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Wethouder Kukenheim bezoekt Project
Jongerenwoningen
Task Force Jongerenhuisvesting: “Succesvolle start, maar er is
meer nodig!"
De gemeente Amsterdam en verschillende Amsterdamse organisaties die zich
inzetten voor de opvang van en zorg voor jongeren vormen samen de Task
Force Jongerenhuisvesting. Gezamenlijk werken zij aan het bevorderen van de
uitstroom van jongeren uit opvangtrajecten. Daarvoor is woonruimte nodig die
past bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Op kleine schaal zijn de eerste
ruimtes gevonden, maar de omvang daarvan is nu nog te beperkt. Namens de
Task Force Jongerenhuisvesting zegt HVO-Querido directeur Paul Asberg: “Ik
roep corporaties en andere instellingen van harte op om het Project
Jongerenwoningen te ondersteunen door geschikte woningen beschikbaar te
maken.”
Van de Amsterdamse 18-23 jarigen die ieder jaar succesvol een zorgprogramma
doorlopen hebben er naar schatting 100-120 moeite met het vinden van betaalbare
woonruimte. Het gevolg is dat ze niet uitstromen en een dure opvangplek bezet houden.
Daarvoor ontstaat stagnatie aan het begin van de opvangketen. Een onwenselijke
situatie, zowel vanuit zorgoogpunt als vanuit budgettair oogpunt. De jongeren om wie
het gaat komen uit de maatschappelijke opvang, jongeren die uitstromen uit de
jeugdzorg en deelnemers aan woon-leer-werkprojecten.
Werkbezoek
Op vrijdag 27 maart 2015 bracht wethouder Kukenheim van de gemeente Amsterdam
een werkbezoek aan de Task Force Jongerenhuisvesting. De tot nog toe bereikte
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resultaten – de eerste woning werd eind 2014 in gebruik genomen – zijn zonder meer
positief, maar gemikt wordt op een veel groter aantal woonruimtes. De tussenstand:
Inmiddels hebben vijf jongeren een eigen woning gekregen. Woonstichting De Key heeft
toegezegd nog eens 2 x 10 zelfstandige units beschikbaar te stellen, verspreid over
Amsterdam in diverse studentencomplexen. In het Actagebouw (Amsterdam Nieuw
West) komt eveneens een aantal woningen beschikbaar met gedeelde voorzieningen. Op
de locatie De Aak in Osdorp beheert De Volksbond 3 plekken en leegstandbeheerder
Camelot heeft 2 woningen toegezegd.
Vastgoedlandschap
Een van de gedachten achter Project Jongerenwoningen is dat jongeren de tijd krijgen
om woonduur op te bouwen. Daarmee stromen zij makkelijker door naar de reguliere
woningmarkt. Vandaar dat deelnemers aan het project tot uiterlijk hun 27 ste jaar van dit
project kunnen profiteren.
HVO-Querido directeur en Task Force-lid Paul Asberg is blij met de eerste resultaten
maar erkende ook de behoefte aan een veel ruimer aanbod aan geschikte woonruimte:
“Een prima project als dit verdient het dat een veel groter aantal partijen uit de
vastgoedsector units beschikbaar stelt. Goed verspreid door de stad en gemengd met
woningen voor andere doelgroepen. Daarmee wordt echt invulling gegeven aan
integratie van deze jongeren in de Amsterdamse samenleving. En dat is een
verantwoordelijkheid die past bij al die organisaties die actief zijn op het gebied van
jongeren, zorg en vastgoed.
Task Force Jongerenhuisvesting
De Task Force Jongerenhuisvesting bestaat uit de gemeente Amsterdam, GGD
Amsterdam, Leger des Heils, Combiwel, De Volksbond, Spirit, Timon en HVO-Querido.
Einde persbericht
Meer informatie: HVO-Querido, Bart Zwagemaker, Communicatie, 06 21143656.

2

