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DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

PROGRAMMA

10.700

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

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019
START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen
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van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
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AANPAK
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Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang
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partijen (publiek en privaat)
3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
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rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
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gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
ACTIEAGENDA

AGENDA

AANLEIDING

Dit is een interactief document

GEREALISEERD

scroll en klik op de links

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

Actieprogramma
Paul Blokhuis, Staatssecretaris van VWS, bij de
lanceringen
van het
Actieprogramma op 14 maart 2019:
DakThuisloze
Jongeren
2019 -dat
2021
‘Het CBS schatte
er op

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

1 januari 2016 ongeveer
AANLEIDING
10.700
jongeren van
18-27 jaar in Nederland
dak- en thuisloze jongeren
daken thuisloos waren.
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!
Dat
is onnacceptabel!’

10.700

AMBITIE

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
AANPAK
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

Deze jongeren hebben in veel gevallen te maken met
Forse vermindering
complexe, meervoudige
problematiek,
zoals
van het
aantal daken (een combinatie
van) financiële, psychische
en/ofjongeren
verslavingsproblemen,
thuisloze
in
soms in combinatie met
een (licht)
beperking.
Nederland
enverstandelijke
bieden
maatwerk
Deze jonge mensen
missen deondersteuning
kans op een eerlijke start
op alle
levensgebieden
in hun volwassen leven.
Terwijl
zij juist de ruimte moeten
krijgen om hun talenten te ontwikkelen en toe te werken
naar een zelfstandige toekomst. De groep dak- en thuisloze
jongeren
is echter
REFLECTIE
OPnog steeds groot en dat is onacceptabel.
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

AANSTURING

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019

Daarom lanceer ik, samen met minister De Jonge (VWS,

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

jeugdzorg), minister Ollongren (BZK, wonen), minister Slob

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

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

START! Lancering Online Platform

en staatssecretaris Van Ark (SZW, werk en inkomen) en met

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

input van de VNG, de partijen van de Meerjarenagenda
besteden van middelen,
Periodieke
cofinanciering
Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang,
de partijen
rapportage
van Aanpak 16-27,
Stichting
Tweede
Kamer Zwerfjongeren Nederland,

kennisinstituten en diverse Jongerenplatforms het

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.’ WAT

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

in 13 gemeenten

KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen
ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
ACTIEAGENDA

AGENDA

AMBITIE

Dit is een interactief document

GEREALISEERD

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Het Actieprogramma heeft 2 centrale doelstellingen:
1	Kwantitatief:
het realiseren van een forse vermindering
Daken Thuisloze
van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar)
Jongeren
2019 - 2021
in Nederland, het terugdringen van het aantal jongeren

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige

Staatssecretaris en
participatie. Het hanteert daarnaast Programmateam
de volgende VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
inhoudelijke uitgangspunten:
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
waarbij sprake is van terugval, het voorkomen van
Preventie, nazorg en regie - gemeenten gaan
Maatschappelijke Opvang,
wachtlijsten voor de jongerenopvang en het terug(in afstemming met betrokken partijen)
actief op zoek
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak
16-27, bedrijfsleven,
dringen van de gemiddelde duur in de jongerenopvang
naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren
om passende
woningcorporaties, onderwijs(maximaal 3 maanden). Het gaat daarbij zowel omAANPAK
de
ondersteuning te bieden, met respect voor de
autonomie
en zorginstanties en
verwante
is datprogramma’s
zodra
ondersteuning van de huidige dak- en thuisloze jongeren
van de jongere. Het geldende principe hierbij

AANLEIDING

10.700

dak- en thuisloze jongeren
type acties
1 Mix van verschillende
dak- en thuisloze wordt gesignaleerd,
een (potentiële)
als het voorkomen van nieuwe instroom.
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
er niet losgelaten wordt totdat op alle levensgebieden
2	
Kwalitatief:
het realiseren van een continu verbeterende
DIT
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen
van goede voorbeelden
en ontwikkelen
handreikingen
Persoonlijke
ontwikkeling
en scholing
- elke jongere
is

uitvoeringspraktijk waarbij gemeenten en samenwerkingssprake
van een voldoende duurzame situatie;
partijen (publiek
enisprivaat)

