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Dit boekje raakt aan zo’n beetje alle maatschappelijke vraagstukken rondom zorg die anno 2014 

actueel zijn. Het laat in het klein zien wat er in het groot aan de hand is.

 

Waar tijdelijke zorgafhankelijkheid - als we niet oppassen - ongemerkt overgaat in onnodig 

langdurende of blijvende zorgafhankelijkheid. Waar - als we niet ingrijpen - de zorgkosten de pan 

uitrijzen. En waar tegelijkertijd oplossingen binnen handbereik blijken als we op een andere manier 

willen kijken en ons niet teveel laten leiden door de ‘systeemwereld’ van de zorg. Waar schuivende 

posities van zorgverzekeraar, overheid en zorgverlener ons op het puntje van de stoel zetten. Waar de 

kracht van de lokale verankering bewezen wordt. En waar we tot slot bevestigd worden in de kracht 

van eigen kracht.

Dat zijn de grote thema’s. Het kleine verhaal gaat over jongeren die in de afgelopen jaren bij ons 

woonden, in de instelling voor beschermd wonen. Hier leerden ze stap voor stap om te gaan met 

hun psychiatrische stoornis. Ze leerden in gesprek te gaan met anderen, vrienden te maken, een 

opleiding te kiezen en ook af te maken, om te gaan met huisgenoten en buren, met een krappe 

portemonnee. In feite dus zoals elke puber, maar voor deze jongeren gaat dat nu eenmaal gepaard 

met veel meer vallen en opstaan vanwege hun beperkingen. Langer bij ons wonen is bij een geslaagd 

ontwikkeltraject niet nodig. Maar een eigen stek buiten de instelling is makkelijker gezegd dan 

gedaan. 

Wij maken werk van uitstroom. Met succes! In het afgelopen halfjaar stroomden al 9 jongeren door 

naar een flatje of appartement. Het huurcontract op eigen naam, begeleiding op afstand en ouders 

die weer meer betrokken zijn bij hun kind. Wij noemen het de Kanskaart Jeugd.

Hoe wij dit samen met de woningcorporaties en andere partners voor elkaar kregen leest u in dit 

boekje. De impact is indrukwekkend: in cijfers en in verhalen. Die willen we graag met u delen.

Hanny Jansen, bestuurder RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Alstublieft, een boekje met kleine verhalen
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KANSKAART JEUGD

Ultieme kans voor jongeren uit de RIBW

 

• Een huisje, een flatje • 

• Huurcontract op naam •

• Begeleiding op afstand •

Maak het waar!
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Thomas kwam op zijn 16e bij RIBW Jeugd wonen. Voor studie kwam hij 

naar Arnhem, MBO Bos- en Natuurbeheer. Maar wonen in een gewoon 

studentenhuis zou voor hem echt een ramp worden. Veel te druk, veel te 

weinig structuur. En sowieso had hij daarin nog wel wat vaardigheden te 

leren vanwege zijn autisme. Bij RIBW Jeugd woonde hij achtereenvolgens 

in twee verschillende groepen en op het laatst had hij een zelfstandig 

appartement met begeleiding op loopafstand. In augustus verhuisde 

Thomas naar een eigen huurhuisje en zet hij de begeleiding van RIBW op 

een laag pitje. Maar er verandert in die zomer veel meer voor Thomas:  

hij studeert af en met diploma MBO 3 op zak weet hij een betaalde baan te 

vinden. Drie dagen in de week staat hij om 5.00 uur op en is hij om  

19.00 uur thuis van het werk in de groenvoorziening.

Ik voelde me direct thuis in dit huis. Er hangt een goede sfeer, lekker 

rustig. Het is echt een gelukstreffer. Een woonkamer, aparte slaapkamer, 

keuken en douche: en dat alles op miniformaat. En ik heb zelfs een tuintje. 

Volgende zomer ga ik daar samen met m’n buurman mee aan de slag. Beide 

buurmannen hebben ook bos- en tuinbouw gestudeerd: hoe toevallig is dat!

Het is zo belangrijk dat het huis past. Want als dat zo is, dan voelen we ons 

thuis en zorgen we niet voor overlast. Zo werkt dat bij jongeren met een 

psychiatrische beperking, aldus Thomas.  

Ik had me vanaf het moment dat ik bij RIBW woonde al ingeschreven bij de 

woningcorporatie. Maar met een meettijd van tweeëneenhalf jaar kom je 

nergens. Ik heb ook wel meegedaan aan lotingen, geprobeerd om antikraak 

te zitten, maar je komt er gewoon niet tussen.

