwalificatie
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Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 
Inmiddels hebben vele acties concrete resultaten opgeleverd of gaan deze 

over afzienbare tijd opleveren. Bijvoorbeeld uit het traject over maatwerk 

binnen de participatiewet, uit de werksessies van het Jongerenpanel of  

de creatieve denksessies. Het is van belang dat deze resultaten met alle 

betrokkenen worden gedeeld zodat (dreigende) dak- en thuisloze (jonge-

ren) optimaal worden ondersteund. Begin juni gaat mede met dat doel de 

website iedereenondereendak.nl live. Een platform waar alle initiatieven, 

bewezen effectieve maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden over 

dakloosheid voor en door professionals kunnen worden gedeeld. 

Na de livegang staat de komende periode in het teken van het creëren van 

onderlinge interactie om zo een leereffect via dit platform te realiseren. De 

interactie creëren we op een LinkedInpagina die aan de website verbonden 

is. Dit vormt een laagdrempelige manier voor professionals om actief mee 

te denken en te reageren op berichten van andere professionals uit het veld. 

Daarnaast betrekken we de professionals via een zogenoemde redactieraad 

bij dit platform. Professionals uit het veld die hierin (tijdelijk) plaatsnemen 

bepalen mede de inhoud en vorm van de content op het platform.

AGENDA

Inspiratie en leren van elkaar  
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Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang
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Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid
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Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

De ambitie om het aantal dak – en thuisloze jongeren met 100% te 

verminderen wordt door 14 pilotgemeenten gedeeld. Een van de manieren 

waarop zij deze doelstelling proberen te realiseren is via de begeleiding 

van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Deze begeleiding bestaat 

uit actieonderzoek en een leeromgeving waarin de 14 gemeenten samen 

tot standaarden komen waarmee maatwerk efficiënt en effectief kan 

worden gerealiseerd.

Om te leren wat werkt voor dak- en thuisloze jongeren leveren de 

14 pilotgemeenten casuïstiek aan om vanuit het perspectief van de 

jongere te komen tot een voor de jongere duurzame oplossing. Voor 

het leveren van maatwerk kan waar nodig gebruik worden gemaakt van 

doorbraakmiddelen. Deze doorbraakmiddelen zijn beschikbaar gesteld 

door het Kansfonds en fungeren als bureaucratie vrij geld. De lessen die  

we hieruit trekken worden gebruikt om standaarden te ontwikkelen die 

alle jongeren in Nederland  helpen. 

Naast de casuïstiek uit de 14 pilotgemeenten gaan we actief om met 

meldingen van (complexe) individuele casuïstiek. Dit kunnen meldingen 

zijn die bij de Unit Complexe zorgvragen van VWS binnen komen of  

direct bij het Actieprogramma worden gemeld. Bij het oppakken van  

de casuïstiek dragen we zorg voor goede doorverwijzing of bemiddeling 

en volgen we of de ondersteuningsvraag van de melder daadwerkelijk 

wordt opgepakt. 

AGENDA
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De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Vanuit het Actieprogramma organiseren we meerdere keren per jaar inspi-

ratiesessies. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we met projectleiders, 

professionals en jongeren uit de pilotgemeenten in verschillende werkvor-

men actuele thema’s rondom dak- en thuisloze jongeren. Afgelopen half jaar 

zijn er inspiratiesessies geweest over de jongerenregisseur en over jongeren-

huisvesting (opvang en wonen). In de tweede helft van het jaar organiseren 

we weer twee inspiratiesessies die aansluiten bij de inhoudelijke thema’s die 

voor de pilotgemeenten van belang zijn. 

AGENDA
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Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Uit gesprekken die het ministerie van VWS heeft gevoerd met LHBTI-

jongeren, kwam naar voren dat zij problemen ondervinden rondom 

acceptatie, waardoor zij een verhoogde kans lopen dak- of thuisloos te 

worden. Movisie heeft daarom in het kader van het Actieprogramma 

onderzoek gedaan voor een nadere onderbouwing van het aantal  

dak- en thuisloze jongeren met een LHBTI-achtergrond. 