START! Behandelen complexe casuïstiek (maandelijks)
in staat
om een opleiding te volgen of zich op een andere

3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
partners actief inzetten op preventie en jongeren op

passende
persoonlijk
te ontwikkelen;
JULI -manier
DECEMBER
2019

AMBITIE

van Klankbordgroep en Jongerenpanel

een laagdrempelige manier en op alle benodigde levensForse vermindering
gebieden ondersteunen.
kunnen
van het Jongeren
aantal daken zich hierdoor
zo snel mogelijk op
een positieve
manier
thuisloze
jongeren
in op de eigen
toekomst richten Nederland
en worden niet
losgelaten totdat
en bieden
maatwerk
sprake is van een
duurzameondersteuning
stabiele situatie.
op alle levensgebieden
Het Actieprogramma gaat hierbij uit van de algemeen
geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere,
heeft
recht op OP
zaken als huisvesting, een behoorlijke
REFLECTIE
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

Helpende regels - geen enkele jongere wordt dak- en thuisloos als gevolg van tekortschietende (uitvoering van) regels;

FINANCIËN

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START!
Klankbordgroep
Jongerenpanel
Opvang
en wonen
- geenenenkele
jongere meer op straat.
START! Lancering Online Platform Actieprogramma
Er is geen
wachtlijst om in gespecialiseerde jongerenopvang
START! Creatieve denksessies

(vernieuwend denken)

Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in

of beschermd wonen te komen en binnen uiterlijk 3 maanden

staat om in zijn eigen levensonderhoudbesteden
te voorzien,
van middelen,

is sprake
van een duurzame woonplek (waar mogelijk: in
bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

Periodieke
cofinanciering
waar mogelijk met
een reguliere baan als bron
van
rapportage
inkomen (al dan
nietKamer
met extra begeleiding). Hierbij
Tweede

wordt (waar mogelijk) rekening gehouden met de

WAT
onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar;

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

de eigen
thuissituatie
/ het
vertrouwde
netwerk).
Een sterke
Staatssecretaris
(VWS)
en Wethouders
van de
deelnemende
op 2 september
2019 in Arnhem
focus gemeenten
op het realiseren
van voldoende
passende woonruimte
ACTIELIJN
4 Startén
actie
opvang
wonen
voor de
doelgroep
hetVan
met
eennaar
Open
en creatieve blik
Start actie Specifieke
jongerenopvang
kijkenACTIELIJN
naar dit 4vraagstuk
is van essentieel
belang.
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
ACTIEAGENDA

Dit is een interactief document

AGENDA
GEREALISEERD

scroll en klik op de links

REFLECTIE OP
Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Om de doelstellingen te behalen reflecteert
Jongeren
2019 - 2021
het programmateam samen met alle betrokken
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DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
partijen continu op deze 3 centrale (toets)vragen:
Maatschappelijke Opvang,
1 5 Het continu maken van de stap van praktijk naar beleid,
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV ennaar
Aanpak
16-27,
en terug - wat komt naar voren uit de praktijk en wat
Hoe kan de transitie van (nood)opvang
een
opbedrijfsleven,
de
woningcorporaties, onderwijsbetekent dit op het gebied van (de communicatie over
/
toekomstgerichte aanpak voor jongerenenzozorginstanties
veel mogelijk
AANPAK
en
verwante
programma’s
uitvoering van) regels? Zijn ze helpend of leveren ze in
worden gemaakt, ook wanneer het gaat om de inzet van

AANLEIDING

10.700

dak- en thuisloze jongeren
typemiddelen?
acties
de praktijk knelpunten op, die het op een positieve1 Mix van verschillende
financiële
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
3 5 Dak- en thuisloosheid onder jongeren is een brede
manier
ondersteunen van (potentieel) dak- en
DIT
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen
thuisloze jongeren in de weg staat?
maatschappelijke
uitdaging, waarbij vele verschillende
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
25 De maatschappelijke kosten van dak- en thuisloosheid
partijen
en betrokkenen
een positieve rol kunnen
AMBITIE
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

onder jongeren, waaronder die voor opvang, zijn aanForse vermindering
zienlijk. Wat maakt
deaantal
aanwezige
middelen
vandat
het
dak-financiële
en
bij alle betrokken thuisloze
partijen zojongeren
goed mogelijk
in ten gunste
kunnen komen van
het realiseren
van de doelen uit de
Nederland
en bieden
maatwerk
ondersteuning
met jongeren samen
gemaakte
toekomstplannen?
op alle levensgebieden
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aan gemeenten
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(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019