Thomas

“Het is zo 
belangrijk dat het 

huis past.
Als we ons thuis 

voelen, zorgen
we niet voor 

overlast.”
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Na tweeëneenhalf jaar had ik de RIBW niet meer nodig.  

Ik had m’n doelstellingen bereikt. Zoals structuur in de dag 

brengen, op tijd koken, irritaties richting anderen niet uit 

de hand laten lopen. Sanna, Thomas persoonlijk begeleider, 

beaamt dit. Thomas liet blijken dat hij al heel zelfstandig 

was. En op het laatst gingen die dagelijkse checkmomenten 

vanuit de begeleiding hem tegen staan. Hij had niet zoveel 

te melden. Kreeg juist daardoor irritaties naar begeleiders 

en anderen op de galerij. En dat zorgde er weer voor dat hij 

lichamelijke klachten kreeg.

Die Kanskaart kwam voor Thomas net op tijd. De begeleiding die hij nog nodig had kon ook op een 

andere manier worden ingevuld; op afstand, op afroep. Samen met Thomas hebben we de stappen 

op een rij gezet om ook echt te kunnen verhuizen naar een stek buiten de RIBW. Die hadden te maken 

met financiën: een Wajong uitkering aanvragen, sollicitatietraining volgen, geldzaken op een rij.  

En ook daarin toonde Thomas zich heel verantwoordelijk. Hij had geen duwtje nodig. 

Ik was zo toe aan deze stap. Eindelijk niet meer iedere dag iemand voor je deur hebben voor een 

verplicht gesprek van 2 minuten. Daar was ik zo klaar mee. Ik heb vanaf dat ik hier woon met Sanna 

één keer in de twee weken een gesprek. Dat was prettig, voor de overgang. Maar ook daarvan 

hebben we nu gezegd dat het niet meer nodig is. Ik sluit de RIBW nu echt af. Thomas weet wie hij 

uit z’n netwerk kan inschakelen als het niet goed gaat, aldus Sanna. Juist dat heeft hij geleerd in 

de afgelopen jaren. Maar het idee dat er nu geen vangnet meer is vanuit de RIBW is natuurlijk wel 

spannend. Ook voor mij als begeleider, hoor!

“ Die Kanskaart kwam  
voor Thomas net op tijd.  
De begeleiding die hij  
nog nodig had kon ook 
op een andere manier 
worden ingevuld”

Alweer een verzoek om 
woningen. Het lijstje: 
tienermoeders, 
schoolverlaters, 
ex-gedetineerden... 

en als we iets voor ze 
hebben past ’t ze soms 
niet eens. Zitten wij met 
leegstand.

(de woningcorporatie)

Ja maar...
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De jongeren betreden deze ladder in circa 2 jaar; dat is de gemiddelde verblijfsduur bij de RIBW 

Jeugd. De gemiddelde leeftijd bij plaatsing is 15 tot 17 jaar en zij zouden rond hun 18e of 19e kunnen 

uitstromen. In die tijd is de jongere intern een aantal malen doorgestroomd naar een woonvorm met 

steeds minder intensieve begeleiding en een groter beroep op zelfstandigheid. Daarin verschilt onze 

jeugdregio met die voor volwassenen. Jongeren zijn veerkrachtig en volop in ontwikkeling.  

De kwaliteiten die deze levensfase met zich meebrengt benut RIBW Jeugd zo goed mogelijk. 

Idealiter is RIBW Jeugd een tussenstation voor deze jongeren. In de praktijk is de RIBW echter nog 

te vaak een eindstation. Een cliënt moet in de RIBW blijven wonen als dat zorginhoudelijk nodig 

is. Andere gronden zouden geen rol moeten spelen. Als jongeren door het ontbreken van een 

woonalternatief buiten de RIBW doorstromen naar een volwassenenplek binnen de RIBW, worden zij 

onbedoeld zorgafhankelijk. En dat gebeurt in de praktijk. Dat raakt de kern van het vraagstuk waar 

wij voor staan:

Hoe zorgen we voor goede doorstroming van jongeren uit de instelling voor beschermd wonen, 

zodat we de groei die jongeren laten zien optimaal benutten?

Sinds 2007 hebben wij bij de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei een woon- en begeleidingsaanbod 

speciaal voor jeugdigen. Dit is er voor jongens en meiden vanaf 12 jaar, met stoornissen zoals 

autisme of borderline. Zij hebben diagnose en behandeling in een psychiatrische kliniek inmiddels 

achter de rug en kunnen bij ons stappen richting zelfstandigheid zetten. 

