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Geachte raads- en burgerleden,
Op 28 februari j.l. heeft u ingestemd met de pilot ‘Wonen met Ondersteuning’. Deze pilot heeft
als doel te experimenteren met een woon/zorgvorm voor jongeren die minder zwaar is dan
Beschermd Wonen (want dat is vaak niet nodig), maar meer ondersteuning biedt dan de
gebruikelijke begeleiding vanuit de Wmo. De pilot is opgezet omdat er behoefte is aan een
dergelijke woon/zorgvorm in Boekel.
Het Dorsteam signaleert dat in Boekel een groep jongeren 18+ met een lichte (verstandelijke)
beperking nog thuis woont, terwijl dat niet wenselijk is. In hun thuissituatie ontstaan vaak
problemen: grensoverschrijdend gedrag van de jongere, conflicten tussen ouder en kind die
kunnen escaleren. Deze jongeren kunnen echter niet zonder hulp de stap naar zelfstandig
wonen maken. Ze kunnen niet overzien wat daar allemaal voor nodig is, en hun ouders kunnen
daar onvoldoende bij helpen. Het is echter wel belangrijk dat deze jongeren de stap naar
zelfstandigheid maken, zodat ze volwaardig gaan deelnemen aan de maatschappij en niet
‘afglijden’ wegens het ontbreken van perspectief. De zorgvorm ‘Wonen met Ondersteuning’ kan,
tijdens een afgebakende periode, helpen bij hun verzelfstandiging. Daarna kunnen ze zelf
verder, eventueel met lichte begeleiding.
U heeft aangegeven dat u aan het einde van dit jaar een korte terugkoppeling wilt van het
verloop van de pilot. Hieronder komen we tegemoet aan deze wens.
Stand van zaken pilot Wonen met Ondersteuning
In juni van dit jaar is de pilot feitelijk van start gegaan met 2 jongeren (mannen) van 20 en 24
jaar. Met hen is een toekomstplan opgesteld met ontwikkelpunten waar ze aan gaan werken.
Peelrand Wonen heeft twee woningen beschikbaar gesteld. Twee zorgaanbieders zijn
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geselecteerd die de jongeren begeleiden, ORO en Plan H. De begeleiding is toegekend binnen
de Wmo-voorziening ‘begeleiding extra’.
De begeleiding richt zich op: het opbouwen van een wekelijkse structuur; behoud van betaald
werk; de zorg voor het huishouden en de eigen financiën; de persoonlijke verzorging; het
opbouwen en versterken van een sociaal netwerk; vrije tijdsbesteding.
De jongeren zijn zeer gemotiveerd en de eerste ervaringen zijn tot nu toe positief. De jongeren
staan open voor de begeleiding en adviezen en boeken vorderingen in zelfredzaamheid. Een
klacht van overlast bij één van de jongeren is goed door hem opgepakt, waar ook ontwikkeling
uit blijkt.
Het is echter nog te vroeg om nu al conclusies te trekken ten aanzien van de resultaten van de
pilot. Medio juni 2020 komen we bij u terug met een meer uitgebreide evaluatie.
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