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

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

leven, zorg- en onderwijsinstanties, woningcorporaties,

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

(maatschappelijke) organisaties, de jongeren zelf én

START! Lancering Online Platform

medeburgers actief (kunnen) bijdragen aan een

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

duurzame toekomst voor de jongeren?
besteden van middelen,
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

cofinanciering

in 13 gemeenten
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start gesprek hierover
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HOE METEN?
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WAT
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BIJDRAGE
ZIJN?
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DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
De programmatische aanpak kenmerkt zich als volgt:
afstemming met de partijen
1	Een mix van advisering en ondersteuning aan gemeenten,
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
lokale pilots, vernieuwend denken en aandacht voor de
Maatschappelijke Opvang,
(uitvoering van) relevante wet- en regelgeving;
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
2	Actief betrekken van alle type partijen die iets bij kunnen
woningcorporaties, onderwijsdragen aan de gezamenlijke maatschappelijke uitdaging;
AANPAK voorhand alle details bekend zijn en dat hetenprogramma
zorginstanties en
verwante
3	Periodiek bepalen van de prioriteiten voor de komende
volgens een voorspelbaar plan (lees: vlakke weg) programma’s
verloopt.

AANLEIDING

10.700

dak- en thuisloze jongeren
type acties is veel weerbarstiger. Bovendien leiden
periode, samen met de samenwerkingspartners, 1 Mix van verschillende
Maar de werkelijkheid
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
opISbasis
van een gezamenlijke inschatting van de
de resultaten uit de lopende acties tot nieuwe inzichten,
DIT
ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen
grootste verwachte impact.
die meegenomen
dienen te worden bij het bepalen van de
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met adviezen
4 Er gebeuren al enorm veel goede dingen in Nederland.
3 Periodiek bepalen
eerstvolgende
prioriteiten
en wijze van uitvoeren. En geldt
AMBITIE
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

Forse vermindering
De wereld om ons heen
verandert
sneller en dat
van het
aantalsteeds
dak- en
vraagt om een flexibele
programma-aanpak
thuisloze
jongeren in die zich beter
kan aanpassen aan de
nieuwe omstandigheden
dan tradiNederland
en bieden
maatwerk ondersteuning
tioneel programmanagement.
Zo wordt in een traditionele
op alle
levensgebieden
programmaomgeving
bij aanvang
een programmaplan
geschreven inclusief alle mijlpalen. Uitgangspunt is dat op
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dat er al een hele hoop goed gebeurt in het land. Overal

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

zijn (kleinschalige) initiatieven en/of wordt er gewerkt

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

aan nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden.

START! Lancering Online Platform

Als Actieprogramma zou het een gemiste kans zijn om daar

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

niet van te profiteren omdat de aanpakbesteden
hier geenvan
ruimte
middelen,

Periodieke
cofinanciering
voor laat. Het goede
gesprek hierover met o.a.
de Klankrapportage
bordgroep enTweede
het Jongerenpanel
is cruciaal!
Kamer

in 13 gemeenten

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
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herkennen schuldproblematiek
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Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!

AMBITIE

AGENDA
GEREALISEERD

ACTIEAGENDA

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

RAPPORTAGE

AANSTURING

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
De Tweede Kamer wordt via de voortgangsrapportage
van de Meerjarenagenda
Beschermd
Wonen en
beschermd wonen en maatschappelijke opvang
periodiek
Maatschappelijke Opvang,
over de voortgang van het Actieprogramma
geïnformeerd.
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak 16-27, bedrijfsleven,
woningcorporaties, onderwijsAANPAK
en zorginstanties en
verwante programma’s

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
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START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
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REFLECTIE OP
1 Knelpunten in (de uitvoering van) regels
2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?
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Actieagenda
ACTIEAGENDA

Dit is een interactief document

AGENDA
GEREALISEERD

scroll en klik op de links

HOE METEN?
Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
De voortgang wordt op verschillende manieren gemeten:
Jongeren
2019 - 2021
Kwantitatief:

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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

1

•	Het CBS maakt een jaarlijkse schatting van het aantal
dak- en thuisloze jongeren in Nederland;

AANLEIDING

PROGRAMMA
•	De pilotgemeenten doen nog dit najaar een 0-meting

10.700

en vervolgens een halfjaarlijkse meting ten aanzienAANPAK
van
het aantal dak- en thuisloze jongeren in hun gemeente.

dak- en thuisloze jongeren
typegetoetst
acties in hoeverre jongeren op alle
1 Mix van verschillende
Ook wordt
Hierbij wordt ook gemeten bij hoeveel van deze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
gericht op het realiseren van een doorbraak
benodigde levensgebieden en op een toekomstgerichte
sprake
is van herhaalde dak- en thuisloosheid (terugval),
DIT
IS ONACCEPTABEL!
2 Actieve rol verschillende typen
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1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen

manier
worden ondersteund, met hantering van het
wat de gemiddelde wachttijd is voor jongeren voor een
partijen (publiek
en privaat)

START! Behandelen complexe casuïstiek

prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
principe
‘niet loslaten
totdat sprake is van een duurzame
plek in de jongerenopvang en wat de gemiddelde duur

JULI - DECEMBER 2019

AMBITIE

is van de periode in de opvang.
Forse vermindering
van het aantal dak- en
2 Kwalitatief:
thuisloze jongeren in
•	Door middel van praktijktoetsen
meten jongeren de
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
mate van laagdrempeligheid
waarmee (potentieel)
alle levensgebieden
dak- en thuislozeop
jongeren
worden ondersteund.

van Klankbordgroep en Jongerenpanel

(maandelijks)

situatie’. Het programmateam gaat met het Jongeren-

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

panel in gesprek over aanvullende indicatoren om mee

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

te nemen in de praktijktoetsen, waarbij de basisnormen

START! Lancering Online Platform

het uitgangspunt vormen. Bij elke voortgangsrapportage

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

vragen we het Jongerenpanel een eigen
scorevan
te geven
besteden
middelen,
Periodieke
cofinanciering
voor de voortgang
van het Actieprogramma.
rapportage
Tweede Kamer

in 13 gemeenten

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
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2 Maatschappelijke kosten en baten
3 Gezamenlijke maatschappelijke uitdaging

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
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ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
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AANLEIDING

10.700
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

ACTIEAGENDA

FINANCIËN

GEREALISEERD
12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

AANSTURING

Voor de totale looptijd van het Actieprogramma

Staatssecretaris en
2019-2021 is 4.180.000 euro beschikbaar.
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep
en Jongerenpanel,
Het Actieprogramma zet op gemeentelijk
niveau vooral
in
afstemming met de partijen
op het ánders besteden van reeds beschikbare
middelen.
van de Meerjarenagenda
Beschermd
Cofinanciering door samenwerkingspartners
is voor Wonen
alle en
Maatschappelijke Opvang,
acties een belangrijk uitgangspunt, passend
bij de gedeelde
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak
16-27, bedrijfsleven,
maatschappelijke uitdaging en de positieve
maatschappelijke
woningcorporaties, onderwijsen thuisAANPAK kosten – baten door preventie en het met daken zorginstanties en
verwante
programma’s
loze jongeren toewerken naar een duurzame
toekomst.

type
acties wordt besteed aan de pilots
1 Mix van verschillende
50% van de
middelen
gericht op het realiseren van een doorbraak
(coördinatie IPW en projectleiders pilotgemeenten),
2 Actieve rol verschillende typen
het resterende
partijen (publiek
en privaat)budget wordt verdeeld over de
met adviezen
3 Periodiek bepalen
kostenprioriteiten
voor de actieve
participatie van jongeren
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

(o.a. Jongerenpanel) en de overige acties.
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Tweede Kamer
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HOE METEN?
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ZIJN?
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WAT KAN JOUW
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GEREALISEERD
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(18-27 jaar) in Nederland
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AMBITIE
Forse vermindering
van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA

Wat kan jij – als overheidsinstantie, bedrijf, onderwijs-

DE JONGEREN
of zorginstantie, woningcorporatie, maatschappelijke
STAAN CENTRAAL
AANSTURING
organisatie of medeburger bijdragen?