In de periode dat ze bij de RIBW Jeugd verblijven, werken de jongeren op allerlei vlakken aan het 

vergroten van hun zelfstandigheid. Door zichzelf te leren kennen, een sociale kring om zich heen te 

bouwen, een eigen huishouden te voeren, diploma’s te halen, een betaalde baan te vinden of een 

andere manier om mee te doen.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij stap voor stap onze jeugdregio vormgegeven. Anno 2014 bieden 

wij onderdak en begeleiding aan 68 jeugdigen, verdeeld over 14 locaties in Arnhem. Er is een soort 

woonladder ontstaan door de diversiteit in woonvormen, in aard van de begeleiding en in mate van 

zelfstandigheid. 

Jeugd, psychiatrie, wonen & begeleiding, 
leren leven met…
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Wat wilde ik dat graag: een ontwikkelingslijn uitstippelen 

met alle jongeren die bij ons komen wonen. Bij binnenkomst 

al. Op die lijn allerlei zaken om aan te werken, met een 

lonkend perspectief voor over twee of drie jaar. Voor veel 

jongeren is dat lonkende perspectief overigens gewoon 

‘huisje, boompje, beestje’ hoor. 

We zien dat onze begeleiders op die ontwikkelingslijn veel 

voor elkaar krijgen met een jongere. Dat is ook ons vak. Maar 

dat lonkende perspectief….. dat konden wij ze gewoonweg 

niet bieden. Daar hebben we anderen voor nodig: 

woningaanbieders, werkgevers. En dan merk je dat dat knap 

lastig is. De afstand naar werk wordt ook voor onze jongeren 

steeds groter, terwijl ze klaar staan om aan de slag te gaan. 

De toegang tot de woningmarkt is lastig: in het betaalbare 

segment zijn de wachttijden lang of de aanbieders dubieus. 

En juist werken en wonen zijn twee belangrijke pijlers voor 

zelfstandigheid.

Onze interne woonladder bevat al een aantal schakelmomenten: 

van groep naar individueel. Maar die momenten vonden 

nog teveel ad hoc plaats, ingegeven door de ‘toevallige’ 

beschikbaarheid van een plek. Als we aan het einde van onze 

woonladder een ultiem schakelmoment kunnen toevoegen 

– uitstroom naar een betaalbare en passende woonplek 

zonder ‘RIBW-stempel’ – dan hebben we op woongebied een 

doorlopende ontwikkelingslijn te pakken voor jongeren.

Paula Boerrigter, regiohoofd RIBW Jeugd

Bovendien blijft deze opwaartse lijn niet beperkt tot het woondomein. Er gaat een enorme positieve 

prikkel uit van zelfstandiger wonen. De ervaring leert dat jongeren vrolijker worden, beter gaan 

presteren op hun werk. De te nemen verantwoordelijk is echt en serieus. Dat is spannend, zorgt 

best eens voor terugval, maar juist dan is de jongere ontvankelijk voor hulp. Die vervolgens heel 

doelgericht kan worden ingezet. 

Wat het alternatief is? Zonder perspectief hebben onze jongeren de neiging om op hun lauweren te 

rusten. Veel jongeren zien het als volgt: “ik woon in een nagenoeg zelfstandig appartementje bij de 

RIBW, van veel gemakken voorzien, zonder de sores van een huurcontract en met begeleiders op een 

prettige afstand, niet op m’n lip, wel bereikbaar als ik in een lastig parket beland.” Daar kunnen wij 

als professionals van alles van vinden, maar als we geen reëel alternatief voorhanden hebben is het 

ontzettend lastig om dit passieve verzet te doorbreken. 

Dit alternatief houdt ook in: jongeren blijven zitten waar ze zitten, ontwikkelen zich niet verder. 

Sterker nog: ze maken een tegengestelde beweging naar passiviteit, afhankelijkheid, verwendheid. 

Hun psychiatrische beperking versterkt deze beweging, waardoor de jongeren ineens weer méér zorg 

nodig hebben in plaats van minder. Gevolg: ze stromen door naar een volwassenenplek binnen de 

RIBW en worden zorgafhankelijk. Het moment om daar wat aan te veranderen, ligt dan al achter ze. 

Dan zijn we te laat.

Dit alternatief is bovendien duur en dat kunnen we ons als 

maatschappij niet veroorloven. En gek genoeg is er voor ons 

financieel bekeken geen echte prikkel om er wat aan te doen. 