 

In het onderzoek  worden aanbevelingen gedaan voor onder meer:

•  de opvang van deze dakloze –en thuisloze jongeren in veilige, 

kleinschalige woonunits met voldoende privacy en passende 

individuele begeleiding die toegerust is op LHBTI;

•  het faciliteren van informatie, training en opleiding, voor zowel maat-

schappelijke opvang als jeugdzorg, op het gebied van LHBTI-thematiek;

•  het zorgen dat wijkteams, jongerenwerkers, cliëntenondersteuners 

 e.d. op de hoogte zijn van de LHBTI-thematiek en de specifieke 

behoeften van LHBTI-jongeren;

•  het versterken van mogelijkheden voor lotgenotencontact, 

ontmoeting, maatjesprojecten en digitale contactmogelijkheden  

voor LHBTI- jongeren.

Met de resultaten van het onderzoek gaan we aan de slag om samen  

met deze jongeren, gemeenten en betrokken partijen de benodigde 

stappen te zetten voor deze kwetsbare groep.
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De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

LOPENDE 
ACTIVITEITEN 
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Door onderzoeksinstituut Drift (Dutch Research Institute 

For Transitions) is onderzoek gedaan naar de lokale situatie 

omtrent jongerenhuisvesting (opvang en wonen) in de 14 

pilotgemeenten. Het onderzoek biedt inzicht in inspirerende 

vormen van wonen, zoals voorbeelden van op kamers wonen 

met extra begeleiding, nieuwe flexwoningen, het omvormen 

van bestaand vastgoed in woningen, gemengde vormen 

van wonen of community, wonen in combinatie met leren 

werken en diverse varianten van housing first. 

Het opschalen van deze bestaande initiatieven wordt als 

belangrijke vervolgstap gezien voor het realiseren van meer 

passende huisvesting voor jongeren. De flexibele vormen 

van wonen zijn nodig om het gat te dichten tussen jeugdzorg 

en zelfstandig wonen. Daarnaast is het noodzakelijk het 

aandeel betaalbare huisvesting voor jongeren in de reguliere 

bouwproductie te waarborgen. 

Tevens heeft het jongerenpanel in beeld gebracht wat zij als 

belangrijke voorwaarden zien voor de opvang van jongeren. 

Hierbij hebben zij aangegeven groot belang te hechten 

aan 24-uursopvang. Ook moet de opvang van jongeren 

gescheiden zijn van die van volwassenen. De situatie van  

de jongere moet daarnaast als uitgangspunt dienen voor  

de begeleiding en als een jongere uitstroomt moet hij of  

zij niet losgelaten worden.

De resultaten van het onderzoek van Drift en de bevindingen 

van het Jongerenpanel worden gebruikt in het vervolgtraject 

‘nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren’ 

van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit traject 

werken ontwerpers samen met de 14 pilotgemeenten aan 

structurele ontwerpoplossingen en nieuwe concepten die 

passen bij lokale uitdagingen.

Vernieuwende vormen 
van wonen en voorwaarden 
voor jongerenopvang
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We zijn ontzettend trots op de jongeren die nu al actief 

zijn in ons Jongerenpanel, in de werkplaats en in het TINO 

traject. De jongeren die deelnemen in de werkplaats 

denken en doen mee met het Actieprogramma en delen 

actief hun kennis en ervaringen. De deelnemers aan het 

TINO traject brengen hun kennis en vaardigheden in 

kaart en leren deze in te zetten om hun zelfstandigheid te 

vergroten. We zijn onder de indruk van de bevlogenheid, 

talent en vasthoudendheid van deze jongeren. We blijven 

daarom constant kijken hoe wij elkaar zo goed mogelijk 

kunnen versterken om de acties uit het Actieprogramma te 

realiseren. Daarnaast gaan we erop inzetten dat ook in de 

pilotgemeenten structureel jongerenparticipatie plaatsvindt 

wanneer over het beleid en plannen gesproken wordt in 

relatie tot jongvolwassenen in een kwetsbare positie.

Het komende half jaar legt het Jongerenpanel de nadruk 

op de jongerenregisseur en buddy (actielijnen 1 & 3) en 

betere informatieverstrekking aan jongeren (actielijn 1). 

