
 
 

 

Bijlage:  Kwantitatieve gegevens Stand van zaken Overgang Jeugdhulp naar Wmo 

 

 

Gebruik ondersteuning Jeugdhulp en Wmo (18-/18+) – op basis van plan van aanpak 

 

 

 

Actielijn Passende Huisvesting 

Verschil residentieel (jeugdinstellingen) en Beschermd Wonen (BW) 
Op basis van aanwezige gegevens is en inschatting gemaakt van de plekken die we tekort komen om 
jongeren in te laten stromen in trajecten die mogelijkheden bieden op huisvesting met 
ondersteuning.  
 
 

Inschatting grootte van het probleem 23 jongeren (16-18 jaar) per jaar uitstroom 
jeugdinstellingen (residentieel) 

Naar Beschermd Wonen (BW) 12 jongeren (18-23 jaar)  per jaar in BW 

Tekort 11 plekken per jaar 

Mogelijk (deel van) 
de oplossing 

IB4-MO BW/MO Trivire/Timon 8 plekken 

Woonbron/Slikveld BW/MO Woonbron NTB 

Projecten/initiatieven zoals 
kamers met aandacht 

BW/MO Particulieren 5-10 kamers 

Indicator 2018 2019 2020 2021 

Aantal jongeren 
onder 18 jaar in 
jeugdhulp 

2.519 2.673 2.805 3.017 

Aantal jongeren 
(18-27 jaar) Wmo 
voorziening 

516 557 547 504 

Inzet verlengde 
jeugdwet 

39 42 56 73 

Wachtlijst 
beschermd 
wonen (jongeren 
18 – 27 jaar) 

10 15 12 15 

Alle bovenstaande  informatie komt uit de dashboards, welke mede worden gevuld met data van de SOJ of 
SDD 

 

JOR: Er zijn 124 jongeren in begeleiding (geweest). (peildatum: 21 september 2021). In september 

2021 kregen 134 jongeren (van 17 jaar en ouder) ondersteuning via Jeugdhulp (zonder verblijf). 



Nog niet opgelost deel (verlengde jeugdhulp) Achterstand van plekken voor ca. 30 jongeren 

 

 

 

 

Toelichting 

Jaarlijks stromen ongeveer 46 Dordtse jongeren van 16-18 jaar uit jeugdzorg instellingen. Jaarlijks 

hebben 38 Dordtse jongeren (18-23 jaar) een plek voor Beschermd wonen.1 Het is niet volledig zeker 

dat het om grotendeels dezelfde jongeren gaat, maar dat lijkt wel aannemelijk. Als we dit 

verrekenen naar het aantal per jaar fluctueert het nogal, maar gemiddeld gaat het om 23 

uitstromers jeugdzorg en 12 instromers BW. Hieruit concluderen we dat we in ieder geval 11 plekken 

bij BW per jaar tekort komen. Daarnaast komen er veel jongeren in verlengde jeugdhulp terecht. Via 

o.a. IB4Mo en Kamers met aandacht wordt dit tekort voor een deel opgelost.  

 

Omvang Dak- en thuisloze jongeren 

Op basis van aanwezige gegevens is een inschatting gemaakt van het tekort aan huisvesting (en 
ondersteuning) gericht op jongeren die nu dak- en thuisloos zijn.  De experts/collega's zijn het er 
over eens dat dit onderschattingen zijn omdat jongeren zich alleen in extreme nood melden voor 
hulp. Een deel van de dak- en thuisloze jongeren is dus niet in beeld. 

 

Inschatting grootte van het probleem 85 jongeren per jaar met ondersteuningsbehoefte (waarvan 10 
uit detentie) 
100 jongeren per jaar zonder ondersteuningsbehoefte 

Beschikbare 
woningen 

Weeskinderendijk Wonen gemeente   2 woningen 

Particuliere 
verhuurders 

Aandachthuishoudens Villex 
(leegstand 
Trivire) 

10 woningen 

Tekort 73 

Mogelijk (deel 
van) de oplossing 

Leerpark (met lichte 
begeleiding) 

BW MO  Corporaties 10-15 woningen 

Leerpark (zonder 
begeleiding) 

Stuurgroep 
Leerpark/Gezondheidspark 

Particuliere 
verhuurder 

100 woningen 

Nog niet opgelost deel 58-63 woningen / kamers per jaar (praktische ondersteuning) 
10-15 plekken crisisopvang voor jongeren 

 

Toelichting 

Er zijn meerdere manieren gebruikt om de omvang van het aantal dak- en thuisloze jongeren te 
schatten.  

 
1 Analyse 24-uurs verblijf jongeren (16-18) door Stichting Jeugdteams ZHZ en Analyse BW (18-23 jaar) door de 
SDD over het jaar 2019.  



1. Totaal voor de Drechtsteden zou het volgens het onderzoek 'Wonen voor iedereen' uit 2020 
gaan om tussen de 100 en 200 jongeren.2  

2. Uit een inventarisatie van het Leger des Heils blijkt dat er 50 jongeren zijn gezien in de 
periode januari t/m november 2019. Bij Jongeren op de Rit (wijkteam) zijn dat 15 jongeren.  

3. Als we het landelijke aantal dakloze jongeren zouden omrekenen naar Dordrecht komen we 
op een aantal van 65 jongeren.  

4. 5-10 jongeren die uit detentie komen.  
 

Op dit moment zijn er meerdere projecten gericht op het realiseren van huisvesting. Er is dan echter 
nog onvoldoende huisvesting. Op basis van de inschatting van de grootte van het aantal jongeren 
dat huisvesting nodig heeft wordt verwacht dat er nog een tekort is aan 56-63 woningen/kamers per 
jaar en 10 – 15 plekken crisisopvang. 

 

 
2 'Wonen voor iedereen', september 2020, blz. 8. 


