
Begeleiding, ook vanaf 18 jaar
YOIN begeleidt jonge alleenstaande vluchtelingen. 
In principe tot 18 jaar, want daarna zijn ze officieel 
meerderjarig en volwassen. Veel van hen kunnen 
na die periode alleen zelfstandig verder, maar een 
aantal jongeren heeft meer tijd nodig om goed en 
stabiel te kunnen integreren. Sommige jongeren 
wonen op het moment dat ze 18 worden nog geen 
halfjaar in Nederland en hebben dus maar kort 

begeleiding kunnen ontvangen. Zij hebben geen 
familie om op terug te vallen voor sociale, prakti-
sche en emotionele steun en hun eigen netwerk is 
vaak nog beperkt.  

Omdat leeftijd natuurlijk niet altijd de enig juiste 
maatstaf is, bieden we ook jonge vluchtelingen 
vanaf 18 jaar begeleiding aan. Dat doen we in de 
eigen woonruimte van de jongere. Onze begelei-
ding richt zich op het zelfstandig leren wonen en op 
aspecten als onderwijs, werk, het hebben van een 
dag- en vrijetijdsbesteding en kennis van wet- en 
regelgeving. Deze steun is goed voor de ontwik-
keling van deze jonge mensen én goed voor onze 
samenleving.

Eigen kracht
Onze ervaring binnen YOIN is dat jonge vluchte-
lingen zeer veerkrachtig en leergierig zijn. Hen 
aanspreken op hun eigen kracht geeft het mooiste 
resultaat. Om gewoon mee te mogen doen, spreken 
onze woonbegeleiders dan ook de directe woonom-
geving van de jongeren aan en maken gebruik wat 
in een gemeente beschikbaar is aan ondersteuning.

Minderjarige vluchtelingen die zonder ouders 
aankomen in Nederland worden door YOIN 
opgevangen en begeleid zodra ze statushouder zijn 
geworden. We leren ze de eerste stappen van het 
meedoen in onze maatschappij. Ze gaan gewoon 
naar school en leren een gewone vrijetijdsbesteding 
te hebben. Hierdoor leren zij andere jonge mensen 
kennen en komen de gewoontes van Nederland 
steeds meer in hun eigen patroon terecht. 
Begeleiders van YOIN helpen hen daarbij. Dat doen 
we zolang ze minderjarig zijn, maar natuurlijk ook 
wanneer ze nog maar net 18 zijn geworden* en nog 
niet alleen verder kunnen. 

*  Minderjarige alleenstaande vluchtelingen vallen wettelijk onder de voogdij van Stichting Nidos. Op basis van die voogdij krijgen ze 
opvang en begeleiding, onder andere van YOIN. Vanaf 18 jaar vervalt de voogdij en de bijbehorende opvang en begeleiding. Of de 
zelfredzaamheid van de jongvolwassene dan al voldoende is, is geen maatstaf. 
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Voor jongeren met eigen woonruimte
Jongeren die in aanmerking komen voor deze hulp 
hebben een eigen zelfstandige woonruimte. Een 
YOIN medewerker gaat ze persoonlijk begeleiden om 
het op zichzelf wonen tot een succes te maken.  
Het gaat om begeleiding bij het vergroten van sociale, 
emotionele en praktische vaardigheden die nodig 
zijn voor een zelfstandig bestaan. Door de jongere 
zoveel mogelijk zelf te laten doen en verantwoorde-
lijk te maken voor zijn of haar eigen plan, ervaart de 
jongere direct de consequenties van het wel of niet 
nemen van verantwoordelijkheid. 

YOIN biedt ondersteuning op maat en 
in samenhang
Welke begeleiding YOIN exact biedt, hangt af van 
de persoonlijke situatie van de jongere. Hoelang 
en welke ondersteuning heeft de jongere al gehad? 
Welke vaardigheden moet hij/zij nog leren? Hoe 
sterk is het eigen netwerk (een ouder familielid, 
een Nederlands maatje, etc.) dat de jongere heeft 
opgebouwd? 

Belangrijk is dat de samenwerking is afgestemd 
op wat er per gemeente door Vluchtelingenwerk 
geboden kan worden (in ieder geval begeleiding bij 
juridische zaken die samenhangen met de status) en 
wat de wijk en buurt zelf kunnen betekenen. YOIN 
kan onder andere ingezet worden om:
• De financiën verder op orde te brengen.
•  De jongere te leren psychosociale problemen te

herkennen, te begrijpen en er beter mee om te
gaan.

•  De jongere verder wegwijs te maken in Nederland :
begeleiden naar een sportclub, baantje, de buren
leren kennen etc.

•  De jongere helpen bij het plannen en organiseren
van hun week, met alle verplichtingen die daarbij
horen.

•  De jongere te helpen contacten met familie te
onderhouden en nieuwe contacten te leggen.

YOIN heeft een nauwe samenwerking met niet 
westerse GGZ hulpverlening en kan daarmee snel 
schakelen indien psychische hulp nodig mocht zijn.

Voor wie is Begeleid Zelfstandig 
Wonen  bedoeld?
Begeleid Zelfstandig Wonen biedt hulp en bege-
leiding aan jongeren die een vluchtelingenstatus 
hebben in de leeftijd vanaf 18 jaar. Deze 
jongvolwassenen moeten op zichzelf wonen omdat 
er geen familie is die hen kan ondersteunen. 

Het gaat hier om jongeren die:
•  Een verblijfstatus hebben om in Nederland te

blijven wonen;
•  Uit de kleinschalige opvang locatie komen via de

Nidos ( jeugdbescherming);
• Rechtstreeks uit de COA opvang komen;
• Een eigen of aangewezen woonruimte hebben;
•  Ondersteuning nodig hebben om financieel in hun

eigen levensonderhoud kunnen voorzien en een
zinvolle dagbesteding hebben, dus voldoende
zelfredzaam zijn.

Hoe lang duurt onze ondersteuning?
Begeleid Zelfstandig Wonen duurt gemiddeld zes 
maanden en de begeleiding is gemiddeld 6 uur per 
week. De YOIN begeleider komt wekelijks 1 á 2 maal 
bij de jongere thuis. De intensiteit van het contact 
en de begeleiding hangen altijd af van de mate van 
zelfredzaamheid van de jongere. 

Informatie en aanmelden
Aanmelden voor YOIN Begeleid Zelfstandig Wonen 
kan via onze website of via e-mail 
Yoin@entrealindenhout.nl. Hier kunnen wijkteams, 
artsen of jeugdbescherming Nidos een jongere 
aanmelden. Heeft u vragen over onze hulp of over het 
aanmelden, dan kunt u bellen naar (026) 354 33 33.

Algemene informatie over YOIN vindt u op onze 
website www.yoin.nl 
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