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Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

PROGRAMMA

9.400

AANPAK

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

AMBITIE

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

Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten
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Actieprogramma
de nieuwe cijfers van het CBS over het aantal daklozen
in Nederland die eind augustus zijn gepubliceerd:
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - ‘We
2021moeten ons schamen!’
DE JONGEREN
Paul Blokhuis, Staatssecretaris
van VWS, in reactie op
STAAN CENTRAAL
“Hoe hard moet je roepen dat je in
crisis zit om echt hulp te krijgen?”
(bron: het Jongerenpanel)

Deze jongeren hebben in veel gevallen te maken met

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
afstemming met de partijen
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Maatschappelijke Opvang,
Eerste creatieve denksessie
de ministeries van BZK, SZW, OCW
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsVanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten
en zorginstanties en
verwante ik,
programma’s
Daarom lanceer
samen met minister De Jonge (VWS,

van verschillende
acties
1 Mix
complexe, meervoudige
problematiek,
zoalstype
(een
combinatie

jeugdzorg), minister Ollongren (BZK, wonen),
minister Slob
PRIORITEITEN
JANUARI-JUNI 2020

Het CBS schat dat op 1 januari 2018 ongeveer
9.400 jongeren van 18-27 jaar in Nederland dak-

AANLEIDING

9.400

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

AANSTURING

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

of thuisloos waren. PROGRAMMA

AANPAK
gericht op het realiseren van een doorbraak
van) financiële, psychische en/of verslavingsproblemen,
2 Actieve rol verschillende typen
soms in combinatie metpartijen
een (licht)
verstandelijke
(publiek
en privaat) beperking.
Periodiek
bepalen
prioriteiten
Deze jonge mensen 3missen
de kans
op een
eerlijke met
startadviezen
AMBITIE
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

in hun volwassen leven. Terwijl zij juist de ruimte moeten
Forse vermindering
krijgen
van het aantal
dak-om
en hun talenten te ontwikkelen en toe te werken
naar eenin
zelfstandige toekomst. De groep dak- en thuisloze
thuisloze jongeren
jongeren
Nederland en
biedenis echter nog steeds groot en dat is onacceptabel.
RAPPORTAGE
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer
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1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

(OCW, onderwijs), minister Dekker (voor rechtsbescherming)

ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies

en staatssecretaris Van Ark (SZW, werk en
inkomen) en met
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
input van de VNG, de partijen van de Meerjarenagenda

ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie

Beschermd Wonen en Maatschappelijke ACTIE!
Opvang,
de partijen
Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten

van Aanpak 16-27, Stichting Zwerfjongeren
Nederland,
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
kennisinstituten en diverse Jongerenplatforms
het
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet

FINANCIËN
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Actieprogramma
Kwantitatief: het realiseren van een forse vermindering
van het
aantal
dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar)
Daken
Thuisloze
in Nederland, het terugdringen van het aantal jongeren
Jongeren
2019 - 2021
waarbij sprake is van terugval, het voorkomen van

DE JONGEREN
Het Actieprogramma heeft 2 centrale doelstellingen:
participatie. Het hanteert daarnaast de volgende
STAAN
CENTRAAL
AANSTURING
1
inhoudelijke uitgangspunten:

“Hoe hard moet je roepen dat je in
Staatssecretaris en
crisis zit om echt hulp te krijgen?”
Programmateam VWS, adviezen van
(bron: het Jongerenpanel)Preventie, nazorg en regie - gemeenten
Klankbordgroep
en Jongerenpanel,
gaan

wachtlijsten voor de jongerenopvang en het terug-

afstemming met de partijen

Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen

Beschermd
Wonen en
naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren
om passende

Vanaf juli 2019: Klankbordgroep

AANLEIDING

9.400

en thuisloze jongeren
typeeen
acties
2dak1 Mix van verschillende
Kwalitatief:
het realiseren van een continu verbeterensprake is van
voldoende duurzame situatie;

(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
uitvoeringspraktijk waarbij gemeenten en samenwerDITde
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen

kings- partners actief inzetten op preventie en jongeren
Helpende
regels - geen enkele jongere wordt dak- en
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
metvan
adviezen
3 Periodiek bepalen
op en laagdrempelige manier en op alle benodigde
thuisloos
als gevolg
tekortschietende (uitvoering van)
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

levensgebieden ondersteunen. Jongeren kunnen zich
Forse vermindering
hierdoor zo snelvan
mogelijk
op eendakpositieve
het aantal
en manier op de
eigen toekomst richten
en worden
niet
thuisloze
jongeren
inlosgelaten totdat
sprake is van eenNederland
duurzame stabiele
situatie.
en bieden
maatwerk ondersteuning
opgaat
alle hierbij
levensgebieden
Het Actieprogramma
uit van de algemeen
geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere,
heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke

regels;

Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

Persoonlijke
ontwikkeling
en scholing2020
- elke jongere is
PRIORITEITEN
JANUARI-JUNI
in staat om een opleiding te volgen of zich op een andere
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies

passende
manier persoonlijk te ontwikkelen;
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie

Opvang
en wonen - geen enkele jongere meer op straat.
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten

Er is geen
wachtlijst om in gespecialiseerde jongerenopvang
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in

FINANCIËN

staat om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien,

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
waar mogelijk met een reguliere baan als bron van
besteden van middelen,
Periodieke
cofinanciering
inkomen (al dan niet met extra begeleiding).
Hierbij
rapportage
wordt (waar Tweede
mogelijk)
rekening gehouden met de
Kamer

onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar;

levensstandaard,
REFLECTIE OPtoegang tot zorg en volwaardige
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG

