
 Productbeschrijving  Zelfstandig wonen training 

Nr Onderdeel  

1 Domein Jeugd 

2 Segment Wonen 

3 Naam product/traject Zelfstandig wonen training 

6 Eenheid Etmaal 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep Doelgroep 
Jeugdigen van 16-18 jaar die nog onvoldoende in staat zijn 
zelfstandig te functioneren en na (residentiële) hulp niet terug 
kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Zij 
hebben daardoor een vergroot risico op thuisloosheid en andere 
problemen. 
 

9 Problematiek/Cliëntvraag De jeugdige kan om verschillende redenen, kind- en/of ouder 
gebonden problematiek, niet meer thuis wonen. Vaak heeft de 
jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is wonen met 
begeleiding de stap die nodig is om vaardigheden te ontwikkelen 
om op eigen benen te kunnen staan. Het eigen netwerk kan 
onvoldoende steun bieden.  
 
Deze jeugdigen zijn op termijn in staat om zelfstandig te wonen. 
Op de weg richting zelfstandigheid hebben zij begeleiding nodig 
op het gebied van materiële factoren, zoals huisvesting, opleiding, 
werk en financiën. Daarnaast hebben zij hulp nodig bij het 
aangaan van goede relaties en het opbouwen van een netwerk. 
Ook wordt er gewerkt aan het opbouwen van eigen kracht en een 
goed beeld van het eigen toekomstperspectief. 
 
Afbakening 
Niet elke jongere zet even gemakkelijk en uit eigen beweging de 
stap naar volledige zelfstandigheid. In principe wordt die hulp 
daartoe geboden vanuit het eigen gezin- en als de draagkracht 
van het gezin ontbreekt, vanuit pleeggezin of gezinshuis.  
Bij de zelfstandig wonen training krijgt de jeugdige training en 
begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te leven en maximaal te 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 

10 (Hulp)inhoud (activiteiten 
/behandeling) en kenmerken 
(Scope) 

Wat levert de training?  
 
Begeleiding aan de jeugdige 
Het betreft een woonvoorziening –bij voorkeur in de wijk- met 
begeleiding door (meerdere) professional(s), waarbij zoveel 
mogelijk wordt geoefend met zelfstandig wonen.  
 
De relatie met de ouders/gezin van de jeugdige is onderdeel van 
de hulpinhoud. Het begeleiden van de jeugdige in de omgang met 
ouders, gezin vergroot de kans dat dit een steunend netwerk gaat 
vormen van een jeugdige. 
 
 
De begeleiding houdt het volgende in: 
- Er wordt stapsgewijs begeleid bij de ontwikkeling naar 

zelfstandigheid en het verantwoordelijkheid leren nemen in het 
leven van alledag. Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen 
van sociaal-emotionele vaardigheden.  

- De begeleiding is gericht op het in staat stellen van de 
jeugdige om op eigen kracht invulling te geven aan: 

o dagelijks leven en zelfregie (planning en uitvoering 
taken) 

o fysieke en mentale gezondheid  



o een dag invulling (school, werk, sport) 
o zelfzorg (o.a. koken, schoonmaken, persoonlijke 

verzorging),  
o sociale zelfredzaamheid (oplossingsvaardigheden en 

communicatie)  
o financiën 

- Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de integratie 
van de jeugdige aan de samenleving, De jeugdige wordt waar 
nodig begeleid: bij het behalen van de startkwalificatie, of bij 
verdere opleiding of arbeidsparticipatie of  -indien school of 
werk niet mogelijk is- bij een zinvolle daginvulling.  

- Uiterlijk op 17-jarige leeftijd van de jeugdige is met de jeugdige 
en alle betrokken partijen in gesprek gegaan om te horen wat 
de behoefte van de jeugdige en is een perspectiefplan 
opgesteld. 

- Afstemming en verantwoording met de verwijzers (lokale 
toegang, GI’s of huisarts/jeugdarts). 

- Inzet t.b.v. opvoedbesluit/toekomstperspectief jeugdige in 
samenspraak met diverse betrokkenen en eventuele 
voortgangsrapportage aan kinderrechter. 

- Er kan bij enkele uitzondering- tijdens het aanbod naar voren 
komen dat de jeugdige beter kan wonen in aanbod van 
Beschermd Wonen, onderdeel van de begeleiding is ook 
signalen hierover op te vangen en af te stemmen met de 
Toegang van de gemeente.  
 
 

Begeleiding aan ouders  
- Begeleiding van de ouders in hun ouderrol, gerelateerd aan 

de plaatsing van hun kind in de training zelfstandig wonen.   
 