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep
en Jongerenpanel,
Het centrale doel van de communicatie
over het Actieafstemming met de partijen
programma is het aanboren van energie en
actiegerichtheid
van de Meerjarenagenda
Beschermduitdaging.
Wonen en
bij iedereen die kan bijdragen aan de gezamenlijke
Maatschappelijke Opvang,
In de gesprekken en online uitingen staat
dan ook altijd de
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak 16-27,
bedrijfsleven,
vraag centraal: wat kan jij – als overheidsinstantie,
(commerwoningcorporaties, onderwijsAANPAK cieel) bedrijf, onderwijs-/zorginstantie, woningcorporatie,
en zorginstanties en
verwante
programma’s
(maatschappelijke) organisatie of medeburger bijdragen?

type acties aanpakken en bijbehorende
1 Mix van verschillende
Bewezen succesvolle
gericht op het realiseren van een doorbraak
persoonlijke verhalen worden continu gedeeld,
2 Actieve rol verschillende typen
zodaten
iedereen
partijen (publiek
privaat) ermee aan de slag kan gaan!
3 Periodiek bepalen prioriteiten met adviezen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel
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Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties en professionals

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

die graag op de hoogte gehouden willen worden van de

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

voortgang van het Actieprogramma, dan wel hun kennis,

START! Lancering Online Platform

ervaring en/of succesvolle initiatieven willen delen,

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

kunnen dit kenbaar maken via een e-mail
aan: van middelen,
besteden
Periodieke
cofinanciering
ActieprogrammaDTJongeren@minvws.nl.
rapportage
Tweede Kamer

in 13 gemeenten

Actieprogramma

(vernieuwend denken)
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bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
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Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
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AANLEIDING

10.700
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

GEREALISEERD

AGENDA

Maart 2019 Actielijn 1
Realisatie Meldpunt
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL
‘Niet toekennen AANSTURING
Briefadres’ bij de RvIG

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd
Wonen en
Om de behandeling van signalen te stroomlijnen,
is in
Maatschappelijke Opvang,
maart 2019 bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
een
de ministeries van BZK, SZW, OCW
PROGRAMMA
JenV en Aanpak
16-27, bedrijfsleven,
meldpunt ingericht, waar maatschappelijke
organisaties
woningcorporaties, onderwijsmelden.
AANPAK problemen met inschrijvingen in de BRP kunnen
en zorginstanties en
verwante programma’s
Zij kunnen dat doen via het e-mailadres info@rvig.nl

1 Mix van verschillende type acties
gericht op het realiseren van een doorbraak
Hiermee wordt invulling gegeven aan de
2 Actieve rol verschillende typen
volgende
actie uit het Actieprogramma:
partijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met met
adviezen
3 Periodiek bepalen
Actie: in
afstemming
BZK, actief acteren bij signalen
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

GEREALISEERD
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JULI - DECEMBER 2019

over het (mogelijkerwijs) niet juist omgaan met aanvragen

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

van dak- en thuisloze jongeren voor een briefadres en/of

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

inschrijving in het BRP door gemeenten (2019-2021).

START! Lancering Online Platform

FINANCIËN

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

in 13 gemeenten

START! Creatieve denksessies

Actieprogramma
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gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
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Dit is een interactief document
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Bij de pilots wordt zorgvuldig gekeken naar de mate
1 juli 2019
DE JONGEREN
waarin de (uitvoering van) de volgende ‘Helpende
Actieprogramma
STAAN
CENTRAAL
AANSTURING
START! ‘Ambitie: 100%
regels’ bijdragen aan de gezamenlijke uitdaging:
Daken Thuisloze
terugdringing
(lokale pilots)!’ Het vroegtijdig kunnen aanvragen van huisvesting,
Jongeren
2019 - 2021
voor het 18e jaar;
in 13 gemeenten

Staatssecretaris en
Programmateam VWS, adviezen van
Klankbordgroep en Jongerenpanel,
afstemming met de partijen
van de Meerjarenagenda
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang,
De jongeren worden in lokale pilots, op basis van hun
Kennis over de mogelijkheden van maatwerk/toepassen
de ministeries van BZK, SZW, OCW
JenV enbij
Aanpak
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van het aantal dak- en
thuisloze jongeren in
Nederland en bieden
maatwerk ondersteuning
op alle levensgebieden

AGENDA
DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

PRIORITEITEN

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

Juli - december 2019
Lancering Online
PROGRAMMA
AANPAK Platform Actieprogramma

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

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019

van de verschillende acties uit het Actieprogramma worden

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

hierop uiteraard actief gedeeld.