Deze jongeren hebben soms forse indicaties voor zorg tot jaren 

vooruit. Maar dat is niet wat ons drijft. Onze motivatie zit in wat 

de jongere laat zien: als hij klaar is voor een stap buiten onze 

instelling, dan maken wij daar werk van. Ook tegen de stroom in.

“ Er gaat een enorme 
positieve prikkel uit 
van zelfstandiger 
wonen. De te nemen 
verantwoordelijkheid 
is echt en serieus.”

“ Ze worden 
zorgafhankelijk.  
Het moment om daar 
wat aan te veranderen 
ligt dan al achter ze. 
We zijn te laat.”
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Lonneke was net twee weken 19 jaar toen ze bij RIBW Jeugd kwam wonen. 

Dat is relatief oud, het merendeel van de jongeren start rond 16 jaar aan 

een traject. Tot haar 18e woonde ze gewoon thuis, bij haar ouders in de 

Achterhoek. Lang viel het niet zo op dat haar autisme haar in de weg zat. 

Maar Lonneke werd steeds somberder, teruggetrokken. Ze zag hoe haar 

broertje geholpen was met de begeleiding bij zijn autisme; dat wilde zij ook. 

Via een omweg kwam ze bij RIBW Jeugd terecht, in Villa Dennenheuvel. 

Eerst een paar maanden wennen aan het groepswonen, om vlot daarna 

haar zelfstandigheid te vergroten in een kamer met eigen keukentje en 

douche. Ze woonde er ruim 2 jaar, haalde haar MBO 3 Laboratoriumtechniek, 

nam een tussenjaar om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en aan 

haar doelen bij de RIBW te werken. Op haar 21e vond ze het hoog tijd om 

Dennenheuvel te verlaten. Ze wilde in de luwte van de stad wonen, in een 

rustige woonwijk, betaalbaar van haar studiefinanciering of uitkering. Geen 

gemakkelijke zoektocht, maar het is gelukt. Via de woningcorporatie kon 

ze een tweekamerappartement in Arnhem Zuid huren. En in dezelfde week 

startte ze met een vervolgopleiding MBO 3 Plantenteelt en begon ze aan een 

stage op de Wageningen Universiteit.

Een stralende vrouw opent de deur van haar woning in Arnhem Zuid. Ze is zo 

blij met haar eigen woning. “Ik ga echt nooit meer terug”, is het openhartige 

antwoord op de vraag hoe het haar hier bevalt.

Het is fijn dat je geen jongeren meer om je heen hebt. Ik was op het laatst 21 

toen ik in Dennenheuvel woonde, terwijl de jongste 15 jaar was. Dat is zo’n 

groot verschil. En ook al had ik in Dennenheuvel de grootste kamer, je kunt je 

nooit helemaal onttrekken aan het groepsgebeuren. 

Lonneke en haar moeder
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Die ruim twee jaar RIBW heeft me veel gebracht. Toen ik binnenkwam was ik heel onzeker. Thuis werd 

veel voor me gedaan, ik hoefde niets te beslissen, te kiezen. Maar juist dat werd het probleem. Nu zie 

ik dat, toen nog niet. Nou, dat werd voor mij dus leerdoel één bij de RIBW: zelfstandiger worden. En 

tegelijkertijd de dingen die dan op je afkomen leren plannen. Want dat was ik natuurlijk niet gewend.

In het tweede jaar maakte ik de grootste sprongen vooruit. En aan het einde van dat jaar liep eigenlijk 

alles lekker. Ik bereidde me voor op een stap buiten de RIBW, maar ik had te weinig inkomsten om iets 

zelfstandigs op de particuliere markt te kunnen huren. Dat lukt echt niet met alleen Wajong. En als 

ik na Villa Dennenheuvel opnieuw in een groep zou komen te wonen, in een studentenhuis of zo, dan 

zou dat terug bij af zijn. Dan nog liever terug naar m’n ouders. Praktisch gezien was het te regelen en 

ik denk dat m’n moeder het niet had tegengehouden. Maar ook dat zou terug bij af zijn, misschien 

nog wel meer. 

En eerlijk? Ik vind het steeds fijner om in Arnhem te zijn. Ik ga 

in de weekenden nog naar de Achterhoek, voor vrienden, de 

muziek, m’n ouders. Maar ik blijf soms liever hier. Ik heb m’n 

eigen spullen om me heen, kan m’n eigen regels instellen. Als 

ik het leuk vind kan er bijvoorbeeld iemand blijven slapen. 

