
 

Instructie voor begeleiders  
 
Bij het filmpje vijfjarencontracten jongvolwassenen die vanuit de MOJ, JhmV of MO/BW doorstromen 
naar een eigen woning 
 
Jongvolwassenen die vanuit de Maatschappelijke Opvang jeugd (MOJ), Jeugdhulp met Verblijf (JhmV) of Begeleid 
Wonen (BW)  doorstromen naar wonen in de wijk, krijgen in principe geen regulier huurcontract voor onbepaalde tijd 
meer. Vroeger was dat wel zo. Ze krijgen nu een vijfjarencontract voor een jongerenwoning. Zorgaanbieders, 
woningcorporaties en de gemeente maakten een filmpje dat begeleiders kunnen gebruiken om de jongeren hierop voor 
te bereiden. 
 

 
 

Hoe te gebruiken? 
Je kunt het filmpje het beste bekijken samen met de jongere. Gebruik het als aanknopingspunt voor een gesprek over 
zelfstandig wonen, de woningnood in Amsterdam en het zoeken naar woonruimte. In het gesprek met de jongere moet 
de urgentie van het zelf zoeken naar voren komen, zonder dat de jongere daardoor in paniek raakt. 
 
Als je niet in de gelegenheid bent om samen met de jongere het filmpje te bekijken, kun je natuurlijk ook de link naar het 
filmpje versturen, maar dit heeft niet de voorkeur. Als je toch de link naar het filmpje verstuurt, zorg dan dat je er in het 
eerstvolgende gesprek op terugkomt.   
 
Het is belangrijk dat de jongere weet: 

 dat hij*  zich moet inschrijven bij WoningNet als dat nog niet is gebeurd  

 wat er gebeurt na afloop van het vijfjarencontract 

 dat hij al na 4 jaar op zoek moet gaan naar een andere woning 

 wat hij moet doen als het niet lukt om na het vijfjarencontract andere woonruimte te vinden 

 waar hij naartoe kan voor hulp 

 wat de voorwaarden zijn voor een urgentie 
 
Misschien heb je als begeleider ook niet alle antwoorden  op deze vragen  
Kijk dan bij de Q&A [link] die onderdeel uitmaakt van de Toolkit, of op https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/jongerencontracten/ 
 
 

 
 
*waar ‘hij’ staat, lees ‘hij/zij/overig’ 
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