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Pilot kamertraining voor jongvolwassenen tot 27 jaar 

 

Gezamenlijk voorstel van SDD-SOJ-Centrumgemeente Dordrecht 

 

Project  

Projectnaam Pilot kamertraining voor jongvolwassenen tot 27 jaar. 

 

Aanleiding Onderhavige voorstel is een nadere uitwerking van voorstel H 

Verlengde Jeugdzorg opgesteld door Mireille Henderson, gemeente 

Dordrecht. 

 

Onderhavige voorstel is eveneens gelinkt aan de nadere uitwerking 

van een oplossing voor dak- en thuisloze jongeren vanuit de ‘100% 

ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, 

welk project loopt via de gemeente Dordrecht.  

 

Het voorstel bouwt voort op de Visie Sociaal Domein Drechtsteden 

door de Sociale Dienst Drechtsteden. 

 

Ook is op 7 januari 2021 door het regionaal Netwerk 
Cientenparticipatie aan de wethouders Wmo Jeugd en Wmo in Zuid-
Holland-Zuid, de directeuren van de Serviceorganisatie Jeugd, de 
Stichting Jeugdteams en de Sociale dienst Drechtsteden een advies 
uitgebracht:  "Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en 
ouderbetrokkenheid". De voorstel sluit aan op deze advisering.  

Tenslotte geven we met deze voorstel ook een concrete uitwerking 

aan de bevindingen en adviezen uit de eindrapportage "van 18- naar 

18+ in Dordrecht, Evaluatie van de overgang van Jeugdwet naar Wmo 
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voor jongeren die hulp en zorg nodig hebben" van Tien Advies d.d. 19 

december 2019. 

 

Lacune: 

Een aantal partijen (zowel vanuit de gemeentelijke organisaties,  

clientorganisaties, adviesraden als vanuit de markt) merkt op dat er 

een lacune is in het huidige gecontracteerde Wmo aanbod, in 

aansluiting op het gecontracteerd aanbod in de Jeugdwet door SOJ. 

Het gaat daarbij specifiek om (intensieve) begeleiding met een 

wooncomponent voor jongvolwassenen. Deze signalen komen onder 

meer vanuit de gemeente Dordrecht (Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang, resp. BW en MO), de consulenten die de 

indicatiestellingen voor ambulante begeleiding bij de Sociale Dienst 

Drechtsteden doen, Stichting jeugdteams, GI's,  de Serviceorganisatie 

Jeugd ZHZ (SOJ), alsmede vanuit gesprekken met adviesraden en 

marktpartijen in verschillende gremia. Een optimale aansluiting met 

de Wmo begeleidingsproducten wordt deels gemist. 

 

Door deze lacune : 

 stagneert uitstroom vanuit de duurdere Jeugdwet voorzieningen 

(verlengde Jeugdwet) naar de Wmo begeleidingsvoorzieningen. 

 is er instroom in duurdere 24-uurs voorzieningen Beschermd 

Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO), waar klanten 

ook geholpen kunnen worden met een lichtere voorziening. 

 stromen klanten die niet in aanmerking komen voor 24- uurs zorg, 

en daarmee geen toegang kunnen krijgen in de BW en 

opvangvoorzieningen, in een te lichte ambulante voorziening in, 

waardoor het risico van uitval zich voordoet. 

 

Op dit moment is er dan ook concrete aanleiding om de 

mogelijkheden van een uitbreiding in de huidige productrange te 

overwegen.  

 

Deelnemende 
gemeenten 

Dit voorstel heeft betrekking op een pilot voor klanten in de leeftijd 

van 18-27 die woonachtig zijn in de Drechtsteden, gemeente 

Gorinchem of gemeente Molenlanden. 

Lacunes in het aanbod 
toegelicht en 
omschrijving 
doelgroepen                       

1. Missende voorziening volgens consulenten toegang SDD:  

Een doelgroep die nu de reguliere individuele begeleiding 

ontvangt, heeft  meer en onplanbare begeleiding nodig dan dat er 

bij de huidige indicatie geboden kan worden. Ze heeft 

(continueren van) intensieve woonbegeleiding nodig t.b.v. het 

aanleren van woonvaardigheden (kamertraining) zodat op den 

duur zelfstandig wonen mogelijk is. Begeleiding moet gedurende 
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de dag en avond aanwezig zijn, onder meer  i.v.m. frequente en 

onplanbare ondersteuningsvragen. In de nacht heeft de klant geen 

hulpvraag of hij kan deze uitstellen.  

