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Geachte raads- en burgerleden,
Op 28 februari 2019 heeft u ingestemd met de pilot ‘Wonen met Ondersteuning’. Op 3
december 2019 heeft u een raadsmemo ontvangen met een eerste terugkoppeling.
De 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 individuele begeleiding vanuit de Wmo. De pilot is opgezet omdat er behoefte is aan een
dergelijke woon/zorgvorm in Boekel.
Evaluatie pilot Wonen met Ondersteuning
In juni 2019 is de pilot feitelijk van start gegaan met 2 jongeren. De jongeren hebben samen
met hun begeleider een toekomstplan opgesteld, met daarin hun ontwikkelpunten op
verschillende leefdomeinen.
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 en vrije tijdsbesteding.
De eerste periode verliep goed. Beide jongeren hadden werk en hadden al snel de
vaardigheden om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Ze werkten aan de diverse
levensgebieden en boekten vooruitgang op verschillende vlakken.
Vanaf maart 2020 begon de coronacrisis. Dit zorgde voor het wegvallen van structuur bij de
jongeren. Dit heeft een flinke impact gehad. Een van de jongeren heeft inmiddels zijn werk weer
opgepakt en draait weer mee in de maatschappij. Bij de andere jongere is tijdens de
coronacrisis gebleken dat hij niet goed om kan gaan met het gebrek aan structuur en daarnaast
erg beïnvloedbaar is. Dit resulteerde in een aantal vervelende situaties. De jongere weigerde
tijdelijk de hulp van de begeleider. In deze periode is duidelijk geworden dat deze jongere meer
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hulp en structuur nodig heeft dan wij vanuit de pilot kunnen bieden. Op dit moment is het
Dorpsteam bezig om een beter passende plek voor deze jongere te vinden.
Voorlopige conclusie
Hoewel de pilot op dit moment slechts voor één jongere een passende oplossing lijkt, heeft ook
de andere jongen er baat bij gehad om deel te nemen in de pilot. Door zijn deelname is beter
zicht gekomen op zijn capaciteiten, vaardigheden en zijn hulpvraag. Het oorspronkelijk doel van
de pilot (jongeren de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om te groeien naar een zo
zelfstandig mogelijk bestaan) lijkt dan ook niet toereikend. Wanneer we de pilot om willen zetten
in structureel beleid, zullen we dan ook het doel aanpassen naar: ‘jongeren de ondersteuning
bieden die ze nodig hebben en gedurende de fase dat ze wonen met ondersteuning
onderzoeken in welke mate ze zelfstandig kunnen wonen of andere zorg nodig hebben ‘.
Dit doel zorgt ervoor dat we met een ruimere blik naar de jongere kunnen kijken. In de wonen
met ondersteuningsvorm kunnen we de hulpvraag, vaardigheden en capaciteiten in kaart
brengen en uitzoeken welke ondersteuningsvorm het beste bij deze jongere past. In de meest
ideale situatie begeleiden we de jongere naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm. Wanneer
echter blijkt dat er mee ondersteuning nodig is kan de jongere naar een andere plek worden
begeleid.

De wonen met ondersteuningsvariant lijkt een passende plek voor jongeren die ondersteuning
nodig hebben bij hun weg naar zelfstandigheid of naar andere zorg. Wij inventariseren de
komende periode hoe we dit aanbod structureel kunnen maken en eventueel kunnen uitbreiden.
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