Niet dat het gebeurt hoor, maar het idee alleen al is fijn!

Ik snap dat mensen denken: “waarom had zij deze Kanskaart nodig?” Maar hoe zelfstandig ik nu ook 

ben, het zal mij nooit lukken om een volledige baan te hebben. Mijn handicap dwingt mij tot een 

goede balans in werk en rust. Geen volledige baan betekent geen volledig inkomen en onvoldoende 

budget voor een huis zonder huurtoeslag. Moet ik dan een dure plek bij de RIBW bezet houden? 

Terwijl ik daar uitgeleerd ben? En een andere jongere moet wachten, terwijl hij de begeleiding heel 

goed kan gebruiken? 

De thee is op. Lonneke laat me uit. Ik ben onder de indruk van haar kracht. Op de drempel vraag ik nog 

wat ik aan haar moeder zal vragen, als ik haar morgen spreek. “Ik ben heel benieuwd hoe zij mijn stap 

heeft ervaren. Zag ze dat ik er klaar voor was? En hoe ze het vindt gaan nu we een paar maanden verder 

zijn. Want haar heb ik nog het meest moeten overtuigen van iedereen. Kleine meisjes worden groot, 

hè….”

Lonneke’s moeder Riekie

Lonneke is veel zelfstandiger geworden. Ze belt instanties op, bijvoorbeeld de woningcorporatie toen 

er iets gerepareerd moest worden in huis. En ook bij tegenwind geeft ze niet op. Maar ze weet nu 

waarvoor ze het doet, hè. Het is echt voor haarzelf en dat motiveert. 

Waaraan ik merkte dat ze klaar was om deze stap te zetten? Ze had geen aansluiting meer bij de 

andere jongeren in het huis. Ze trok zich terug op haar kamer, was heel mopperig. We hebben wel 

even overwogen om haar weer terug naar huis te halen. Maar ik weet het diep van binnen, dat is 

terug naar het oude. En dan vallen wij beide in oud gedrag terug. 

Ik zag er niet tegenop dat ze op zichzelf zou gaan wonen. Dat komt wel goed. 

Maar de combinatie van én een nieuwe school én op jezelf wonen én rijlessen; 

dáár zag ik wel tegenop. Lonneke moet niet teveel hooi op de vork nemen. Maar 

ze krijgt nu nog steeds begeleiding vanuit de RIBW. Dat trok mij over de streep. 

En dat er gehoor is gegeven aan haar wens om in een rustige buurt te wonen. 

Dat is heel fijn.

Wat ik andere ouders van kinderen bij de RIBW zou adviseren: de Kanskaart 

verzilveren of niet? Doen, als jouw kind er klaar voor is! En ze kunnen vaak meer 

dan wij denken. Met de Kanskaart krijgen ze een kans in de maatschappij. 

“ Moet ik dan een dure 
plek bij de RIBW bezet 
houden? Terwijl ik daar 
uitgeleerd ben?” “ Doen,  

als jouw 
kind er klaar  
voor is!  
Ze kunnen 
vaak meer 
dan wij 
denken.”
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Wij nodigden de Arnhemse woningcorporaties, de gemeente, lokale fondsen en zorgverzekeraar 

Menzis uit om met ons mee te denken, samen aan een oplossing te werken. Want wij zagen 

natuurlijk wel dat er tussen ons allen een gemene deler is. Wat voor moois zou er kunnen ontstaan 

als we zaken met elkaar zouden verknopen? 

Uitnodiging Afspraken

We besloten ondanks de 
 

Ja maar...   in ons achterhoofd tot een experiment. 

We spraken het volgende met elkaar af: 

Eigenlijk is de vraag eenvoudig: op jaarbasis hebben wij ongeveer 20 zelfstandige woningen nodig 

om de doorstroom en uitstroom op gang te krijgen. Type huis: eenvoudig, klein, betaalbaar. 

Kunnen we een simpel antwoord formuleren met elkaar?

Er komen 20 woningen per jaar beschikbaar voor deze RIBW Jeugd

Leegstandskosten komen voor rekening van de RIBW

Eén contactpersoon van de RIBW draagt voor bij de woningcorporatie

De jongere is ingeschreven en zelf ook actief zoekend

De huur ligt onder de € 358,00 per maand

Geen woning wordt geweigerd
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Zorgwekkende 
zorgmijders 
zijn nog altijd duurder 
voor de samenleving.