(in afstemming met betrokken partijen) actief
op zoek
van de Meerjarenagenda

Maatschappelijke Opvang,
dringen van de gemiddelde duur in de jongerenopvang
ondersteuning te bieden, met respectdevoor
de autonomie
ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV
en Aanpak
bedrijfsleven,
(maximaal 3 maanden). Het gaat daarbij zowel omPROGRAMMA
de
van de jongere. Het geldende principe
hierbij
is dat16-27,
zodra
woningcorporaties, onderwijsondersteuning van de huidige dak- en thuisloze jongeAANPAK een (potentiële) dak- en thuisloze wordt gesignaleerd,
en zorginstanties en
verwante
programma’s
ren als het voorkomen van nieuwe instroom.
er niet losgelaten wordt totdat op alle levensgebieden

AMBITIE
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WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

of beschermd
wonen te komen en binnen uiterlijk 3 maanden
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
is sprake
van een duurzame woonplek (waar mogelijk: in
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk

de eigen
thuissituatie
het vertrouwde
netwerk).
Een sterke
ACTIE!
Omgang met /‘blinde
vlekken’ (o.a. de
groep LHBTI)
focus ACTIE!
op hetMaatwerk
realiseren
voldoende
passendeenwoonruimte
t.b.v.van
financiële
bestaanszekerheid
persoonlijke
ontwikkeling
en scholing
voor de
doelgroep
én het met
een Open en creatieve blik
van het
en inzet van
mentoren en buddy’s
kijkenACTIE!
naar Versterking
dit vraagstuk
is netwerk
van essentieel
belang.
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ActieprogrammaREFLECTIE OP
Om de doelstellingen te behalen reflecteert
Dak- en Thuisloze
programmateam samen met alle betrokken
Jongeren 2019 - het
2021
partijen continu op deze 3 centrale (toets)vragen:
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

de praktijk knelpunten op, die het op een positieve

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
afstemming met de partijen
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Maatschappelijke Opvang,
Eerste creatieve denksessie
de ministeries van BZK, SZW, OCW
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsVanaf juli
ambitie pilots en realiseren startpunten
toekomstgerichte
aanpak voor jongeren
zo2019:
veel100%
mogeen zorginstanties en
verwantegemaakt,
programma’s
lijk worden
ook wanneer het gaat om de inzet

van (potentieel)
verschillende daktype acties
1 Mixvan
manier ondersteunen
en

van financiële middelen?

1 Het continu maken van de stap van praktijk naar beleid,
en terug - wat komt naar voren uit de praktijk en wat

AANLEIDING

9.400

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

AANSTURING

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

PROGRAMMA
betekent dit op het
gebied van (de communicatie over /
uitvoering van) regels?
Zijn ze helpend of leveren ze in
AANPAK

gericht op het realiseren van een doorbraak
thuisloze jongeren in de weg staat?
2 Actieve rol verschillende typen
2 De maatschappelijke
kosten
van daken thuisloosheid
partijen
(publiek
en privaat)
Periodiek die
bepalen
metaanadviezen
voorprioriteiten
opvang, zijn
AMBITIE onder jongeren, 3waaronder
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

zienlijk. Wat maakt dat de aanwezige financiële middeForse vermindering
len bij
van het aantal dakenalle betrokken partijen zo goed mogelijk ten gunste kunnen
komen van het realiseren van de doelen uit
thuisloze jongeren
in
de met jongeren samen gemaakte toekomstplannen?
Nederland en bieden
RAPPORTAGE
maatwerk ondersteuning
Hoe kan de transitie van (nood)opvang naar een op de
op alle levensgebieden
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
3 Dak- en thuisloosheid onder jongeren is een brede
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
maatschappelijke uitdaging, waarbij
vele verschillende
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
partijen en betrokkenen een positieve rol kunnen
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
vervullen. Wat maakt dat het Rijk, gemeenten,
bedrijfsACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
leven, zorg- en onderwijsinstanties,ACTIE!
woningcorporaties,
Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
(maatschappelijke) organisaties, deACTIE!
jongeren
zelf én
Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
FINANCIËN
medeburgers actief (kunnen) bijdragen
aan een
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
Programmabudget, ánders
duurzame
voor de jongeren?
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
bestedentoekomst
van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
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ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten
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PROGRAMMA
DE JONGEREN
ActieprogrammaAANPAK
STAAN CENTRAAL
Dit is een interactief document

Dak- en Thuisloze
programmatische aanpak kenmerkt zich als volgt:
Jongeren 2019 - De2021
1 Een mix van advisering en ondersteuning aan
“Hoe hard moet je roepen dat je in
crisis zit om echt hulp te krijgen?”
(bron: het Jongerenpanel)

gemeenten, lokale pilots, vernieuwend denken en
aandacht voor de (uitvoering van) relevante wet- en

AANLEIDING

9.400

dak- en thuisloze jongeren
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regelgeving;

PROGRAMMA

 2 Actief betrekken AANPAK
van alle type partijen die iets bij kunnen
dragen aan de gezamenlijke maatschappelijke uitdaging;
Mix de
vanprioriteiten
verschillendevoor
typede
acties
3 Periodiek bepalen
1 van
komende

gericht op het realiseren van een doorbraak
periode, samen met de samenwerkingspartners,
2 Actieve rol verschillende typen
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Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
De Tweede Kamer wordt via de voortgangsrapportage
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Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
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ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
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Actielijn 1
Realisatie Meldpunt
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“Hoe hard moet je roepen dat je in
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2 Actieve rol verschillende typen
volgende
actie
uit het Actieprogramma:
partijen
(publiek
en privaat)
prioriteiten
adviezen
3 Periodiek
Actie: bepalen
in afstemming
metmet
BZK,
actief acteren bij signalen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

over het (mogelijkerwijs) niet juist omgaan met aanvragen van dak- en
thuisloze jongeren voor een briefadres en/of inschrijving in het BRP door
gemeenten (2019-2021).