Ook denken zij mee over slimme manieren om passende 

woonruimte te vinden voor meer jongeren (actielijn 4) 

en houden ze ons scherp op hoe de opvang beter kan 

aansluiten bij de leefwereld van dakloze jongeren (actielijn 

4). Tot slot agenderen ze thema’s waar zij zelf of jongeren in 

hun netwerk tegenaan lopen, bijvoorbeeld het aanvragen 

van een briefadres bij gemeenten door jongeren en de mate 

van cliëntparticipatie in de maatschappelijke opvang en bij 

zorgorganisaties. 

Uitgangspunt Verdiepen 
en verbreden (actieve)
jongerenparticipatie



AGENDA

9.400
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland 
DIT IS ONACCEPTABEL!

Programmabudget, ánders besteden 
van middelen, co�nanciering Periodieke 

rapportage 
Tweede Kamer

AANLEIDING

RAPPORTAGE

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Knelpunten in (de uitvoering van) regels 

Maatschappelijke kosten en baten 

Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging 

1

2

3

Mix van verschillende type acties 
gericht op het realiseren van een doorbraak 
Actieve rol verschillende typen 
partijen (publiek en privaat) 
Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen 
van Klankbordgroep en Jongerenpanel 

1

2

3

Actieprogramma 
Dak- en Thuisloze 
Jongeren 2019 - 2021 

Actieagenda 

AMBITIE

PROGRAMMA 

AANPAK

FINANCIËN

REFLECTIE OP

Dit is een interactief document         scroll en klik op de links       

 Kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren

HOE METEN?

WAT 
KAN JOUW 
BIJDRAGE 

ZIJN?

Forse vermindering 
van het aantal dak- en 
thuisloze jongeren in 
Nederland en bieden 

maatwerk ondersteuning 
op alle levensgebieden  

“Hoe hard moet je roepen dat je in
 crisis zit om echt hulp te krijgen?”  
 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
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CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Samen met het Jongerenpanel en de pilotgemeenten 

inventariseren we wat de belangrijkste informatiebehoeften 

voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren en hun omgeving 

zijn en hoe deze op een passende en toegankelijke manier 

vindbaar en te presenteren zijn. 

PRIORITEITEN

AGENDA

Actielijn 1 Passende 
voorlichting aan (dreigend) 
dak- en thuisloze jongeren 
en hun omgeving 
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De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
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CORONAVIRUS
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Voor een soepele overgang naar volwassenheid wordt 

er vanuit de Aanpak 16 – 27 door de kennisinstituten 

Movisie en NJi (Nederlands Jeugdinstituut) gewerkt aan het 

toekomstgericht werken: Werken met een toekomstplan. 

In het traject toekomstgericht werken ondersteunen NJi en 

Movisie regio’s om doorlopend ondersteuning te bieden op 

alle leefdomeinen. Ook tijdens ingewikkelde overgangen als 

die van de Jeugdwet naar vormen van zorg en ondersteuning 

voor volwassenen. Het Actieprogramma gaat in nauw contact 

met deze kennisinstituten en het Programma Zorg voor de 

Jeugd de kennis en ervaring die het traject toekomstgericht 

werken oplevert, verbinden aan het traject over het toepassen 

van de jongerenregisseur in de praktijk. Langdurig maatwerk 

in de persoonlijke begeleiding is een belangrijke voorwaarde 

voor een soepele overgang.

PRIORITEITEN

AGENDA

Actielijn 1 Soepele  
overgangen naar een  
(zo) zelfstandig (mogelijk) 
volwassen leven
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Regie op ondersteuning inbedden in pilotgemeenten  

Het doel van een jongerenregisseur is dat er meer regie  

is op de ondersteuning die dak- en thuisloze jongeren  

op verschillende leefgebieden krijgen. In het bestuurlijk  

overleg van 24 maart jl., tussen de wethouders van de  

14 pilotgemeenten en staatssecretaris Paul Blokhuis van  

VWS zijn de randvoorwaarden onderschreven waar een  

jongerenregisseur aan moet voldoen. Deze zijn opgesteld 

met de kennis en ervaring vanuit de Aanpak 16 – 27 en de 

nadrukkelijke inbreng van jongeren en professionals uit  

de pilotgemeenten. Enkele randvoorwaarden zijn dat de  

jongerenregisseur de jongere door de regelgeving binnen  

AGENDA
de verschillende leefdomeinen heen helpt, dat wordt  

gewerkt met een integrale benadering en dat er een  

klik bestaat met de jongere. 