(de zorgverzekeraar)

Ja maar...

Waarom is een 
studentenhuis niet goed 
genoeg?
 
Doet m’n neefje
van 19 ook!

(op straat)

Ja maar...
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Mijn zoon kan echt 
nog niet weg 
bij de RIBW. 

Dat kan hij 
niet betalen 
van z’n Wajong.

(de ouders)

Ja maar...

Ik krijg die ouders 
nooit mee.
 
Ik wacht nog wel even 
met de Kanskaart.
 
Had ik ze maar
eerder betrokken.

(de begeleider)

Ja maar...
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Wat mijn eerste gedachtes waren 

toen ik de uitnodiging kreeg van 

de RIBW? Alweer een verzoek 

om extra woningen. Dat klinkt 

misschien bout, maar zo is het 

wel. Deze groep is natuurlijk niet 

de enige die om woonruimte 

vraagt. Dat geldt voor veel 

kwetsbare groepen. Wonen is 

immers een belangrijke pijler bij 

de persoonlijke ontplooiing van 

mensen.

Maar direct daarna laat ik me leiden door het inzicht dat dit 

een enorme besparing op de algemene middelen is. Om in de 

metafoor te blijven: deze Kanskaart Jeugd bespaart middelen 

in het Algemeen Fonds. Daar moeten wij als woningcorporatie 

gewoon aan meewerken. 

De verhalen van individuen zijn heel mooi. Ze staan ook in 

dit boekje en ik word er door geraakt, telkens weer. Maar 

in het geval van de Kanskaart komt er nog iets extra’s bij: 

een besparing die we bereiken door ‘de systeemwereld’ 

ondergeschikt te maken aan ‘de bedoeling’. Een zorginstelling 

heeft onder andere als doel zichzelf overbodig te maken. Tegelijkertijd wordt dat vanuit de 

bedrijfsvoering nu niet gestimuleerd. Toen de RIBW me vertelde over hoe dat nou gaat met 

indicatiestellingen, looptijden in de zorg, bedragen die ermee gemoeid zijn, werd ik opnieuw geraakt. 

Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting Arnhem

“ Kanskaart Jeugd 
bespaart middelen in 
het Algemeen Fonds. 

 Daar moeten wij als 
woningcorporatie 
gewoon aan 
meewerken.”

Nu vanuit verbazing. Dat gebeurde bij mij, mijn managementteam, mijn raad van toezicht. En dat 

gebeurt ook op straat als je het verhaal daar zou vertellen. En bij mij wakkert het een vuurtje aan,  

ik wil meewerken aan een oplossing. Daarom heb ik ja gezegd tegen de Kanskaart Jeugd: wij stellen 

samen met de collega-corporaties die woningen beschikbaar. 

De systeemwereld in de zorg stimuleert blijkbaar 

behoud, terwijl ze ook streven naar ontplooiing. Daar 

komt bij dat sommige ouders van deze kinderen het 

behoud omarmen en – veelal onbedoeld – ontplooiing 

van hun kind tegenhouden. De goede zorg van de RIBW 

is een veilige gedachte, dat snap ik. Maar de verhalen 

van de Kanskaart leren mij ook dat loslaten niet onveilig 

is. Sterker nog, door de lat hoog te leggen krijg je betere 

resultaten. 

Toch was het ook bij de Arnhemse woningcorporaties geen vanzelfsprekendheid om aan het verzoek 

van de RIBW te voldoen. Dat klopt. Ik ken de weerstand, ook in mijn eigen organisatie.  

Ik zag bijvoorbeeld onze corporatiereflex om er een ingewikkelde vastgoedopgave van te maken. 

Terwijl jullie vraag simpel is: eenvoudige, kleine, betaalbare woningen. Laten wij die vraag dan ook 

eenvoudig beantwoorden. En dat is niet moeilijk, kijk in je bestaande woningvoorraad. Veel in onze 

ogen ‘incourant’ vastgoed leent zich uitstekend voor deze vraag: gedateerde bejaardenhuisjes, 

duplexwoningen, HAT-eenheden. Dat zijn van die eenkamerappartementen uit de jaren ’70 en ‘80, 

precies groot genoeg voor één persoon.