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

FINANCIËN
Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

AGENDA
LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Actielijn 4
Open blik op wonen

AANSTURING

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
en en
Actie: gemeenten en betrokken partijen stimulerenBeschermd
om met Wonen
een open
Maatschappelijke Opvang,
creatieve blik te kijken naar de opgave op het de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV enHierbij
Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
gebied van passende woonplekken voor jongeren.
woningcorporaties, onderwijsgebruik maken van de denkkracht van organisaties die
zich bezig houden
AANPAK
en zorginstanties en
verwante programma’s
met sociale innovatie, waarbij in afstemming met gemeenten
en jongeren

vancreatieve
verschillende
type actiesop het gebied van wonen worden bedacht en
1 Mixzelf
oplossingen
gericht op het realiseren van een doorbraak
uitgevoerd (2019-2021).
2 Actieve rol verschillende typen
partijen (publiek en privaat)
3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

AGENDA

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA
LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021

DE JONGEREN
STAANAGENDA
CENTRAAL

AANSTURING

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

LOPENDE ACTIVITEITEN

Vanaf 1 juli 2019
PROGRAMMA
Klankbordgroep
AANPAK
en Jongerenpanel

AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
De leden van de klankbordgroep zijn: VNG, SchuldenlabNL, Stichting
2 Actieve rol verschillende typen
Zwerfjongeren
Kamers met aandacht, Leger des Heils, MBOpartijen
(publiek en Nederland,
privaat)
bepalen prioriteiten
metSkills
adviezen
3 Periodiek
Raad, Kansfonds
en Project
in de Stad (RVB). De Klankbordgroep
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

komt gemiddeld elke 6 weken bij elkaar om te helpen bij het bepalen en

aanscherpen van de eerstvolgende prioriteiten, de wijze van uitvoeren en
het leggen van (nieuwe) kansrijke verbindingen.

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

FINANCIËN

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN
AANSTURING

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Wonen Impact
en
De eerste creatieve denksessie is begeleid door het Beschermd
bureau Sociale
en
Maatschappelijke Opvang,
richtte zich op preventie. Niet enkel op preventie
van dak- en thuisloosheid
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
Aanpak
16-27, bedrijfsleven,
in ‘enge zin’, maar ook in ‘brede zin’. Hierbij isJenV
nietenenkel
gekeken
naar
woningcorporaties, onderwijsmogelijkheden om dak- en thuisloosheid te voorkomen
(‘...is beter dan
AANPAK
en zorginstanties en
verwante programma’s
genezen’), maar ook naar mogelijkheden om te voorkomen
dat bestaande

Eerste creatieve denksessie

van verschillende
actiesverder afglijden. De sessie is gehouden in
1 Mixdaken thuisloze type
jongeren
gericht op het realiseren van een doorbraak
Den Haag, waarbij zowel jongeren als professionals hebben kunnen
2 Actieve rol verschillende typen
meedenken.
Deprivaat)
resultaten en concrete aanbevelingen zijn op 22 november
partijen
(publiek en
bepalen
metvan
adviezen
3 Periodiek
uitgereikt
aan prioriteiten
het ministerie
VWS en de gemeente Den Haag. Vanuit het
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

programmateam zullen de opgedane lessen verder worden gedeeld, zodat
ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen. De concrete
aanbevelingen zullen tevens te raadplegen zijn op het online platform van

FINANCIËN

het Actieprogramma dat naar verwachting in de eerste helft van 2020 zal
Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
worden gelanceerd (zie bijbehorende punt onder ‘prioriteiten’).
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN

Actieagenda

AGENDA

Actieve jongerenparticipatie

Participatie
o.a.
door middel
Dit isDe
eenActieve
interactief
document door
scrolljongeren,
en klik op de
links
van het Jongerenpanel, wordt gecoördineerd door

(In de Actieagenda werden deze Startpunten nog

afspraken
zijn helder
en de
randvoorwaarden
om jongeren
LOPENDE
EN/OF
GEREALISEERDE
ACTIVITEITEN

“Basisnormen” genoemd). De Startpunten worden de

in de werkplaats
een springplank en vangnet te bieden
December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma

Humint Solutions en Up to Us. De jongeren wordenDE JONGEREN komende 2 jaar op basis van de opgedane lessen in
Actieprogramma
STAAN CENTRAAL
AANSTURING
zeer actief betrokken bij de verschillende acties uit het
de 100% ambitie pilots verder geconcretiseerd, totdat
Actieprogramma,
met veel ruimte voor eigen initiatief.
ze met alle gemeenten in Nederland kunnen worden
Daken Thuisloze
Hiertoe is het zogeheten “Wij-land” opgericht, jongeren
gedeeld.
Jongeren
2019
2021
uit heel Nederland kunnen zich via de website aanmelden
“Hoe hard moet je roepen dat je in
crisis zit om echt hulp te krijgen?”
(bron: het Jongerenpanel)