Afgesproken is om de komende periode samen met het Jon-

gerenpanel een praktijktoets bij de pilotgemeenten te doen 

naar de invulling van de jongerenregisseur, met als doel:

•  Inzicht krijgen in hoe de pilotgemeenten de regie  

rondom hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren 

op dit moment invullen, of welke voornemens zij  

hebben dit te gaan doen;

•  Inzicht krijgen in knelpunten/dilemma’s die gemeenten 

hierbij tegenkomen en mogelijke oplossingen die zij 

hiervoor hebben gevonden;

•  In afstemming met de pilotgemeenten bepalen welke 

vervolgstappen van belang zijn voor het realiseren van 

de rol van jongerenregisseur in de gemeenten, en wat 

daar voor nodig is.

Naast de gesprekken met beleidsmakers en uitvoerders, 

gaat het Jongerenpanel in gesprek met jongeren in de  

gemeenten om de praktijk voor de jongere te toetsen;  

wat verwachten zij van de gemeente en ervaren zij regie  

op hun ondersteuning?

Interdepartementale verbinding Het realiseren van meer 

regie, stabiliteit en continuïteit in de hulp en ondersteuning 

van jongeren komt terug in meerdere beleidstrajecten. Van-

uit het Actieprogramma stemmen we af met de betrokken 

ministeries JenV, SZW en OCW om samen te werken  

aan de invulling van de jongerenregisseur, die op alle levens-

gebieden de benodigde hulp coördineert voor jongeren.

Met het ministerie van JenV werken we aan de verdere  

samenwerking die erop is gericht op lokaal niveau de  

regie op begeleiding van dak- en thuisloze jongeren  

en risicojongeren te verbeteren en het bieden van  

perspectief en structuur te optimaliseren.

Met OCW en SZW werken we samen aan het vervolg op het 

IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, iets wat 

vaak geldt voor dak- en thuisloze jongeren. In het kader van 

dit onderzoek komt een verkenning naar bestaande goede 

praktijken en werkzame elementen van integrale onder-

steuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In het IBO wordt dit de lifecoach genoemd. Vanuit het Actie-

programma zijn we betrokken bij de opzet van deze verken-

ning. We geven hiervoor input op basis van onze sessies en 

de bevinden in de pilotgemeenten. Zo laten we beide trajec-

ten goed op elkaar aansluiten. 

PRIORITEITEN

Actielijn 1 Ondersteuning 
bij het toepassen van 
de jongerenregisseur 
in de praktijk
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Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

In mei jl. zijn in opdracht van VWS acht organisaties gestart met het 

ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende lokale interventies, 

gericht op het beter ondersteunen van (dreigend) dak- en thuisloze 

jongeren. De interventies passen allemaal bij de actielijnen Financiële 

bestaanszekerheid en/of Persoonlijke ontwikkeling en scholing. 

Op het gebied van financiële bestaanszekerheid ontvangen bijvoorbeeld 

vijf (dreigend) dak- en thuisloze jongeren via een van de trajecten 

gedurende een jaar €1050,- per maand. Vervolgens wordt uitgebreid 

gemonitord welke impact deze financiële bestaanszekerheid heeft 

op hun levens. Een ander leertraject is vormgegeven vanuit het idee 

dat problemen met schulden worden opgelost door het werken aan 

gedragsverandering en zelfbewustzijn, bijvoorbeeld door kennis te 

maken met kunst, cultuur en sport. 

De verschillende trajecten lopen tot eind 2021. Onderdeel van de opdracht 

is dat alle partijen de lokale werkwijzen en resultaten breed delen en dat 

de methodes en werkwijzen ook (landelijk) opschaalbaar zijn.  