 

Het bestaande IB4-arrangement van de SDD, waarbij zeer 

intensieve begeleiding aan jongeren in een geclusterde 

woonsetting wordt geboden om de stap naar zelfstandigheid te 

maken, zou qua type ondersteuning passend zijn voor de 

beschreven doelgroep. Echter is IB4 op dit moment voorbehouden 

aan jongeren die vanuit de Jeugdwet met een indicatie 

residentieel doorstromen naar de Wmo. Omdat deze 

jongeren/jongvolwassenen met een reguliere individuele 

begeleiding indicatie geen 24/7 toezicht nodig hebben, komen zij 

op dit moment ook niet in aanmerking voor Beschermd Wonen 

(BW). BW is een te zware indicatie.  

 

Omschrijving doelgroep:  

Er is een groep jongeren (tussen de 18 en de 27) die niet meer 

thuis kan blijven wonen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld 

omdat ouders (psychische) problemen hebben, omdat de 

ontwikkeling thuis stopt, doordat ouders niet om kunnen gaan 

met de problematiek van de jongere etc. Vaak komt dit tot uiting 

na hun 18de waardoor zij niet meer onder de Jeugdwet vallen. Je 

ziet dit vaak gebeuren bij jongeren met Autisme Spectrum Stoornis 

(ASS) of wanneer er sprake is van een minimale verstandelijke 

beperking (VB). De jongvolwassenen kunnen niet meer thuis 

wonen, maar ze kunnen ook nog niet zelfstandig wonen. Wanneer 

deze doelgroep zelfstandig gaat wonen met ambulante IB (1, 2, of 

3) dan bestaat het risico op vereenzaming, vervuiling en schulden 

en overlast voor omwonenden.  

 

Deze doelgroep loopt het risico met te weinig begeleiding 

zwaardere problematiek te ontwikkelen, waardoor op termijn 

instroom in BW of MO volgt. 

 

2. Missend aanbod volgens Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om 

aansluiting 18-/18+ beter te kunnen maken:  

 Gemist wordt (continueren van) een woonfunctie in combinatie 

met (intensieve) begeleiding op weg naar volwassenheid. Het 

gaat hierbij voornamelijk om een meer intensieve vorm van 

begeleid kamerbewoning. 

 Gemist wordt (continueren van) een woonfunctie met 

begeleiding, beide van langdurige aard (langer dan drie jaar). 



 
 
 

4 
 

Intensiviteit begeleiding kan fluctueren afhankelijk van 

omstandigheden, maar zal nooit helemaal verdwijnen.  

 

Omschrijving doelgroepen:  

 LVB al dan niet in combinatie met gedragsproblemen/GGZ- 

stoornis. 

 Jeugdige met een gemiddeld IQ maar problematiek die LVB 

begeleiding en structuur vraagt. 

 Jeugdige met LVB en GGZ-problematiek die om een vorm van 

beschermd of begeleid wonen vraagt. 

 Jeugdige die vanuit residentiele setting de stap naar 

volwassenheid maken en hierbij meer dan gemiddeld en/of 

langduriger begeleiding nodig hebben. 

 

De klanten die van de verlengde jeugdwet gebruik maken, krijgen 

veelal ook een vorm van behandeling. Deze behandelcomponent zit 

nu in het huidige productaanbod van de SO Jeugd (ZZP's en J&O 

producten) verdisconteerd. Bij een overgang van de jeugdwet naar de 

Wmo zal de behandelcomponent (zoals voor alle 18+) vanuit de 

financiering van de zorgverzekeringswet (zvw) moeten komen.  

 

3. Missend aanbod vanuit Maatschappelijke opvang (MO):  

 Kamertrainingscentrum voor jongvolwassenen als 

vervolgvoorziening vanuit nachtopvang.  