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Wonen en
om mee te denken. Wij-land bestaat uit 3 onderdelen: De
Met deze thema’s zijn de jongeren aan de Beschermd
slag gegaan
Maatschappelijke Opvang,
eerste is de werkplaats. Hier zijn alle jongeren welkom om
d.m.v. interviews en werksessies. Zo komen
ze tot concrete
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV
Aanpak
16-27,
bedrijfsleven,
mee te denken en mee te doen aan het Actieprogramma.
inspiratieproducten of aanbevelingen
dieenwe
weer
kunnen
woningcorporaties, onderwijsDaarnaast krijgt een aantal dak- of thuisloze jongerenAANPAK
uit
delen met de (pilot-)gemeenten. De eersteenresultaten
zijn
zorginstanties en
verwante
de werkplaats de kans om een uniek TINO traject te volgen.
een filmpje waarop jongeren reflecteren op de
inhoudprogramma’s
van het

AANLEIDING

9.400

staan.op VWS website

‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

TINO Actielijn
Traject:1:

Realisatie Meldpunt
Onder‘Niet
de pilot-gemeenten
toekennen Briefadres’ was
bij de grote
RvIG belangstelling in

het TINO
traject,
waar
en thuisloze
Actielijn
4: Start
actiedakOpen blik
op wonen jongeren worden
begeleid
naar
zelfstandig
ondernemerschap. Om die reden
Vanaf
juli 2019:
Klankbordgroep
Eerste creatieve
denksessie
is in overleg
met het
ministerie van VWS besloten om het
Vanaf juliniet
2019:
jongerenparticipatie
programma
teActieve
beperken
tot twee gemeenten, maar de
Vanaftejuli
2019: 100%
ambitie
pilots
en realiseren startpunten
jongeren
werven
binnen
alle
geïnteresseerde
gemeenten;

Amsterdam, Den Haag, Groningen, Almere, Leiden, Alkmaar

dak- en thuisloze jongeren
type acties
1 Mix van verschillende
Hier
werken ze toe naar een eigen toekomst in de vorm
Actieprogramma
en de Startpunten voor de pilotgemeenten.
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
van
een onderneming of initiatief dat ze een
DIT bijvoorbeeld
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen

en Arnhem.
Twee dak-JANUARI-JUNI
en thuisloze jongeren
PRIORITEITEN
2020 zijn al gestart

prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
Jongerenpanel, dat samen met de Klankbordgroep kritisch
De afgelopen
maanden
stonden in het teken van de

besloot na de verkenning haar focus te verleggen naar de

duurzame kans geeft op de (arbeids)markt. Tot slot is erpartijen
het (publiek
Ontwikkelingen
en privaat) Wij-land

AMBITIE

van Klankbordgroep en Jongerenpanel

meedenkt over de beste manier om het Actieprogramma
Forse vermindering
vorm te geven, waarbij
van
van het
hetperspectief
aantal dakende jongeren
centraal staat.
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
Het Jongerenpanel
alleinlevensgebieden
Het Jongerenpanel op
heeft
deze opstartfase gewerkt aan de
volgende thema’s:
1 Financiële bestaanszekerheid (Actielijn 2)

introductie van het Wij-land programma bij de pilotgemeenten, de selectie van de twee gemeenten voor de
Werkplaats en de selectie van 6 pilotgemeenten die samen

FINANCIËN

zorgen voor de inrichting van het Jongerenpanel. Hieronder

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
volgt een nadere toelichting per onderdeel:
Periodieke
rapportage
De Werkplaats
Tweede Kamer

besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies

land via
het ministerie van VWS. Eén deelneemster (21 jaar)
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie

Werkplaats.
Zij maakt daar nu onderdeel uit van het vaste
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten

panel.ACTIE!
De tweede
deelneemster (25 jaar, ZZP 6) kwam vanaf
Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
de straat,
vond met het TINO team een vaste verblijfplaats,
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
deed werkervaring
op als stagiair bij HUMINT Solutions
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
en startte
begeleiding
haar eigen
ACTIE!onder
Omgang
met ‘blinde vlekken’
(o.a. deonderneming.
groep LHBTI)
Inmiddels
ze als
zelfstandige
opdrachten en
uitgevoerd
ACTIE!heeft
Maatwerk
t.b.v.
financiële bestaanszekerheid
persoonlijke
ontwikkeling
en scholing
voor het
Old-School
programma
in Arnhem. Ook draagt

De Werkplaats is van start gegaan. We hebben de Gemeente

WAT
2REFLECTIE
Van OpvangOP
naar wonen (Actielijn 4)
Arnhem en Den Haag geselecteerd als “thuishaven”
KAN JOUW
3 Beschrijving pijlers Actieprogramma en ‘Startpunten’
voor
de
werkplaatsen.
De
eerste
gesprekken
met lokale
HOE METEN?
BIJDRAGE
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
vanuit het perspectief van de jongeren.
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

met het traject. Beiden werden geïntroduceerd bij Wij-

ZIJN?

maatschappelijke
organisaties zijn achter de rug, de
Kwantitatieve
en
kwalitatieve indicatoren

ACTIE!
Versterking
van het netwerk
en inzet
mentoren
ze bij aan
het
TINO traject.
Zo schreef
ze van
mee
aan deen buddy’s
ACTIE! Vervolgacties
nieuwe en
vormen
van hiervoor
passend wonen
wervingstekst
voor devoor
jongeren
kwam
met de
ACTIE!
Richtlijnen
realiseren
van specifieke opvang voor jongeren
kop: ‘De
wereld
wacht
op jou’.
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

