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Jongerenhuisvesting Rijswijk

Ontstaan Jongerenhuisvesting Rijswijk
- transitie Jeugdzorg

- innovatie in Rijswijk

- project Jongerenhuisvesting Rijswijk
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Jongerenhuisvesting Rijswijk

Waar staat Jongerenhuisvesting Rijswijk voor
- Een steuntje in de rug bij de stap naar een zelfstandig bestaan

- Aanbevelingen JONG doet mee

* veilige woonomgeving

* een passende dagbesteding

* financiële zelfstandigheid

* een volwassene waar de jongere op terug kan vallen

* sociaal netwerk
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Jongerenhuisvesting Rijswijk

Samenwerking 
- Rijswijk wonen en Vidomes 8 woningen voor de duur van 2 jaar 

- Het huurcontract

- Huurdervingspot

- Jeugdteam Rijswijk

- Schuldhulpverlening Rijswijk

- ExpEx Rijswijk

- JIT
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Jongerenhuisvesting Rijswijk

Verloop van het project
- vertraging project

- Praktijkervaring
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Jongerenhuisvesting Rijswijk

Waar willen jongeren hulp bij 
- Ik  wil terug naar school

- Ik wil aan mijn toekomst werken

- Ik wil meer geld om financieel rond te komen

- Ik wil van mijn schulden af

- Ik voel mij eenzaam en wil onder de mensen zijn

- Ik wil meer vrienden

- Ik wil meedoen met activiteiten om zo nieuwe mensen te leren kennen.
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Jongerenhuisvesting Rijswijk
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Verslag Inspiratiesessie: Huisvesting 

Verslaglegger: Jolanda Rijswijk    

 

Welke elementen van de gepresenteerde voorbeelden zijn inspirerend voor de 

gemeenten, de jongeren en de instellingen? 

Jongerenhuisvesting Rijswijk: het omklap-contract waardoor de jongere in de woning kan 

blijven wonen, woningen waar huurtoeslag voor mogelijk is, veel aandacht voor de 

financiën van de jongere (financiële check door schuldhulpverlening, training budgetteren, 

huurdervingspot), korte lijntjes met partners en woningcorporaties, geen vaste eindtijd aan 

de begeleiding (gemiddeld 1½ jaar),begeleiding op de big 5,  inzetten Expex voor sociaal 

netwerk. 

Krachtpatsers Delft: 3 fases in intensiteit van ondersteuning waartussen flexibel geschakeld 

kan worden en waardoor uitval voorkomen wordt, een integraal team van de 3 

hulpaanbieders (jeugd en WMO) waardoor veel expertise en gezamenlijk eigenaarschap van 

problemen, inzetten van JIM. Belangrijk tijdens de ontwikkeling; gezamenlijkheid in zoeken 

naar oplossingen (woningcorporaties, gemeente en hulpaanbieders). 

 

Welke vervolgstappen worden gezet om de inspiratie om te zetten in acties: wat, met wie 

en wanneer? 

We hadden te weinig tijd om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan.  

Eén gemeente heeft n.a.v. de presentatie Krachtpatsers Delft uitgenodigd om een 

presentatie te komen geven. Een andere gemeente heeft uit beide presentaties inspiratie 

meegenomen. 

Rijswijk blijft inventariseren voor welke Rijswijkse jongeren er andere woonvormen dan 

Jongerenhuisvesting Rijswijk nodig zijn. 

Algemeen was de boodschap dat er heel veel behoefte is aan huisvesting voor jongeren en 

dat daarin ook diversiteit nodig is. Plekken voor jongeren die niet alleen willen wonen 

omdat ze anders in een isolement dreigen te komen, jonge ouders die een steuntje in de 

rug nodig hebben, jongeren die niet uit de jeugdhulp komen omdat zij thuis voldoende 

steun kregen maar (nog) niet zelfstandig genoeg zijn om op eigen benen te staan op het 

moment dat het thuis niet meer gaat, jongeren met GGZ problematiek, jongeren die onder 

de WMO vallen. 



 

 

Opgemerkt werd dat het voor kleinere gemeenten, die relatief weinig jongeren hebben, niet 

mogelijk is om voor al deze doelgroepen huisvesting op maat te realiseren. Hiervoor is 

samenwerking in de regio nodig. 

 

Wat hebben wij eventueel van onze gemeentebestuurders of anderen nodig om dit 

mogelijk te maken? 

Het grootste knelpunt is het gebrek aan passende en betaalbare woningen voor jongeren en 

panden waarin woonvormen gehuisvest kunnen worden. Gemeenten kunnen hierover 

prestatieafspraken maken met woningcorporaties en zij kunnen in gesprek gaan met 

projectontwikkelaars. 

Samenwerking tussen gemeenten om voldoende variatie in huisvesting te realiseren. 

Samenwerking tussen Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen.  