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

in 13 gemeenten

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
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

GEREALISEERD
12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Juli - december 2019AANSTURING
START! Creatieve
denksessies
(vernieuwend denken)

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, onderwijsthuisloze en
AANPAK De maatschappelijke uitdaging rondom dak-enenzorginstanties
verwanteGedurende
programma’s
jongeren vraagt creatief meedenken van iedereen.

1 Mix van verschillende
de looptijdtype
vanacties
het Actieprogramma organiseren we daarom
gericht op het realiseren van een doorbraak
creatieve sessies voor en met dak- en thuisloze jongeren met
2 Actieve rol verschillende typen
verschillende
achtergronden, gemeenten, bedrijven, maatpartijen (publiek
en privaat)
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
schappelijke
organisaties,
opleidingsinstituten en medeburvan Klankbordgroep en Jongerenpanel

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019

gers, dwars over alle belangrijke thema’s en actielijnen heen.

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

Wat zijn vernieuwende manieren om met het maatschap-

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

pelijke vraagstuk dak- en thuisloosheid onder jongeren van

START! Lancering Online Platform

18-27 jaar om te gaan? Waar is nog niet eerder aan gedacht?

START! Creatieve denksessies

FINANCIËN

RAPPORTAGE

Programmabudget, ánders

De beste ideeën delen we uiteraard zo snel
mogelijk
alle
besteden
vanmet
middelen,
partijen en waarPeriodieke
mogelijk brengen we ze directcofinanciering
in de praktijk in
rapportage
de lokale pilots.
Tweede Kamer

in 13 gemeenten

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA
GEREALISEERD

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
AGENDA
STAAN CENTRAAL

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

Juli - december 2019
PROGRAMMA
Realiseren gedeelde
AANPAK
basisnormen

AANLEIDING

10.700
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
Onderdeel van de ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
2 Actieve rol verschillende typen
is het en
vaststellen
partijen (publiek
privaat) van een set aan uitgangspunten en gedeelde
prioriteiten
met adviezen
3 Periodiek bepalen
waarden
(basisnormen)
die voor alle gemeenten in Nederland
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019

gelden. Deze uitgangspunten vormen vervolgens het richting-

START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)

gevend kader om dak- en thuisloosheid onder jongeren op te

START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

lossen en te voorkomen.

START! Lancering Online Platform

RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

FINANCIËN
Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

in 13 gemeenten

START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!

AMBITIE

AGENDA

AGENDA

PRIORITEITEN

GEREALISEERD
12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Juli - december 2019AANSTURING
Actielijn 4
START ACTIE!
Van opvang naar wonen

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, onderwijswat nodig is om
AANPAK Actie: samen met de lokale actoren bespreken
en zorginstanties en
verwante programma’s
de maximale duur in de jongerenopvang 3 maanden
te laten

typemet
acties
1 Mix van verschillende
zijn, door o.a.
een Open blik op wonen te kijken naar de
gericht op het realiseren van een doorbraak
grote uitdaging op dit vlak (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

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019
START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!

AMBITIE

AGENDA

AGENDA

PRIORITEITEN

GEREALISEERD
12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Juli - december 2019AANSTURING
Actielijn 4
START ACTIE!
Specifieke jongerenopvang

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, onderwijsonderzoeken
AANPAK Actie: samen met de betrokken lokale actoren
en zorginstanties en
verwante
programma’s
wat nodig is om in voldoende mate specifieke
opvang
voor

type
acties passend bij de doelstelling ‘vernieuwing
1 Mix van verschillende
jongeren te
realiseren,
gericht op het realiseren van een doorbraak
in de opvang’ van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en
2 Actieve rol verschillende typen
Maatschappelijke
partijen (publiek
en privaat) Opvang (2019-2020).
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

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019
START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

Actieagenda
Dit is een interactief document

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!

