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Wonen is een 
recht!!!



Te weinig huizen

❖ 900.000 jongvolwassen wonen bij hun 
ouders

❖ Huishoudens Drechtsteden groeit tot 
136.000 in 2030

❖ Te weinig sociale huurwoningen in Dordrecht 
voor starters

❖ 2000 sociale woningen worden gebouwd, 
1600 worden gesloopt in 5 jaar tijd

❖ Gemiddelde wachttijd van 7 jaar 

❖ Thuiswoners worden onderschat



Te duur om te wonen

❖ Koophuizen zijn niet te betalen

❖ Huur voor sociale huurwoningen 
is te hoog zelfs met huursubsidie

❖ Gas- en elektriciteitsprijs zijn te 
hoog



Effect op jongeren
❖Depressie

❖Huiselijke problemen

❖Ontwikkelingsachterstanden

❖Onzekerheid

❖Verlies van vertrouwen in politiek

❖Radicalisering



Malafide praktijken
❖ Huisjesmelkers

❖Malafide verhuurders

❖ Agressie en gevaar



Jongeren met beperkingen

❖ Oplopende wachttijden bij zorginstellingen

❖ Jongeren kunnen niet rondkomen



Oplossingen

❖Meer starterswoningen bouwen

❖ Snelle (woon)projecten

❖Meer in gesprek met jongeren



Resultaten van de 
enquête



In welke gemeente woon je?
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Woonomstandigheden
❖ 37 jongeren wonen bij beide ouders.

❖ 7 jongeren wonen bij één van de ouders.

❖ 9 jongeren wonen op zichzelf.

❖ 6 jongeren wonen begeleid, op een woongroep of gezinsvervangend thuis. 

❖ 5 jongeren wonen in een ander soort situatie, bijvoorbeeld bij vrienden. 



Op zoek naar het type woning
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Wachttijd
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Hoeveel huur wil je betalen per maand?
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Maak je je zorgen over de toekomst door de woningnood?

Ja; 55

Nee; 7

Bij mijn ouders wonen heeft een grote invloed 
op mijn mentale gezondheid. 

De prijzen van de woningen zijn zo ontzettend 
hoog. 

De wachtlijsten zijn heel erg lang. Op 
lootwoningen reageren ongeveer 1000 

mensen. Ik kom er nooit tussen! 



Ervaar je psychische klachten door de woningnood?

Ja; 22

Nee; 7

Depressie. Ik wil heel graag weg thuis en verder 
met m'n eigen leven.

Ik ervaar veel stress, lichamelijke ongemakken en 
angst. 

Ergernis, boosheid, verlies van geloof in politici-
en dat ze de neus ophalen voor sociale huur.

We maken haastige beslissingen die niet goed 
zijn doordacht, daardoor komen we in de 

schulden.



‘Eventueel meer tiny houses, die én betaalbaar zijn én die gewoon voor een langere periode dan 2 of 3 
jaar mogen blijven staan en dan niet op gifgrond oid’

❖

‘Starters wordt het nu heel moeilijk gemaakt en ik ben bang dat we nooit vooruit zullen komen als je op 
jezelf gaat om ooit te gaan naar een mooiere grotere betere/koop huizen omdat alles zo duur is.’

❖

‘Er is een gigantische woningnood. Je staat met soms 40 man een kleine over prijsde woning te 
bezichtigen’

❖

‘Lastig om aan een woning te komen binnen budget, dus sociale huur. Normale wachtlijst is ontzettend 
lang en de loot woningen die er zijn reageren 1000 mensen op, dus de kans is heel klein. Kopen is niet 

haalbaar financieel.’

❖

‘Bij m'n ouders wonen heeft een grote invloed op m'n mentale gezondheid, en ik kan niet goed vanuit huis 
werken op deze manier en dat beïnvloed mijn carrière ook’





Stelling
a. Elke jongere die het huis uit wil heeft jeugdzorg nodig.

b. Elke jongere die het huis uit wil heeft een vangnet nodig.





Stelling
a. Het inkomen van jongeren is toereikend om zelfstandig te leven. 

b. Jongeren kunnen tegenwoordig niet meer met geld omgaan 
waardoor ze niet zelfstandig kunnen leven. 



Stelling
a. Beleidsmakers weten niet wat het voor je betekent als er geen 
zicht op woonruimte voor je is. 

b. Beleidsmakers hebben jongeren nodig voor het bedenken van 
creatieve woonoplossingen.



Stelling
a. Eigen woonruimte voor jongeren is in deze tijd een luxeprobleem.

b. Eigen woonruimte voor jongeren is ook in deze tijd essentieel voor 
hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.



Is het Jongerennetwerk iets voor jou?

Meld je aan! 
VOOR MEER INFORMATIE OF VOOR HET AANMELDEN BIJ  HET 
JONGERENNETWERK, KAN JE EEN MAILTJE STUREN NAAR 

JONGERENNETWERK@ADVIESRAADWMOJEUGDDORDRECHT.NL

mailto:jongerennetwerk@adviesraadwmojeugddordrecht.nl