AGENDA

LOPENDE ACTIVITEITEN

Actieagenda

AGENDA

scroll enpilots
klik op de links en realiseren gedeelde startpunten
100% ambitie

Dit is een interactief document

Actieprogramma
De 100% ambitie pilots die door het ministerie van
VWS zijnen
geïnitieerd
en worden uitgevoerd door 14 pilot
DakThuisloze
gemeenten onder begeleiding van het Instituut voor
Jongeren
2019 - 2021
Publieke Waarden (IPW), is per 1 juli 2019 jongstleden

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

Up to Us de eerste knelpunten in wet- en regelgeving in

“Hoe hard moet je roepen dat je in
Staatssecretaris en
beeld
gebracht. De Startpunten luiden
als volgt:
crisis zit om echt hulp
te krijgen?”
Programmateam VWS, adviezen van
(bron: het Jongerenpanel)
Klankbordgroep en Jongerenpanel,

afstemming met de partijen
1 Voorkom dakloosheid bij jongeren;
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
2
gestart en ligt op planning. Het project kent 4 sporen die
Genoeg geld om van te leven;
Maatschappelijke Opvang,
3 Een plek waar je je thuis voelt en waar
faciliteren dat het Rijk, de 14 deelnemende gemeenten en
je veilig bent;
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
4 Een normaal leven en doe alsof we
JenVeen
en Aanpak
IPW gezamenlijk 2,5 jaar lang met elkaar gaan leren om
mens 16-27,
zijn; bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijstot uitkomsten te komen die ervoor moeten zorgen dat
aan
AANPAK 5 Helpende regels, in plaats van een oerwoud
en zorginstanties en
verwante programma’s
dakloosheid onder jongeren geen gegeven meer hoeft te
loketten.

AANLEIDING

9.400

dak- en thuisloze jongeren
1 Mix van verschillende type acties
zijn.
Het eerste spoor, het actieonderzoek met 5 jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
per
begint langzaam vorm te krijgen. De eerste
Deze Startpunten zijn op 5 december besproken met VWS als
DITgemeente,
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen

gemeenten dragen al jongeren aan om gebruik te kunnen
coördinerend
ministerie in aanwezigheid van staatsecretaris
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met adviezenSZW en BZK, 14 wethouders
3 Periodiek bepalen
maken van de doorbraakmiddelen. Deze middelen zijn
Paul Blokhuis,
de ministeries

AMBITIE

van Klankbordgroep en Jongerenpanel

beschikbaar gesteld door Kansfonds en fungeren als
Forse vermindering
bureaucratievrij geld.
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Om een gezamenlijke
succesvolleenwerkwijze
Nederland
bieden te ontwikkelen
maatwerk
om dak- en thuisloze
jongerenondersteuning
op alle levensgebieden te
op alle
levensgebieden
ondersteunen en daken thuisloosheid
zoveel mogelijk te
voorkomen, zijn door de 14 gemeenten en jongeren zelf
‘Startpunten’ geformuleerd. Ten behoeve hiervan zijn door

de
14 pilotgemeenten
REFLECTIE
OP met behulp van het IPW en Humints/
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

van de pilot gemeenten, het IPW, VNG, 2 leden van de
Klankbordgroep én het Jongerenpanel. De onderliggende
knelpunten die worden besproken zijn knelpunten waarbij

FINANCIËN

de Rijksoverheid en/of gemeenten zelf het verschil kunnen

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
maken. Het gaat hier bijv. om toepassing van/omgang
besteden van middelen,
Periodieke
cofinanciering
met elementen uit de Participatiewet. De Startpunten
rapportage
worden doorlopend
en bijgesteld, totdat de
Tweede geëvalueerd
Kamer

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
Afgesproken is elke 4 maanden een speciaal BO te
breed worden gedeeld.

organiseren
voor de pilots, staatssecretaris en 14 wethouders,
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
om de‘Niet
voortgang
de pilots
teRvIG
monitoren. Tevens is op
toekennenvan
Briefadres’
bij de

19 november
deactie
eerste
‘inspiratiesessie’
gehouden met
Actielijn 4:j.l.
Start
Open
blik op wonen
de pilotgemeenten.
Deze 2-maandelijke sessie is bedoeld
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
creatieve denksessie
om deEerste
pilotgemeenten
in de volle breedte te inspireren in
Vanaf
julide
2019:
Actieve jongerenparticipatie
het licht
van
gezamenlijke
ambitie. Daar waar het leerVanaf juli 2019: 100%
ambitie
pilots en realiseren
startpunten
en doorbraaktraject
onder
begeleiding
van IPW
primair is

gericht op de centrale uitdaging om ‘maatwerk’ te leveren
en omPRIORITEITEN
de ervaren kansen
en knelpunten
daarbij naar boven
JANUARI-JUNI
2020
te halen, wordt in deze sessies de verdieping op meer
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies

thematisch
vlak gezocht.
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie

Het thema
van de eerste sessie was ‘van opvang naar
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten

wonen’,
waarbij interessante ‘anders dan andere’ vormen
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
van (zelfstandig)
wonen met begeleiding zijn gepresenteerd.
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
Er wasACTIE!
brede
consensus dat een deel van de oplossing er
Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk

ook echt
in Omgang
zit om op
manier
te(o.a.
kijken
naarLHBTI)
huisvesting.
ACTIE!
metdie
‘blinde
vlekken’
de groep
Het actief
vant.b.v.
goede
voorbeelden
helpt draagt
daar
ACTIE!delen
Maatwerk
financiële
bestaanszekerheid
en
persoonlijke
ontwikkeling
en scholing
aan bij.
De volgende
initiatieven
zijn daarbij gepresenteerd:

staatssecretaris en de 14 pilotgemeenten ze ‘rijp’ vinden om

Versterking
hetKamers
netwerk en
inzet
van mentoren
Credo ACTIE!
Huis, Skills
in devan
Stad,
met
aandacht
en en buddy’s

te delen met alle (centrum)gemeenten.