 

Omschrijving doelgroep:  

 (Dreigend) dakloze jongvolwassenen die nog niet over 

voldoende vaardigheden beschikken om  zelfstandig te wonen 

met zeer uiteenlopende problematiek (zoals LVB, GGZ) die nu 

in de nachtopvang verblijven. 

 

4. Missend aanbod t.b.v. voorkomen instroom in BW: 

 Wachtlijst BW: hierop staan klanten die bij mogelijkheden tot 

instroom in een niet-24-uurs voorziening met geclusterd 

wonen en intensieve begeleiding niet meer in een zwaardere 

voorziening BW terecht komen.  

 In de huidige extramurale arrangementen BW waarin klanten 

geclusterd wonen met 24-uurs ondersteuning zou mogelijk 

afgeschaald kunnen worden naar een passender en lichter 

product als kamertraining.  
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Mogelijke 
oplossingsrichtingen 

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn besproken. Deze gesprekken 

hebben geresulteerd in de onderstaande 2 kansrijke oplossingen: 

1. Bestaand arrangement individuele begeleiding met 

wooncomponent (IB4) omvormen tot een geschikt 

arrangement voor kamertraining, daarmee breder 

toegankelijk maken en inkopen gepositioneerd als 

maatwerkvoorziening BW&O. 

2. Nieuw arrangement kamertraining ontwerpen en inkopen, 

gepositioneerd als maatwerkvoorziening BW&O. 

 

NB: geen van bovenstaande oplossingen zal uitkomst bieden 

voor elk individu in elke genoemde doelgroep in dit voorstel. 

Maar het biedt mogelijk wel voor een belangrijk deel daarvan 

perspectief. De aansluiting van de zorgvraag van de klant bij 

de voorziening zal individueel beoordeeld moeten worden 

door de toegang van de SDD. Daarbij gebruik makend van 

advies van 'latende' jeugdhulpaanbieder. We proberen 

dezelfde partijen als in jeugd te contracteren, waardoor 

trajecten door kunnen lopen, danwel afspraken gemaakt 

kunnen worden over een warme overdracht.  

 

Ad 1.  

Wat is het huidige product IB4: Intensieve, niet-planbare, kortdurend 

uitstelbare ondersteuning bij geclusterd wonen. 

 

De klant woont in een geclusterde accommodatie van een 

zorgaanbieder. Er is overdag ondersteuning op de locatie aanwezig. In 

de nacht is er geen ondersteuning aanwezig, want de klant is in staat 

zijn ondersteuningvraag tot de volgende ochtend uit te stellen. De 

klant betaalt zelf de huur. Er is een gezamenlijke ontmoetingsruimte. 

De ondersteuning is gericht op ontwikkeling naar zelfstandig wonen 

(al dan niet met een lichtere vorm van begeleiding). Dit product kan 

mogelijk inhoudelijk voldoende aansluiten bij de gewenste 

voorziening kamertrainingcentrum (KTC).  

 

Hoe is het huidige product IB4 gepositioneerd: 

Momenteel voorziet het product in begeleiding naar zelfstandigheid 

met een wooncomponent voor jongvolwassenen. Er zijn op dit 

moment gezien de budgettaire krapte een beperkt aantal plekken IB4 

door de SDD gecontracteerd. De instroom in deze 

maatwerkvoorziening is daarmee gemaximeerd. Wanneer een klant 

uitstroomt, komt een plek vrij voor instroom. De klant moet binnen 
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een periode van 3 jaar kunnen uitstromen uit deze voorziening naar 

zelfstandig wonen (al dan niet met een lichtere vorm van begeleiding).  

Klanten die beschikken over een indicatie vanuit de Jeugdwet en in 

een residentiele verblijfssetting wonen, komen in aanmerking om in 

te stromen.  

 

Gesprekken met 
zorgaanbieders 

De geconstateerde lacunes zijn door de SDD voorgelegd aan een 

aantal zorgaanbieders. Daarbij is een selectie gemaakt uit 

zorgaanbieders die: 

 jeugdhulp met een vorm van verblijf leveren (onder een 

contract met de SO Jeugd ZHZ) 

en/of  

 vanuit de Wmo 2015 ondersteuning met een vorm van verblijf 

aan 18+ leveren (onder een contract met de centrumgemeente 

Dordrecht Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang) 

en/of  

 en/of reeds kamertrainingscentra hebben elders, maar in de 

Drechtsteden nog geen vorm van verblijf bieden (maar die wel 

een contract voor individuele begeleiding hebben bij de SDD).  