AGENDA

Actielijn 2 Vernieuwende 
interventies voor financiële 
bestaanszekerheid 

PRIORITEITEN
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op alle levensgebieden  
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 crisis zit om echt hulp te krijgen?”  
 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Het kabinet heeft vanuit de Brede Aanpak Schulden extra middelen 

beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding 

van armoede. Veel aandacht van gemeenten gaat uit naar preventie 

en vroegsignalering. Ook gaat er steeds meer aandacht naar de groep 

jongvolwassenen, bijvoorbeeld via Apps als Monnie en Kwikstart.  

Speciale zorg is nodig voor jongeren met een licht verstandelijke  

beperking en voor (ex) dak- en thuisloze jongeren. 

Waar preventie en vroegsignalering te laat komen, is maatwerk in de 

ondersteuning van belang. In dit kader zijn de gemeenten Amsterdam, 

Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Arnhem samen met de ministeries van 

SZW en VWS de uitdaging aangegaan om met behulp van de CAK lijst 

(wanbetalers zorgverzekering) actief op zoek te gaan naar mensen met 

schulden die nog niet in beeld zijn bij gemeenten. De gemeente Haarlem 

gaat een analyse maken van de jongeren op de CAK-lijst. Op basis van 

deze analyse gaan ze een groep jongeren proactief en intensief benaderen 

om te bepalen welke (multi)problematiek speelt en welke (schuldhulp)

methode moet worden ingezet. De ervaringen van de gemeente Haarlem 

willen we graag delen met de andere (pilot)gemeenten. 

AGENDA

Actielijn 2 Preventie,  
vroegsignalering en verhelpen  
van schuldproblematiek  
onder jongeren
 

PRIORITEITEN
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van het aantal dak- en 
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Nederland en bieden 

maatwerk ondersteuning 
op alle levensgebieden  

“Hoe hard moet je roepen dat je in
 crisis zit om echt hulp te krijgen?”  
 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

We willen bedrijven, onderwijsinstanties en RMC’s (Regionale Meld- en

Coördinatiefunctie) uitdagen om zich er onverminderd voor in te spannen

dat jongeren een opleiding gaan volgen en een startkwalificatie halen.

Hierin zoeken we naar samenhang met de regionale programma’s die

elke RMC-regio opstelt. Vanaf schooljaar 2020–2021 starten scholen

en gemeenten met het nieuwe vierjarige regionale programma. Het

ministerie van OCW heeft de regio’s gevraagd kritisch te kijken naar

waarom jongeren op school uitvallen en wat er, voor wie dat haalbaar

is, nodig is om ze (weer) toe te leiden naar een startkwalificatie.

Daarnaast benutten we de uitkomsten van het onderzoek dat het CBS

in opdracht van het ministerie van OCW voor de zomer gaat opleveren

waarin zij nader onderzoek doen naar de stijging van het aantal jongeren

met multiproblematiek, waaronder dak- en thuisloosheid, en in hoeverre

dit verband houdt met het stijgende aantal vroegtijdige schoolverlaters.

AGENDA

Actielijn 3 Stimuleren dat  
jongeren een opleiding volgen  
en een startkwalificatie halen

PRIORITEITEN
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van het aantal dak- en 
thuisloze jongeren in 
Nederland en bieden 

maatwerk ondersteuning 
op alle levensgebieden  

“Hoe hard moet je roepen dat je in
 crisis zit om echt hulp te krijgen?”  
 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

In de opdracht van VWS, gericht op betere ondersteuning van (dreigend) 

dak- en thuisloze jongeren,  kiezen de verschillende partijen voor 

uiteenlopende methoden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling  

en scholing. Sommige zetten in op sportinterventies, andere zetten kunst 

en cultuur in om persoonlijke en sociale verandering bij (dreigend)  

dak- en thuisloze jongeren te realiseren. Ook legt een partij de verbinding 

tussen deze jongeren en eenzame ouderen. Allerlei interventies met als 

gezamenlijk doel de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren 

te versterken zodat zij sterker in hun schoenen staan. 

Ook voor deze trajecten geldt dat zij lopen tot eind 2021. Alle partijen 

monitoren op verschillende momenten de resultaten van hun interventies. 