ACTIE! Deventer.
Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
Humanitas

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

AGENDA
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Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

Januari - Juni 220 AANSTURING
(Minstens) 2 nieuwe
creatieve denksessies,
thema’s te bepalen samen
PROGRAMMA
met het Jongerenpanel

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante
programma’s
De maatschappelijke uitdaging rondom dak- en thuisloze

type acties
1 Mix van verschillende
jongeren vraagt
creatief meedenken van iedereen. Gedurende
gericht op het realiseren van een doorbraak
de looptijd van het Actieprogramma organiseren we daarom
2 Actieve rol verschillende typen
creatieve
sessies voor en met dak- en thuisloze jongeren
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten met
adviezen
3 Periodiek bepalen
met verschillende
achtergronden,
gemeenten, bedrijven,
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten en
medeburgers, dwars over alle belangrijke thema’s en

actielijnen heen. Wat zijn vernieuwende manieren om met

FINANCIËN

het maatschappelijke vraagstuk dak- en thuisloosheid onder

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
jongeren van 18-27 jaar om te gaan? Waar is nog niet eerder
besteden van middelen,
Periodieke
cofinanciering
aan gedacht? De beste ideeën delen we uiteraard
zo snel
rapportage
mogelijk met Tweede
alle partijen
en waar mogelijk brengen we ze
Kamer

direct in de praktijk in de lokale pilots.

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANPAK

dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
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AGENDA
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Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?
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Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s
ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA
LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021

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

AANSTURING
Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

PRIORITEITEN
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PROGRAMMA
Lancering Online
AANPAK
Platform Actieprogramma

AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
Lancering Online Platform om alle betrokkenen met
2 Actieve rol verschillende typen
reedsen
opgedane
partijen (publiek
privaat) kennis, ervaringen, inzichten en goede
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
voorbeelden
te inspireren
en motiveren om aan de gedeelde
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

maatschappelijke uitdaging bij te dragen. De (tussentijdse)

resultaten van de verschillende acties uit het Actieprogramma
worden hierop uiteraard actief gedeeld.

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

FINANCIËN

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering
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AANSTURING
Het Jongerenpanel:
Dak- en Thuisloze
Begin 2020 moet de eerste lichting van het Jongerenpanel voltallig aan de slag zijn.
Jongeren 2019 - 2021
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

AANLEIDING

9.400

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

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
afstemming met de partijen
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
van de Meerjarenagenda
Beschermd
Wonen en
Er komen nu al een aantal onderwerpen tegen die vermoedelijk leiden tot nieuwe
thema-projecten.
We delen
een2019:
paar
quotes
Vanaf juli
Klankbordgroep
Maatschappelijke Opvang,
Eerste creatieve denksessie
van jongeren:
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsVanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten
1 “hoe hard moetAANPAK
je roepen dat je in crisis zit om echt hulp te krijgen?” (Actielijn
1 & 3);
en zorginstanties en
verwante programma’s
2 “Regiobinding bestaat toch niet meer? Hoezo word ik dan overal weggestuurd?

verschillende
type acties
1 Mix vanworden”
Ik wil gewoon geholpen
(Actielijn
1);

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020

op het realiseren van een doorbraak
3 “Als het zo moeilijkgericht
is om een uitkering te krijgen of legaal aan geld te komen, dan voelt het alsof we gedwongen worden
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
2 Actieve rol verschillende typen
om criminele dingen
te
doen.”
(Actielijn
2).
partijen (publiek en privaat)
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
AMBITIE
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

Uiteraard zullen we al werkende aan deze thema’s ook het aantal jongeren in de Werkplaats blijven uitbreiden.
Het gaat hierbij
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
Forse vermindering
jongeren
doen.
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
van het aantalom
daken die hebben aangegeven graag op de hoogte te blijven en incidenteel mee te willen denken en
thuisloze jongeren in
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
FINANCIËN
Traject:
Nederland enTINO
bieden
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
maatwerk ondersteuning
Begin 2020 zetten we de werving van en matchgesprekken met de jongeren
doorvan
en middelen,
verwachten we dat meer
ACTIE!jongeren
Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
besteden
op alle levensgebieden
Periodieke
cofinanciering
starten met hun deelname aan het TINO Traject. De geleidelijke instroom is gewenst
omdat de jongeren ACTIE!
elkaarMaatwerk
kunnent.b.v. financiële bestaanszekerheid en
rapportage
persoonlijke
ontwikkeling en scholing
ondersteunen in hun stappen, op basis van hun
eigenKamer
ervaring bij het programma. De insteek van het traject
is het bewegen
Tweede
Versterking
van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s
van ‘afhankelijkheid naar (duurzame) onafhankelijkheid. Jongeren die een eigen onderneming zijn gestartACTIE!
blijven
daarom
WAT en de (mogelijke)ACTIE!
Vervolgacties
voor nieuwe vormen van passend wonen
begeleiding ontvangen gericht op het gezond maken en houden van hun onderneming
combinatie
hiervan
REFLECTIE OP
KAN JOUW
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
met een opleiding,HOE
loondienst
en eventuele hulpverlening.
METEN?
BIJDRAGE

1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

ZIJN?

ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren

ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten
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“Hoe hard moet je roepen dat je in
crisis zit om echt hulp te krijgen?”
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Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

ACTIE! Ontwikkelen van
passende voorlichting over
PROGRAMMA
meldpunten voor dak- en
AANPAK
thuisloze jongeren

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
Ontwikkelen van passende voorlichting aan (potentiële)
2 Actieve rol verschillende typen
dak- en
thuisloze jongeren, familieleden, het sociale netwerk,
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
gemeenten,
betrokken
organisaties en professionals op het
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

gebied van toegankelijkheid, opvang, uitkering e.d. inclusief
informatie over de plekken waar zij zich met een probleem
kunnen melden en waar jongeren (en hun naasten) terecht

FINANCIËN

kunnen voor ondersteuning. Gemeenten kunnen hier zelf

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
specifieke informatie aan toevoegen (2020).
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer
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1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren
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PROGRAMMA
en ondersteuning ten
AANPAK
aanzien van het werken
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met één jongerenregisseur

AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
2 Actieve rol verschillende typen
In afstemming
partijen (publiek
en privaat)met de partijen van Aanpak 16-27,
adviezen
3 Periodiek bepalen
biedenprioriteiten
van adviesmet
en ondersteuning
aan gemeenten en
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

betrokken partijen ten aanzien van het werken met één
jongerenregisseur voor (potentiële) dak- en thuisloze
jongeren (2019-2021).

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

FINANCIËN
Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

AGENDA

PRIORITEITEN

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

AANSTURING

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

ACTIE! Bieden van advies
en ondersteuning ten aanzien van het verlenen van
PROGRAMMA
maatwerk bij de toepassing
AANPAK
van de Participatiewet

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
De ministeries van SZW en VWS gaan de komende periode
2 Actieve rol verschillende typen
samen
de VNG en Divosa in de 14 pilotgemeenten
partijen (publiek
enmet
privaat)
met adviezen
3 Periodiek bepalen
van hetprioriteiten
Actieprogramma
Dak- en Thuisloze Jongeren
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

actief aan de slag om de maatwerkmogelijkheden

die de Participatiewet biedt nader bij de uitvoering
onder de aandacht te brengen. Het betreft hier o.a. de

FINANCIËN

4-weken zoekperiode, kostendelersnorm en het bedrag

Programmabudget, ánders
RAPPORTAGE
aan jongerenbijstand (tot 21 jaar) in verband met de
Periodieke
onderhoudsplicht
van ouders.
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

AGENDA

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

PRIORITEITEN

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

AANSTURING

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

ACTIE! Maatwerk t.b.v.
toeleiding naar opleiding
PROGRAMMA
AANPAK en werk.

type acties belemmert het behalen van een
1 Mix van verschillende
Dak- en thuisloosheid
gericht op het realiseren van een doorbraak
diploma of een baan. In het Actieprogramma Dak- en
2 Actieve rol verschillende typen
Thuisloze
Jongeren wordt daarom specifiek aandacht
partijen (publiek
en privaat)
met adviezen
3 Periodiek bepalen
besteedprioriteiten
aan de noodzaak
van maatwerk, bij het toeleiden
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

van kwetsbare jongeren naar opleiding en werk. In het

Interdepartementaal beleidsonderzoek naar Jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt neemt het kabinet in bredere zin

FINANCIËN

maatregelen om deze afstand te verkleinen.

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA
LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AGENDA

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

AANPAK

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

ACTIE! Omgang met
‘blinde vlekken’ (o.a.
de groep LHBTI)

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
2 Actieve rol verschillende typen
Verzamelen
van bestaande kennis over de ‘blinde vlekken’
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
metdakadviezen
3 Periodiek bepalen
rondom
(potentiële)
en thuisloosheid onder jongeren
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

(o.a. de groep LHBTI) (2020).

Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

PRIORITEITEN

PROGRAMMA

9.400

AANSTURING

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

PRIORITEITEN
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële
bestaanszekerheid en persoonlijke
ontwikkeling en scholing

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV
Aanpak 16-27,
bedrijfsleven,
Inventariseren welke succesvolle mogelijkheden er
zijnenrondom
het leveren
van
woningcorporaties, onderwijsmaatwerk, om de financiële bestaanszekerheid van (potentiële)
dak- en thuisloze
AANPAK
en zorginstanties en
verwante programma’s
jongeren te waarborgen en ze op weg te helpen naar duurzame
stabiliteit in de vorm

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

Mixpersoonlijke
van verschillende
type actiesscholing en/of stage/werkmogelijkheden. Om te kunnenPRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
1 van
ontwikkeling,
gericht op het realiseren van een doorbraak
leren van diverse aanpakken zal in het voorjaar van 2020 een opdracht worden uitgezet
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
2 Actieve rol verschillende typen
bijpartijen
een tiental
stakeholders
om
inzichten
op
te
kunnen
doen
vanuit
de
werkende
(publiek en privaat)
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
Periodiek
bepalen
prioriteiten
met
adviezen
3 praktijk.
Doel is om hierbij direct dak- en thuisloze jongeren te helpen (streven: 150ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

200 jongeren). De opgedane lessen, resultaten en best practices zullen breed worden
gedeeld (onder bijvoorbeeld gemeenten), zodat meer jongeren er op den duur van
kunnen profiteren. Het gaat hier onder andere om succesvolle interventies op het

FINANCIËN

ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet

gebied van schuldhulpverlening en het herstellen of verder bouwen aan zelfvertrouwenACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

en ‘soft skills’, met het oog op verdere ontplooiing inbesteden
de vorm van
vanmiddelen,
bijvoorbeeld een
Periodieke
opleiding, stageplek of werk.
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

AGENDA

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

cofinanciering

ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA
LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021

DE JONGEREN
AGENDA
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

PRIORITEITEN

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

Actie! Versterking van
PROGRAMMA
het (jongeren)netwerk en
AANPAK
de inzet van mentoren
1
en buddy’s

AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
2 Actieve rol verschillende typen
In afstemming
partijen (publiek
en privaat)met de partijen van Aanpak 16-27, delen
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
van bestaande
kennis
en goede voorbeelden op het gebied
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

van versterking van het (jongeren)netwerk en de inzet van
mentoren en buddy’s met gemeenten. Hiermee wordt
ervaring opgedaan in de lokale pilots (2020-2021).