 

Daarnaast is rekening gehouden met de verschillende specialisaties op 

het gebied van GGZ (behandeling), Verstandelijke Beperking  (ook 

Licht Verstandelijke Beperking) en verslavingszorg.  

 

In de gesprekken is getoetst of het bestaande product IB4 van de SDD 

(met aanpassingen) invulling kan geven aan het oplossen van de nu 

ervaren lacunes of dat het noodzakelijk is om een nieuw product 

kamertraining te ontwikkelen. De voorlopige conclusie is, dat een op 

onderdelen aangepast product als IB4 geschikt kan zijn. Nagenoeg 

alle zorgaanbieders die gesproken zijn, geven aan dat ze (een vorm 

van) kamertraining binnen (aangepaste) kaders van het IB4 product 

van de SDD zouden kunnen en willen leveren voor de verschillende 

doelgroepen. Gesproken aanbieders hebben reeds een locatie waar ze 

(een vorm van) kamertraining kunnen leveren of zijn bereid om deze 

onder de juiste voorwaarden te ontwikkelen.  

 

Aanbieders merken wel op dat dit geen voorziening is voor een zeer 

zware doelgroep, die 24-uurs ondersteuning en/of intensieve 

behandeling nodig heeft.  

 
Voorstel Voorstel is een pilot kamertraining te starten voor de duur van 2 jaar 

met, indien noodzakelijk geacht, optie tot verlenging met een nader 
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te bepalen looptijd, tenzij eerder tot structurele inregeling in het 

productaanbod besloten wordt.  

 

Duur pilot: 

De klant mag voor zijn (vrijwillige) deelname verwachten dat de 

pilotperiode ruim is gezien de duur van het persoonlijke traject om tot 

succesvolle uitstroom te komen. Mocht na zorgvuldige 

indicatiestelling en deelname toch blijken dat de voorziening 

kamertraining niet toereikend is, dan moet het mogelijk gemaakt 

worden voor de deelnemer om terug op te schalen.  

 

Garanderen van passende ondersteuning aan de deelnemers na 

stopzetten pilot:  

Er moet voor de deelnemers de garantie zijn op passende 

ondersteuning, mocht de pilot na evaluatie gestopt worden en 

daarmee de kamertrainingsvoorziening niet structureel ingeregeld in 

het Wmo aanbod. Elke deelnemer moet een passend vervolg geboden 

worden. De nadere uitwerking daarvan volgt in het 

implementatieplan.  

 

Redenen om voor een pilot te kiezen en (nog) niet voor een 

structurele inrichting in de productstructuur zijn:  

 Deelnemers vanuit de Jeugdwet stromen in in een lichtere 

voorziening dan de huidige. In een pilot blijft de deelnemer beter 

in beeld, omdat er specifieke monitoring en evaluatie op 

klantniveau ingeregeld kan worden. Deelname betekent voor de 

klant veelal doorstroom naar een lichtere woon-/zorgsetting.  

 Er is ruimte om te leren van wat wel en niet werkt. Met name 

vanuit het perspectief van de deelnemers. In een pilot kan 

eenvoudiger worden doorontwikkeld en bijgestuurd indien nodig. 

Is de voorziening passend danwel te licht of te zwaar? Wat 

moeten we aanpassen om de voorziening wel aan te laten sluiten 

bij de ondersteuningsbehoefte van de klant? Zijn de juiste 

zorgaanbieders gecontracteerd?  

 We gaan meer samenwerken over de (financiele en wettelijke) 

schotten heen, waarvoor flexibiliteit nodig is. Dit laat zich niet 

zonder praktijkervaring in beleid vastleggen.  

