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Urgentie

o Cijfers:
 1 januari 2020 ruim 36.000 daklozen, waaronder 8.500 

jongeren (18 tot 27 jaar)
 60-70% van jongeren in maatschappelijke opvang heeft 

verleden met jeugdhulp. 

o In 2019 maakten 21.085 jongeren 12-18 jaar 
gebruik van jeugdzorg met verblijf; en 3.500 
jongeren tussen 18 en 23 jaar.

o Uitstroom uit instituties vormt risico op dak- of 
thuisloosheid; hier goed en tijdig op inzetten vormt 
belangrijke preventieve interventie! 

o Structureel (oplopend) tekort aan huisvesting in de 
onderste, goedkopere trede van de woningmarkt.
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Vervolgzorg voor jongeren die jeugdhulp ontvingen in het laatste 
kwartaal voor de 18de verjaardag 

• In 2018 werden in Nederland in totaal 216.860 
jongeren 18

• 37.640 jongeren ontvingen een vorm van jeugdzorg 
op hun 16 of 17e

• 22.755 van die jongeren die jeugdzorg ontvingen op 
16-17 ontvingen dit nog steeds 3 maanden voor ze 
18 werden.

• 12.035 van die groep (53%) ontvangt 1 maand na 
de 18e verjaardag verlengde jeugdzorg.

• 3.205 jongeren (15%) ontvangen vervolgzorg via de 
Zvw, Wlz of Wmo

• Dat betekent dat een totaal van 7.515 (33%) geen 
vervolgzorg ontvangt na de 18e verjaardag.



Hoe gaat het met jongeren (18-19 jaar) die (wel/niet) jeugdhulp ontvingen op 
16-17 jarige leeftijd? (Bron: CBS)

1. Woonsituatie

Jeugdhulp met 
verblijf

Wel jeugdhulp 
(verblijf + ambulant) Geen jeugdhulp

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Zelfstandig 
wonend 54% 50% 49% 20% 18% 17% 12% 12% 11%

Hoofdzakelijk 
thuiswonend 31% 35% 34% 76% 77% 78% 87% 87% 88%

Hoofdzakelijk 
institutioneel 8% 9% 9% 2% 2% 2% 1% 0% 0%
Overig 7% 7% 7% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

2. Inkomen en Schulden

- 25% van de jongeren uit jeugdhulp heeft een zelfstandig inkomen, ten opzichte van hun 
leeftijdgenoten zonder jeugdhulp (51%) wordt het gat groter.

- Vanuit de jeugdhulp woont zelfstandig (49% tegenover 11% van de jongeren zonder jeugdhulp) 
- Veel jongeren die jeugdhulp hebben gehad, moeten rondkomen van een inkomen lager dan de 

bijstandsnorm. 



Aantal zelfstandig 
wonenden van 18 jaar en 
die Jeugdzorg met verblijf 
hadden op 16- en/of 17-
jarige leeftijd (2018)



Lopende programma’s

1. Programma Zorg voor de Jeugd
o Actielijn 4: kwetsbare jongeren (16-27) beter op weg 

helpen zelfstandig te worden

2. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
o Actielijn 1: preventie, nazorg en regie

3. Brede aanpak dak- en thuisloosheid
o Pijler 1: preventie – uitstroom uit instituties 

Beweging: Jongeren in een kwetsbare situatie zijn goed ondersteund op g, 
financiën op orde, doorlopende zorg, support/sociaal netwerk).
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I. Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 
Kwetsbare jongeren (16-27) beter op weg helpen naar zelfstandigheid

Volwassen worden en op eigen benen staan gaat niet vanzelf. Gemiddeld gaan 
jongeren rond 24,6 jaar uit huis. Van jongeren in jeugdzorg verwachten we dat al 
op hun 18e. Er moet dan ook sprake zijn van een warme overdracht en integrale 
ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfstandigheid. 
Gewerkt wordt aan de volgende thema’s:

1. Pleegzorg en gezinsvervangende tehuizen verlengd naar 21 jaar.
2. Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid 

m.b.v. toekomstgericht werken en een toekomstplan dat van de jongere is
3. Beter benutten mogelijkheden verlengde jeugdhulp en leeftijdsgrens Jeugdwet
4. De aansluiting verbeteren tussen de verschillende zorgwetten: Jeugdwet, 

Wmo, Zvw en Wlz



II. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
• Ambitie: 100% terugdringing!

• 14 pilotgemeenten: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den 
Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, 
Maastricht, Purmerend, Rotterdam, Utrecht

• Jongerenpanel: betrek jongeren actief bij beleidsvorming!

Vijf actielijnen: 
1. Preventie, nazorg en regie
2. Financiële bestaanszekerheid
3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing
4. Opvang en wonen 
5. Helpende regels
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Preventie, nazorg en regie (enkele voorbeelden)

Verbeterde overgang van 18- naar 18+ ter voorkoming van dakloosheid
• Samenwerking Programma Zorg voor de Jeugd en Actieprogramma DTJ
• Pilot Groningen en Dordrecht: uitstroom uit residentiele jeugdhulp 

verbeteren

Goede en vindbare informatie
• Weten wat je moet je regelen voor je 18 wordt?
• Informatie over alle leefgebieden op 1 plek
• Vernieuwde Kwikstart: gemeenten kunnen zich kosteloos aansluiten 

www.kiwkstart.nl Meld je bij interesse aan: info@kwikstart.nl

1 Plan, 1 Jongerenregisseur
• Een vaste contactpersoon die gedurende langere tijd naast je blijft staan 

en de regie houdt op de ondersteuning. 
• Zie voorbeeld Haarlem op https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-

al-gebeurt/jongeren/de-jongerenregisseur-haarlem
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Oproep gezamenlijke beweging: niet kalenderleeftijd is 
leidend; werk altijd vanuit perspectief van de jongere zelf