“ De systeemwereld in de 
zorg stimuleert blijkbaar 
behoud, terwijl ze ook 
streven naar ontplooiing.”
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Als ik terugblik op hoe de Kanskaart tot stand gekomen 

is, komt ook de term ‘best persons’ in me op. Gabriël van 

den Brink gebruikte die term voor professionals die in 

achterstandswijken het verschil weten te maken. Niet de 

organisatie maar precies die ene man of vrouw maakte het 

verschil. Buiten de lijntjes kleuren, creatief omgaan met 

regels of voorschriften en goed naar bewoners kunnen 

luisteren – het zijn slechts enkele kwaliteiten van de best 

persons die Van den Brink in zijn boek centraal zet  

(www.bestpersons.eu). Dat zag ik ook bij de Kanskaart Jeugd. 

En precies dat leiderschap is nodig om maatschappelijke 

vraagstukken aan te pakken. Niet vanuit angst, niet vanuit 

de systemen. Wel vanuit de bedoeling.  

“ Leiderschap is nodig 
om maatschappelijke 
vraagstukken aan te 
pakken. 

 Niet vanuit angst,  
niet vanuit de systemen. 
Wel vanuit de bedoeling. 
Dat zag ik bij de 
Kanskaart Jeugd.”

Mooie ontwikkeling, 
die uitstroom uit 
zware zorg. 

Maar deze jongeren 
doen straks wel 
een beroep op de WMO. 

Dat moeten wij betalen.

(de gemeente)

Ja maar...
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Impact in termen van kostenbesparing op zorg

Thomas, Lonneke en Jenneke doen alle drie een beroep op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 

de AWBZ. De zorg die zij krijgen wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket, een ZZP. Het Centrum 

voor Indicatiestelling Zorg indiceert. Indicatie ZZP 5 geldt voor de meeste jongeren bij RIBW Jeugd. 

Het gaat dan om intensieve begeleiding in een beschermde woonvorm. Inbegrepen: onder andere 

kosten voor huisvesting, eten en drinken, begeleiding, leefgeld.

Klinkende cijfers

Leeftijd 16 17 18 19 20 21

Leeftijd 16 17 18 19 20 21

Zorgkostenplaatje van een doorsnee RIBW jongere, zonder Kanskaart

Zorgkostenplaatje van een doorsnee RIBW jongere, met Kanskaart

Instroom bij
RIBW Jeugd

Doorstroom naar RIBW Volwassenen?

Instroom bij
RIBW Jeugd

Vanaf hier alleen nog ambulante begeleiding  
1 uur per week. Kosten op jaarbasis: € 5.000,-

Besparing door uitstroom met Kanskaart

ZZP 5 kost jaarlijks € 60.000,-

Ambulante begeleiding kost jaarlijks € 5.000,-

Besparing door uitstroom met Kanskaart € 55.000,- jaarlijks per jongere

Kanskaart in meervoud

RIBW Jeugd en de Arnhemse corporaties maakten de 

afspraak voor 20 woningen op jaarbasis. 

Dit is een besparing van € 1.100.000,-

Besparing: meer dan

De impact is meer dan geld alleen. Hopelijk laten we dat ook met dit boekje zien. Tegelijkertijd zette 

deze impact in termen van kostenbesparing de zaken op scherp en in beweging. 

1 miljoen euro!
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Jenneke is op haar 17e bij RIBW Jeugd in Arnhem komen wonen. Daarvoor bij pleeggezinnen in de 

Achterhoek en de Betuwe, vanaf haar achtste woont ze niet meer bij haar eigen ouders.  

Bij RIBW Jeugd woonde ze in Villa Dennenheuvel en is in dat huis een paar keer opgeschoven.  

Van een klein kamertje in de groep naar uiteindelijk een redelijk zelfstandige plek in het huis.  

Samen met 12 anderen. Een maand geleden verhuisde Jenneke naar een piepkleine galerijflat in 

Arnhem Noord. Gehuurd van de woningcorporatie. Ze is 19 jaar, VMBO-TL diploma op zak, plannen 

voor een vervolgopleiding, maar nu eerst werken en haar draai vinden op de nieuwe stek.

Op een woensdag kon ik de sleutel ophalen om te kijken of ik het flatje wat vond. Ik was met m’n 

zusje en m’n begeleider. Ik vond het zo kaal allemaal en best vervallen. Maar m’n zusje trok me over 

de streep. De maandag erna moest ik het huurcontract al tekenen.

Het laatste half jaar in Dennenheuvel wilde ik heel graag weg. Ik had de dingen geleerd die ik wilde 

leren bij de RIBW. Koken, wassen, strijken. Schoonmaken kon ik al. Ik was er wel klaar.

Ik heb nu meer vrijheid dan bij de RIBW. Ik kan eigenlijk alles doen wat ik wil. Wat dat alles dan is? 

