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Geachte heren De Jonge en Blokhuis,
Met instemming en blij hebben we kennisgenomen van het voornemen van de minister om de
pleegzorgvergoeding voor jongeren in pleegzorg door te laten lopen tot 21 jaar. Hiermee lost u een
knelpunt op dat voor veel pleegouders en pleegkinderen een groot obstakel vormt om onderdak en
ondersteuning na de 18e verjaardag van het pleegkind voort te zetten.
De Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland vragen met deze brief uw aandacht voor
de groep jongeren die in tehuizen van de jeugdzorg verblijft en 18 jaar wordt. Ook voor hen geldt dat
onderdak, inkomen en ondersteuning noodzakelijk blijft na de 18e verjaardag, net als voor gewone
jongeren die bij hun ouders wonen.
In de nachtopvang voor daklozen zien we al enige tijd een toename van het aantal aanvragen van
jongeren. Een substantieel deel van hen is afkomstig uit de jeugdzorg. Doordat de basis niet op orde
is voor deze jongeren (inkomen, onderdak, startkwalificatie, werk, netwerk), verliezen zij elk
toekomstperspectief. De aansluiting van 18min naar 18plus houdt volgens ons ook in dat iemand
garant moet staan voor onderdak en inkomen. Bij gebrek aan een functionerende ouder, zouden
deze jongeren moeten kunnen terugvallen op de overheid, in elk geval voor de eerste
bestaansvoorwaarden, zodat ook deze jongeren aan hun toekomst kunnen werken. Maak een
inkomensgarantie ook voor deze jongeren tot 21 jaar mogelijk.
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We vragen u daarom met ons en met de gemeenten na te denken over een manier om dit
structureel te regelen, net zoals u dat voor de jongeren in de pleegzorg hebt voorgesteld. Een aanpak
die dakloosheid onder jongeren sterk zal doen afnemen. Graag gaan wij hierover met u en uw collega
bewindspersoon van het ministerie van SZW en de VNG in gesprek en ontvangen wij uw reactie op
deze uitnodiging.
Hoogachtend,

drs. J.P. (Jan) Laurier
Voorzitter Federatie Opvang

H. (Hella) Masuger
Directeur Stichting Zwerfjongeren Nederland

i.a.a. mevrouw drs. J. Kriens, algemeen directeur VNG
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