 We richten ons expliciet op substitutie en daarmee de in dit 

voorstel genoemde doelgroepen. We voorkomen (onvoorziene) 

aanzuigende werking. Het risico van een aanzuigende werking van 

andere doelgroepen (d.w.z. geen onderdeel uitmakend van dit 

voorstel) of niet o.b.v. een ondersteuningsvraag maar vooral een 

woonvraag, wordt daarmee afgevangen. Denk aan afschaling 
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vanuit andere wetten (anders dan die onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen). Daarbij komt dat 

ervaringen in andere regio’s leren dat het aanbieden van de 

dergelijke voorziening leidt tot nieuwe vraag (van klanten die nu 

bijv. nog thuis wonen en voor wie geen noodzaak tot uit huis 

aanwezig is of aanwas vanuit andere regio' s die de voorziening 

niet hebben). In de uitvoering van de pilot en evaluatie moet 

worden meegenomen hoe we een ongewenste aanzuigende 

werking kunnen voorkomen. 

 Een pilot kan sneller uitgerold worden dan structurele wijzigingen 

in productstuctuur en beleid. 

 

Aanpassingen ten opzichte van het product IB4:  

Vergeleken met het huidige IB4 product dient voor de pilot, gekeken 

worden naar in ieder geval de volgende punten.  

 toegangscriteria; 

 doelgroepen; 

 woonsetting; 

 maximum looptijd arrangement; 

 onderdelen van beschrijvingen van de inhoud; 

 monitoring. 

 

In de contracteringsfase van deze pilot worden aanpassingen verder 

uitgewerkt in een zogenaamd uitgewerkt voorstel. Aanpassingen, die 

gedurende de uitvoering van de pilot nodig blijken, kunnen parrallel 

aan de uitvoering van de pilot vormgegeven worden.  

 

Aandachtspunten:  

 De aanwezigheid van ondersteuning in weekenden zit nu niet 

expliciet in IB4. Mogelijk is dat wel (voor deel van de deelnemers) 

nodig, op afstand (domotica), telefonisch en/of per app.  

 Bovendien zal er voor deelnemers vanuit Jeugd meestal een 

wijziging van inkomen volgen. We maken een koppeling met de 

Participatiewet.  De deelnemer zal (uiteraard met ondersteuning) 

indien voor hem van toepassing een uitkering moeten aanvragen. 

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de 

deelnemer. Meestal is er de mogelijkheid om huurtoeslag aan te 

vragen. Deze verzoeken worden veelal gehonoreerd. Mocht het 

verzoek toch afgewezen worden dan kan de SDD vanuit de 

bijzondere bijstand aanvullen, zodat de kosten van huisvesting te 

allen tijde te dragen zijn door de deelnemers. 
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 Voor instromende deelnemers vanuit een indicatie jeugd is 

budgetbeheer door de SDD verplicht (ter voorkoming van de 

ontwikkeling van financiële problematiek).  

 Jeugd: er dient specifiek aandacht te zijn voor de doelgroep die uit 

de verlengde Jeugdwet deelneemt i.v.m. mogelijke 

behandelcomponenten die d.m.v. een ZVW-indicatie gefinancierd 

moeten gaan worden. 

 

Contractering zorgaanbieders pilot:  

In de pilot wordt allereerst uitgegaan van mogelijke plaatsingen van 

deelnemers uit de eerder genoemde doelgroepen, die nu veelal in een 

zwaardere en duurdere voorziening zitten. Hiervoor moeten er 

voldoende deelnemende zorgaanbieders met reeds beschikbare of op 

zeer korte termijn beschikbare danwel te realiseren geclusterde 

woonmogelijkheden gecontracteerd worden, die zich kunnen en 

willen conformeren aan de afspraken m.b.t. de pilot. Risico bestaat 

dat de beschikbaarheid van plekken bij start pilot nog niet voldoende 

is om elke deelnemer direct een plek te bieden.  

Doel van de pilot; 
wanneer is de pilot 
succesvol?  

De pilot is succesvol:  

 Wanneer deelnemers positieve stappen maken naar (meer) 

zelfstandigheid. Het doel is om met deze ondersteuning een 

zo normaal mogelijk functioneren en participeren in de wijk 

na te streven. Klant wordt meer zelfredzaam. Het netwerk 

wordt versterkt, ook met niet hulpverleners, bijvoorbeeld 

d.m.v. inzet peers, ervaringsdeskundigen, buddy's vrijwilligers. 