Naast de begeleiders is een gedragswetenschapper 
verantwoordelijk voor consult en overleg met de medewerkers 
m.b.t. de juiste hulp en begeleiding aan iedere jeugdige. 
 
 

11 Vastgesteld einddoel/resultaat 
(SMART) 

Doel  
De training zelfstandig wonen resulteert er in dat vanaf het 18e 
jaar de jeugdige zelf verantwoordelijkheid oppakt voor het wonen.  
De jeugdige neemt (weer) deel aan (reguliere) scholing, dan wel –
waar mogelijk aan arbeidsparticipatie of dagbesteding.  
De jeugdige heeft een duurzame relatie met ouders of een sociaal 
netwerk waar hij/zij op terug kan vallen.  
 
 

13 Wat is inclusief?  - Begeleiding aan: a) jeugdige en b) ouders/ sociale netwerk 

14 Wat is exclusief?  - Reistijd ondersteuner/begeleider 

- Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan 
jeugd en (pleeg-/gezinshuis)ouders/sociale netwerk   

- Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie) 

- Niet-cliëntgebonden uren (organisatie) 

- Intake en opstellen Plan van Aanpak 

- 24-uurs bereikbaarheid 

- Cliënt gerelateerde huisvesting 

- Maaltijden 

15 Gevraagde expertise: mix van 
opleidingsniveaus van 
benodigde medewerkers  

Groepsbegeleiding 

- Een pedagogisch medewerker met een relevante opleiding 
MBO niveau 4 

 



Aanvullend 

- Een SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde, 
relevante HBO-opleiding is verbonden aan het team dat de 
woon-leefgroep begeleidt.  

- Daarnaast is er ook altijd een gedragswetenschapper 
(minimaal WO) betrokken 

 
Functiemix: 
MBO 80% - HBO 15% - WO 5% 

16 Intensiteit inzet (uren per 
tijdseenheid) medewerkers 

Het betreft wonen voor jeugdigen waarbij hulp/ondersteuning 24 
uur per dag deels fysiek en ook telefonisch/digitaal beschikbaar is. 
De fysieke aanwezigheid van een gekwalificeerde medewerker is 
beschikbaar binnen 30 minuten. 
De fysieke inzet is 6 uur per week per jeugdige. 
 

17 Gemiddelde doorlooptijd van 
het traject 

N.v.t er wordt een prijs per etmaal berekend 

18 Productspecifieke 
kwaliteitseisen, incl. specifieke 
registraties 

- Aanbieder is een professionele aanbieder, bij voorkeur met 
een breder zorgaanbod. 

- Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd. 
- Binnen de groep beschikt tenminste één pedagogisch 

medewerker/ hulpverlener over een relevante BIG-, SKJ-
kwalificatie en een relevante hbo opleiding/wo-opleiding. Er 
kunnen ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding 
werken op de groep.  

- Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de 
groep. Deze 
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaa
r is minimaal wo-opgeleid. 

 

19 Tijdsvenster dienstverlening De aanwezigheid van de pedagogische medewerkers is op 
voorschoolse en naschoolse tijden, en in het weekend.  

20 Extra vragen t.b.v. 
groepsverblijfsvorm/logeren 

De jeugdige woont met meerdere jeugdigen in de wijk in een 
woning in eigendom of in huur van de aanbieder. Tevens is het 
mogelijk dat de jeugdige (met meerdere jeugdigen) in een woning 
woont op locatie van de jeugdhulpaanbieder. 
De jeugdige woont met maximaal 3 andere jeugdigen in de 
woning. De jeugdige heeft hierin een eigen kamer en deelt 
badkamer, wc en huiskamer met de andere bewoners 
 

23 Aanvullende info Veel van de begeleidingstaken komen overeen met wat 
tegenwoordig ook vanuit het jongerenwerk gebeurt. Daarom 
verdient het voorkeur dat een aanbieder in de begeleiding het 
jongerenwerk een deel van de begeleiding laat doen in het kader 
van normaliseren van de jeugdhulp.  
 
Tot aan het 18e jaar houdt de hulp tevens in dat de jeugdige 
voorzien wordt van huisvesting, na het 18e jaar moet de jeugdige 
zelfstandig huren en wordt –zo nodig- vanuit de Wmo nog in 
begeleiding voorzien. 
 
De aanbieder moet zowel vanuit de jeugdwet als Wmo zijn 
gecontracteerd voor dit product zodat er continuïteit van de hulp 
kan zijn. Dat betekent dat vanaf het 18e jaar de jeugdige huurt van 
de aanbieder of huurt van een woningcorporatie en de aanbieder 
alleen voor de begeleiding wordt gecontracteerd. 
 

 