FINANCIËN

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE

AGENDA

PRIORITEITEN

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

ACTIE! VervolgactiesAANSTURING
voor nieuwe vormen van
passend wonen

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenVde
enconcrete
Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
Overleggen met betrokken partijen over
woningcorporaties, onderwijspassend
AANPAK benodigde vervolgacties voor nieuwe vormenenvan
zorginstanties en
verwante programma’s
wonen voor jongeren. Hierbij de relevante uitkomsten

type acties
1 Mix van verschillende
uit de verkenning
op het gebied van jongeren betrekken,
gericht op het realiseren van een doorbraak
nadrukkelijk rekening houdend met betaalbaarheid (20192 Actieve rol verschillende typen
2020).en privaat)
partijen (publiek
3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

AGENDA

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

PRIORITEITENAANSTURING

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

ACTIE! Bieden van
richtlijnen voor het
PROGRAMMA
realiseren
van
specifieke
AANPAK
opvang voor jongeren

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
- Het programmateam, en de jongerenwerkplaats
2 Actieve rol verschillende typen
(Den
en Arnhem) houden werksessies en interviews
partijen (publiek
en Haag
privaat)
prioriteiten
adviezen
3 Periodiek bepalen
waarin
de voormet
jongeren
passende opvang in beeld wordt
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

gebracht. Hierbij wordt ook samengewerkt met de VNG.

- Met de inbreng van experts en betrokken organisaties uit
de praktijk delen we de richtlijnen met gemeenten om te

FINANCIËN

komen tot een voor jongeren gewenste opvang.

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

AGENDA

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

AGENDA
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

PRIORITEITENAANSTURING

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsen zorginstanties en
verwante programma’s

ACTIE! Inzicht bieden in
inspirerende vormen van
PROGRAMMA
wonen met begeleiding
AANPAK
voor jongeren

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
- Samen met de VNG en gemeenten op zoek gaan naar
2 Actieve rol verschillende typen
concrete
oplossingen voor het in de praktijk realiseren van
partijen (publiek
en privaat)
met adviezen
3 Periodiek bepalen
dezeprioriteiten
vernieuwende
vormen van wonen voor jongeren.
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

- Delen van praktijkvoorbeelden van vernieuwende vormen
van wonen voor jongeren

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur

FINANCIËN

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

9.400

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

AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

LOPENDE EN/OF GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

PRIORITEITEN

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

ACTIE! Behandeling
complexe casuïstiek in de
niet – pilotgemeenten

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

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsin de
AANPAK - Meldingen van (complexe) individuele casuïstiek
en zorginstanties en
programma’s
niet-pilotgemeenten worden opgepakt,verwante
door samen
met

type actiesin de regio in te zetten op het realiseren
1 Mix van verschillende
de betrokkenen
gericht op het realiseren van een doorbraak
van oplossingen. De oplossingen worden helder in
2 Actieve rol verschillende typen
beeld
gebracht, zodat deze met alle gemeenten en
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten met adviezen
3 Periodiek bepalen
samenwerkingspartners
in Nederland kunnen worden
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

gedeeld.

- Van en met elkaar leren op grond van complexe casuïstiek
- Het aan experts voorleggen van gesignaleerde knelpunten
uit de praktijk

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

AGENDA

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

FINANCIËN

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

December 2019/Januari 2020 Lancering webpagina Actieprogramma
op VWS website ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
op Rijksoverheid.nl. Hierop zal de belangrijkste (voortgang)informatie
breed worden gedeeld.
Actielijn 1: Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
Actielijn 4: Start actie Open blik op wonen
Vanaf juli 2019: Klankbordgroep
Eerste creatieve denksessie
Vanaf juli 2019: Actieve jongerenparticipatie
Vanaf juli 2019: 100% ambitie pilots en realiseren startpunten

PRIORITEITEN JANUARI-JUNI 2020
ACTIE! (Minstens) 2 nieuwe creatieve denksessies
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
ACTIE! Verdiepen en verbreden actieve jongerenparticipatie
ACTIE! Ontwikkelen van passende voorlichting over meldpunten
ACTIE! Advies en ondersteuning werken met één jongerenregisseur
ACTIE! Advies en ondersteuning t.a.v. de Participatiewet
ACTIE! Maatwerk t.b.v. toeleiding naar opleiding en werk
ACTIE! Omgang met ‘blinde vlekken’ (o.a. de groep LHBTI)
ACTIE! Maatwerk t.b.v. financiële bestaanszekerheid en
persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIE! Versterking van het netwerk en inzet van mentoren en buddy’s

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIE! Vervolgacties voor nieuwe vormen van passend wonen
ACTIE! Richtlijnen realiseren van specifieke opvang voor jongeren
ACTIE! Inzicht bieden in inspirerende vormen van wonen met
begeleiding voor jongeren
ACTIE! Behandeling complexe casuïstiek in de niet – pilotgemeenten