 Wanneer er minimaal terugval is door deelnemers, 

bijvoorbeeld in de zwaardere voorzieningen of uitval, 

bijvoorbeeld uit zorg gaan en dakloos worden.  

 Wanneer deelnemers de voorziening als positief waarderen. 

 Wanneer de beoogde substitutie gerealiseerd wordt, dus 

wanneer we met dit product in staat zijn om 

domeinoverstijgend de uitgaven in het Sociaal Domein te 

beheersen, als concreet, succesvol en kostenefficiënt 

voorbeeld van en vliegwiel voor integraal werken en 

ontschotting. 

 

Evaluatie pilot:  

 Op klantniveau continue (via consulenten SDD) 

 Op pilotniveau periodiek (via projectleider en contractmanger 

SDD) 
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De resultaten van de pilot zullen onder regie van de projectleider 

periodiek teruggekoppeld worden, zowel op ambtelijk als bestuurlijk 

niveau.  

Afbreukrisico's:  

 Er is onvoldoende bereidheid voor (vrijwillige) deelname en 

daarmee instroom van deelnemers in de pilot. 

 De voorziening blijkt, ondanks dat we denken dat het een 

oplossing biedt, te licht voor één of meerdere beoogde 

doelgroepen en het is geen passende invulling van de 

ondersteuningsbehoefte van de potentiële deelnemers (dit zal 

blijken wanneer de potentiële deelnemers daadwerkelijk 

gesproken zijn). 

 Er is gedurende de pilot significante terugval van deelnemers 

(wat mogelijk reden geeft om de pilot stop te zetten). 

 De contractering en het daadwerkelijk beschikbaar stellen van 

plekken kamertraining komt onvoldoende van de grond. 

 Er is onvoldoende een match te maken tussen de 

gecontracteerde en beschikbare plekken bij specifieke 

zorgaanbieders en de deelnemers.  

Taken en 
verantwoordelijk-
heden 

In een nog op te stellen implementatieplan dient uitgewerkt te 

worden wat de taken en verantwoordelijkheden zijn voor de SDD, 

centrumgemeente Dordrecht en Serviceorganisatie Jeugd in het 

project.  

Voorstel voor 
omzetting van 
lopende indicaties  

Indicatie door SDD  
Belangrijk is dat de klanten (en klantvertegenwoordigers) goed gezien 

en gesproken worden om te kunnen beoordelen of de voorziening in 

de pilot passende ondersteuning biedt voor de klantvraag. De toegang 

van de maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen en opvang is 

al bij de SDD belegd. De SDD-consulenten beschikken over voldoende 

professionele expertise om dit te kunnen beoordelen en zoeken 

daarbij de samenwerking met jeugdprofessionals en zorgaanbieders.  

 

Zoals eerder vermeld moet het mogelijk zijn voor de deelnemer om bij 

(dreigende) uitval terug op te schalen. 

Monitoring Naast de algemene monitoring van contracten die de SDD doet, vindt 

er ook specifieke monitoring plaats op deelnemersniveau en op de 

voortgang van de pilot. Deze monitoring is zowel kwantitatief als 

kwalitatief van aard.  

Bijzonderheden vanuit individuele deelnemers worden gevolgd door 

de Wmo consulenten.  
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Er vindt per kwartaal een gesprek plaats met aanbieders die 

deelnemen aan de pilot. Hierbij komen o.a. de volgende zaken aan de 

orde:  

 Wat is de cliëntervaring? Mogelijk wordt hierbij gevraagd om 

een (korte) vragenlijst door de cliënt te laten invullen; 

 Wat zijn de resultaten t.a.v. de ontwikkeling van de 

deelnemers op de resultaatgebieden van de ZRM en doelen 

als opgenomen in het individuele ondersteuningsplan; 

 Is er uitval van deelnemers en zo, ja waarom?  

 Is er uitstroom (duurzaam)?  

 Worden de potentiële financiële besparingen gerealiseerd?  

 Naast de monitoring die contractmanagement van de SDD 

uitvoert, zijn de consulenten van de SDD continue betrokken 

op deelnemersniveau. 

Op basis van de uitkomsten van de monitor kan indien nodig in de 

pilot worden bijgestuurd.   

 

 