Als ik uitga, dan ga ik ’s avonds bijvoorbeeld pas om 20.00 uur naar de stad. Ik kook waar ik zin in heb. 

En mijn avondeten kan ik maken wanneer ik wil. Op het laatst zaten de regels in Dennenheuvel me 

gewoon in de weg: één keer per week samen eten, voor 22.00 uur binnen zijn. Ik had die regels niet 

meer nodig, ik weet mezelf nu te begrenzen. Dat heb ik wel geleerd bij de RIBW! 

Waar ik tegenop zag? Dat ik niet wist waar ik terecht zou komen. Ik was bang dat ik op een plek zou 

komen waar ik wéér niemand zou kennen. Dat vind ik gewoon niet fijn. Maar ze hebben geregeld dat 

ik in Arnhem Noord kon blijven en voor de rest vind ik het best. 

Ik heb nu voor drie dagen vrijwilligerswerk. Bij jongerencentrum Willemeen en in een modewinkeltje 

waar ze alle kleding zelf ontwerpen en maken. Daar kan ik nu ook de gordijnen voor mijn nieuwe huis 

Jenneke “ Ik weet mezelf nu te begrenzen. 
Dat heb ik wel geleerd bij  
de RIBW!”
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zelf maken. Of ik het pittig vind om die werkdagen te combineren met helemaal op mezelf wonen? 

Nee hoor, dat gaat prima.

Of ik hier over pakweg 3 jaar ook nog woon? En hoe mijn leventje er dan uitziet? Ik hoop dat ik dan 

weer op school zit. Economie op MBO, en daarna door naar het HBO. Ik wil heel graag, maar mijn 

vorige studiekeuze was geen succes. Ik moet nu eerst zeker weten of ik gemotiveerd genoeg ben. Hoe 

ik daarachter kom? Testen doen, naar scholen gaan om te kijken. Dat doe ik alleen. Als het nu verkeerd 

gaat is het ook mijn eigen schuld.

Jenneke’s begeleidster Ingeborg merkt het verschil. Jenneke komt nu zelf met vragen, over het 

aanvragen van een DigiD bijvoorbeeld. Het is nu echt, hè. Kon tot voor kort een ruzie op haar werk 

weken onbenoemd blijven en merkten wij het verzuim wel op; Jenneke bleef gesloten, ondanks 24 

uur hulp om haar heen in Dennenheuvel. 

Nu begeleid ik Jenneke nog maar één uur per week en in dat uur pakt ze zelf de regie, weet ze heel 

goed waar ze hulp bij nodig heeft en vraagt daar ook om. 

  

Als je het echte leven in gaat dan zorg je wel dat je hulp vraagt. 

Want je voelt ineens dat er veel van afhangt. Je huis, je baan, je 

inkomen. Ergens op afstappen is voor Jenneke moeilijk, maar ze 

doet het nu wel. Dat is het grootste verschil met eerder. Bij de RIBW 

heeft ze geleerd om het aan te gaan. En bij Jenneke wist ik dat ze 

de vaardigheden bezit om vol te houden en zelfstandig dingen 

uit te zoeken. Daarom durfde ik deze stap ook met haar aan. En 

die schoolkeuze? Ze trekt wel aan de bel als ze me nodig heeft. En 

ondertussen zie ik ook dat ze vrienden maakt, op uitnodigingen 

ingaat. Zo wordt haar netwerk steeds groter.

“Als je het echte 
leven in gaat dan 
zorg je wel dat je 
hulp vraagt.  
Want je voelt 
ineens dat er veel 
van afhangt.”

Moet die zorg 
echt zoveel kosten? 

Als je mij het geld van die 
zorgzwaartepakketten geeft, 
dan doe ik het 
voor minder.

(de toezichthouder)

Ja maar...
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Wilt u de informatie uit deze uitgave delen met anderen, openbaar maken, publiceren? 

Wij vinden het belangrijk dat ons verhaal verder gaat, dus daar werken wij graag aan mee. 

Neemt u alstublieft even contact met ons op voordat u inhoud uit deze uitgave verder 

brengt. Dan bekijken we samen hoe we dat het beste aan kunnen pakken.

Onderschat de 
administratieve 
rompslomp niet. 

Continu in- en uitstroom 
kost me geld.

(de manager)

Ja maar...
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Meer weten?

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Centraal Bureau

Velperweg 11

6824 BC Arnhem

026 442 42 36

info@ribwavv.nl

www.ribwavv.nl