Onderdeel van de opdracht is dat alle partijen aan het eind de lokale 

werkwijze en resultaten breed delen en dat de methodes en werkwijzen 

ook opschaalbaar zijn.  

AGENDA

Actielijn 3 Vernieuwende 
interventies voor persoonlijke 
ontwikkeling en scholing

 

PRIORITEITEN
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“Hoe hard moet je roepen dat je in
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 (bron: het Jongerenpanel)

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN JAN-JUNI 2020

PRIORITEITEN EN VERVOLG JULI-DECEMBER 2020

Jongerenpanel: volwaardige jongerenparticipatie

Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang

Uitgangspunten Actieprogramma: 

Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 
Skills in de Stad is een programma ontwikkeld door het Rijksvastgoed-

bedrijf (RVB) waarbij met de inzet van leegstaand publiek vastgoed 

wordt bijgedragen aan de oplossing van het maatschappelijke vraagstuk 

van jongeren die uitgevallen zijn en een achterstand hebben op de 

arbeidsmarkt. Het RVB en VWS werken samen om meer publiek vastgoed 

beschikbaar te krijgen om extra woonplekken voor jongeren te kunnen 

realiseren. De pilot loopt op dit moment in Leeuwarden en Maastricht.  

Er wordt met meerdere pilotgemeenten gekeken of zij ook met dit  

concept in hun stad kunnen zorgen voor woningen voor jongeren  

inclusief een perspectief.  

In de pilots wordt aan een groep kwetsbare jongeren een gecombineerd 

traject aangeboden met vier bouwstenen: werken, onderwijs, woonruimte 

en support. Dit traject vindt plaats in een (getransformeerd) gebouw in 

samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere lokale 

partijen. Na circa 2 jaar ronden de deelnemers het traject af en stromen 

zij met voldoende Skills in op de arbeidsmarkt. Ook hebben zij dan 

zelfstandige woonruimte. 

AGENDA

Actielijn 3 Met voldoende  
Skills de arbeidsmarkt op

PRIORITEITEN
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Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform

Blijvend leren van (complexe) casuïstiek

Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang
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Verdiepen en verbreden (actieve) jongerenparticipatie

Actielijn 1: Preventie, nazorg en regie

Passende voorlichting voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Soepele overgangen naar een zelfstandig leven

Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

AGENDA

Met subsidie van VWS en OCW heeft het Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie een ontwerptraject ontwikkeld gericht  

op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor dak-  

en thuisloze jongeren. Van juni 2020 t/m januari 2021 

werken (interieur)architecten, stedenbouwkundigen 

en (social) designers samen met gemeenten, jongeren 

(organisaties), lokale zorg- en onderwijsinstellingen, 

bewonerscollectieven, bedrijfsleven, en/of woning- 

corporaties samen deze ideeën uit. Via ontwerpend 

onderzoek worden nieuwe wegen en mogelijkheden  

verkend, die passen bij de specifieke lokale uitdagingen. 

In dit ontwerptraject worden de uitkomsten van het 

onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksinstituut 

Drift, naar de lokale situatie omtrent jongerenhuisvesting 

(opvang en wonen) in de 14 pilotgemeenten meegenomen. 

Het opschalen van bestaande initiatieven wordt hierin als 

belangrijke vervolgstap genoemd voor het realiseren van  

meer passende huisvesting voor jongeren.  

Daarnaast wordt in dit nieuwe ontwerptraject gewerkt aan het 

opbouwen van een lerend netwerk van ontwerpers, gemeenten, 

jongeren en lokale partners om met elkaar de impact van het 

traject te vergroten. Informatie over het traject, resultaten en 

bijeenkomsten worden gedeeld via de nieuwsbrief, het nieuwe 

online platform ‘Iedereen onder een dak’ en de website van het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

PRIORITEITEN

Actielijn 4 Stimuleringsfonds  
Creatieve Industrie - verder  
uitwerken van ideeën 
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Inspiratie en leren van elkaar op nieuw online platform
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Inspiratiesessies met de pilotgemeenten

Onderzoek dak- en thuisloze jongeren met LHBTI-achtergrond

Vernieuwende woonvormen en voorwaarden jongerenopvang
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Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op