AMBITIE

AGENDA

AGENDA

PRIORITEITEN

GEREALISEERD
12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

Juli - december 2019AANSTURING
Actielijn 2
START ACTIE!
Succesvolle interventies

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, onderwijs16-27 en
AANPAK Actie: in afstemming met de partijen van Aanpak
en zorginstanties en
verwante
programma’s
SchuldenlabNL, verzamelen van de succesvolle
interventies

type
acties
1 Mix van verschillende
rondom het
vroegtijdig
herkennen van schuldproblematiek en
gericht op het realiseren van een doorbraak
het vervolgens adequaat handelen. Hierbij o.a. gebruik maken
2 Actieve rol verschillende typen
van deenkennis
en producten die door Schouders Eronder en
partijen (publiek
privaat)
prioriteiten
adviezen
3 Periodiek bepalen
Vakkundig
aan hetmet
Werk
zijn ontwikkeld (2019-2021).
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

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

14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019
START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

AGENDA

Actieagenda
Dit is een interactief document

AGENDA

PRIORITEITEN

GEREALISEERD

scroll en klik op de links

Actieprogramma
Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019 - 2021
AANLEIDING

10.700
dak- en thuisloze jongeren
(18-27 jaar) in Nederland
DIT IS ONACCEPTABEL!

AMBITIE

Juli - december 2019
AANSTURING
Actielijn 4
START ACTIE!
Open blik op wonen

DE JONGEREN
STAAN CENTRAAL

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,
Actie: gemeenten en betrokken partijen
stimuleren
om met
woningcorporaties, onderwijsop het
AANPAK een open en creatieve blik te kijken naar de opgave
en zorginstanties en
verwanteHierbij
programma’s
gebied van passende woonplekken voor jongeren.

type acties
1 Mix van verschillende
gebruik maken
van de denkkracht van organisaties die zich
gericht op het realiseren van een doorbraak
bezig houden met sociale innovatie, waarbij in afstemming
2 Actieve rol verschillende typen
met gemeenten
partijen (publiek
en privaat) en jongeren zelf creatieve oplossingen op het
adviezen
3 Periodiek bepalen
gebied prioriteiten
van wonenmet
worden
bedacht en uitgevoerd (2019-2021).
van Klankbordgroep en Jongerenpanel

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

12 februari 2019 Werkconferentie ‘Van Zwerfsteen naar Baksteen’
14 maart 2019 Lancering Actieprogramma
Maart 2019 ACTIELIJN 1 Realisatie Meldpunt
‘Niet toekennen Briefadres’ bij de RvIG
April 2019 ACTIELIJN 4 Borging bijzondere aandacht aan de
doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar in het
Actieprogramma Weer thuis! (2019-2021)

PRIORITEITEN
1JULI 2019
START! ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’
START! Maatwerk advisering

in 13 gemeenten

aan gemeenten

START! Delen van goede voorbeelden en ontwikkelen handreikingen
START! Behandelen complexe casuïstiek

(maandelijks)

JULI - DECEMBER 2019
START! Monitoring (inclusief Praktijktoetsen)
START! Klankbordgroep en Jongerenpanel

FINANCIËN
RAPPORTAGE
Periodieke
rapportage
Tweede Kamer

Programmabudget, ánders
besteden van middelen,
cofinanciering

START! Lancering Online Platform
START! Creatieve denksessies

Actieprogramma

(vernieuwend denken)

START! Realiseren gedeelde basisnormen

start gesprek hierover

bij KICK-OFF ‘Ambitie: 100% terugdringing (lokale pilots)!’ met
Staatssecretaris (VWS) en Wethouders van de deelnemende
gemeenten op 2 september 2019 in Arnhem
ACTIELIJN 4 Start actie Van opvang naar wonen

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

HOE METEN?
Kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren

WAT
KAN JOUW
BIJDRAGE
ZIJN?

ACTIELIJN 4 Start actie Specifieke jongerenopvang
ACTIELIJN 3 Start actielijn Persoonlijke ontwikkeling en scholing
ACTIELIJN 2 Start actie Succesvolle interventies vroegtijdig
herkennen schuldproblematiek
ACTIELIJN 4 Start actie Open blik op wonen

