-------------------------------------------- PERSBERICHT -----------------------------------------Wethouder opent nieuwe voorziening voor 18+ jongeren uit de jeugdzorg
WAPENVELD – Wethouder Jolanda Pierik van de gemeente Heerde opent op 31 oktober een
kleinschalige woningvoorziening speciaal bestemd voor jongeren binnen de jeugdzorg die de
leeftijdsgrens van 18 jaar passeren. Deze voorziening is gerealiseerd door Stichting In de Wingerd voor
het bieden van tijdelijke huisvesting gekoppeld aan opvang en begeleiding van de jongeren die door
hun leeftijd formeel buiten de jeugdzorg vallen. Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de
gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugdzorg. Kleinschalige praktische oplossingen als
deze kunnen bijdragen aan een kwalitatief goede maar kosteneffectieve zorg voor deze jongeren.
Leeftijdsgrens
De leeftijdsgrens van 18 jaar binnen de jeugdzorg leidt tot belemmeringen in de hulpverlening aan
kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Het gaat voornamelijk om jongeren die in hun
ontwikkeling nog niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, hoewel zij volgens de wet
meerderjarig zijn. Door de afwezigheid van een sociaal netwerk en een ondersteunende thuissituatie
ontbreekt het deze jongeren aan steun en aansturing op de weg naar zelfstandigheid. Dit was de
conclusie van onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut, zoals dat in opdracht van het toenmalige
programmaministerie voor Jeugd en Gezin in 2009 is uitgevoerd en is verwoord in het rapport
(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar. In zijn onderzoeksrapport “Ik kan het (niet) zelf” van mei 2015
concludeert de Kinderombudsman Marc Dullaert circa 6 jaar later dat deze problematiek al geruime
tijd bekend is, en dat er in de afgelopen jaren weinig vorderingen zijn gemaakt.
Kleinschalige huisvesting en begeleiding
In zijn rapport komt de Kinderombudsman met een aantal aanbevelingen richting de wetgever,
jeugdbeschermers, hulpverleners en gemeenten. Vooruitlopend op de implementatie van deze
aanbevelingen in wetgeving, planning en uitvoering van de hulpverlening, werken Stichting In de
Wingerd en Gezinshuis In de Wingerd in afstemming met de gemeente Heerde aan een kleinschalige
praktische oplossing. Op 31 oktober aanstaande wordt op het terrein van In de Wingerd in Wapenveld
door de wethouder Jolanda Pierik een kleinschalige woningvoorziening geopend speciaal bestemd
voor jongeren binnen de jeugdzorg die de leeftijdsgrens van 18 jaar passeren. Doel is het bieden van
tijdelijke huisvesting gekoppeld aan opvang en begeleiding van deze jongeren in het kader van hun
(verdere) ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hiermee wil In de Wingerd een geleidelijke en meer
natuurlijke overgang naar zelfstandigheid voor deze kwetsbare groep realiseren. Zowel doorstroom
van jongeren vanuit het gezingshuis In de Wingerd naar dit woon- en begeleidingstraject, als instroom
van buiten is mogelijk.
Verdere groei
Vooralsnog biedt de woonruimte plek aan één jongere. Het is echter de ambitie van In de Wingerd om,
zodra hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, een tweetal extra slaapkamers te
realiseren. De woonruimte biedt dan plaats aan maximaal drie jongeren. Door de ligging in de
onmiddellijke nabijheid van Gezinshuis In de Wingerd, kunnen de gezinshuisouders Harold en Erna
Aalbers voor de bewoners de gewenste ondersteuning bieden. De kleinschalige maar gezamenlijke
bewoning, gecombineerd met nabije begeleiding, is zeer waardevol bij de ontwikkeling van de
jongeren naar meer zelfstandigheid.

Meer informatie over Stichting In de Wingerd en Gezinshuis In de Wingerd is te vinden op de website
www.indewingerd.nl.