Actielijn 4: Opvang en wonen 

Ontwerptraject voor ontwikkeling van nieuwe woonconcepten

Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie

Actielijn 5: Helpende regels 

Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 
Vanuit de brede aanpak dakloosheid zetten we erop in dat leegstaand 

vastgoed ingezet kan worden als onderdak voor (dreigend) dak- en 

thuislozen. Samen met het ministerie van BZK/Rijksvastgoedbedrijf en 

enkele pilotgemeenten wordt geïnventariseerd tegen welke knelpunten 

gemeenten aanlopen als zij leegstaand vastgoed willen transformeren naar 

mogelijke woonruimte voor dak- en thuislozen. Het Rijksvastgoedbedrijf 

gaat daarnaast in opdracht van VWS als coördinerend departement 

inventariseren of leegstaand publiek vastgoed getransformeerd kan 

worden naar woonruimte voor (dreigend) dak- en thuislozen. 

 

Hiervoor ondernemen zij de volgende drie acties: 

•  Adviseurs inzetten om in gemeenten naar behoefte te adviseren over 

de transformatie van leegstaand publiek en maatschappelijk vastgoed 

voor (dreigend) dak- en thuislozen; 

•  Een inventarisatie aanbieden van leegstaand vastgoed in de regio,  

dat eventueel geschikt is voor transformatie voor deze doelgroep;

•  Samen met gemeenten een aantal (model) businesscases ontwikkelen. 

Deze businesscases maken voor gemeenten inzichtelijk wat de 

(maatschappelijke) kosten en baten zijn als de inzet van leegstaand 

vastgoed wordt gecombineerd met een meer integrale aanpak in  

het sociale domein. 

AGENDA

Actielijn 4 Inventarisatie 
leegstaand vastgoed en advies 
voor transformatie 
 

PRIORITEITEN
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Ondersteuning bij toepassen jongerenregisseur

Actielijn 2: Financiële bestaanszekerheid

Vernieuwende interventies voor financiële bestaanszekerheid

Voorkomen en verhelpen van schulden onder jongeren

Actielijn 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing 

Jongeren een opleiding en een startkwalificatie

Vernieuwende interventies voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

Met voldoende skills de arbeidsmarkt op
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Inventarisatie van leegstaand vastgoed voor transformatie
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Maatwerk Participatiewet: merkbaar verschil voor jongeren

 

De coronacrisis hee� een enorme 
impact op ons dagelijks leven. Zeker op 

dat van dak- en thuisloze jongeren. 
De urgentie van de acties en prioriteiten in 

het Actieprogramma en in deze actieagenda 
worden in deze tijd nog meer duidelijk. 

 

CORONAVIRUS

GEVOLGEN 

Regels, of de uitvoering daarvan, mogen adequate ondersteuning aan 

jongeren niet belemmeren. Waar dit wel zo wordt ervaren ondersteunen 

we de 14 pilotgemeenten, bijvoorbeeld bij het bieden van maatwerk 

binnen de huidige wet- en regelgeving. 

In dat kader hebben we samen met het ministerie van SZW Divosa de 

opdracht gegeven de 14 pilotgemeenten van het Actieprogramma te 

ondersteunen bij het toepassen van maatwerk binnen de Participatiewet. 

Daartoe zal Divosa hulpmiddelen ontwikkelen om de mogelijkheden 

tot maatwerk onder de aandacht te brengen van de mensen in de 

uitvoering binnen de pilotgemeenten en voor zover noodzakelijk 

communicatiemiddelen te ontwikkelen voor de burgers. Het komende half 

jaar is het doel de mensen in de uitvoering binnen de 14 pilotgemeenten te 

voorzien van voldoende kennis en handvatten om maatwerk in te zetten 

waar dit mogelijk en nodig is, zodat jongeren merkbaar verschil ervaren in 

de praktijk. De uiteindelijke handreiking die hieruit voortkomt, zal worden 

gedeeld met alle gemeenten, zodat ook zij dit kunnen implementeren.

AGENDA

Actielijn 5 Maatwerk  
participatiewet: merkbaar verschil 
voor jongeren in de praktijk 
 

PRIORITEITEN


