
 

 

Jongeren bij DLW 

 

 
 

Jongeren (18-25 jaar) hebben vaak andere behoeftes en 
voorzieningen nodig dan andere bevolkingsgroepen, maar er wordt 
vaak wel over hun gesproken, maar niet met hen. Jongeren zijn de 
deskundige en moeten ook de mogelijkheid krijgen om hun wensen 
en problemen aan te kaarten en daarmee serieus genomen te 
worden. DLW neemt jongeren serieus en luistert wel naar jullie! 
Punten in het partijprogramma van, voor en door jongeren uit 
Wassenaar: 
 
Huisvesting: 
 
Jongeren tot 21 jaar kunnen op dit moment geen aanspraak maken op huurtoeslag 
voor woningen met een huur hoger dan €414,- per maand, maar er zijn bijna geen 
huurwoningen voor deze prijs. DLW wil dat er meer sociale huurwoningen komen, die 
toegankelijk zijn met een beperking, voldoende privacy en een lage huur hebben 
zodat jongeren in Wassenaar kunnen blijven wonen. 
Ook wil DLW dat Wassenaarse jongeren voorrang krijgen op het woningaanbod 
binnen Wassenaar,  jullie zijn de toekomst van Wassenaar! 
 
Werk en inkomen: 
 
Wassenaar heeft een hoog percentage aan werkloosheid onder jongeren. Jongeren 
kunnen hierdoor zelf soms geen inkomen genereren om te kunnen leven, maar 
komen ook tot 27 (bijna) niet in aanmerking voor een (bijzondere) bijstandsuitkering. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag-2017/voorwaarden-2017/ik-woon-niet-alleen/18-of-ouder-jonger-dan-23
http://jeugdmonitor.cbs.nl/media/215073/Landelijke_Jeugdmonitor_2016_web.pdf


 

 

DLW vindt het onacceptabel dat de toekomst van Wassenaar zich in de schulden 
moet steken om te kunnen leven! 
DLW wil financiële gelijkheid voor alle Wassenaarders en dus bijzondere bijstand en 
andersoortige regelingen gelijk en toegankelijk maken voor jongeren. 
 
Onderwijs: 
 
Tientallen jongeren dreigen uit het onderwijs te vallen voordat zij hun startkwalificatie 
(mbo 3-4, havo of vwo-diploma) hebben behaald, dit kan om diverse redenen zijn 
bijvoorbeeld het gebrek aan passend onderwijs, maar ook een minder prettige 
privésituatie. 
DLW wil er alles aan doen om deze jongeren binnen het onderwijs te houden en 
passend onderwijs te bieden, dit is immers onze plicht! Jongeren verdienen steun en 
de mogelijkheid om een mooie toekomst te verdienen. Zo kan er in Wassenaar 
ingezet worden op een Samen-naar-School klas voor jeugdigen met een 
(meervoudige) beperking, zodat zij niet elke dag veel hoeven te reizen met 
leerlingenvervoer en in hun sociale omgeving kunnen blijven ontwikkelen. 
Daarnaast wil DLW de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking 
die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdien verhogen en gelijktrekken aan 
de tegemoetkoming scholieren met aanvulling van het wettelijk collegegeld. Niemand 
kan immers van €100,- per maand leven! Ook wil DLW de leeftijdsgrens van 18 jaar 
naar 16 verlagen, omdat studeren vanaf 16 jaar wettelijk mogelijk is. 
Ook pleegkinderen (18+) waarvan de pleegouders geen subsidie ontvangen 
verdienen ondersteuning voor hun studie. DLW wil dat voor deze jongeren in het 
hbo/wo de helft van het wettelijk collegegeld en één boekenpakket aan deze 
pleegjongeren kan worden geschonken vanuit de gemeente. Daarnaast moeten zij 
aanspraak kunnen maken op stichting leergeld voor andere onderwijsvoorzieningen. 
Jongeren hebben soms een beetje extra ondersteuning en aandacht nodig om jezelf 
te ontwikkelen. School-2-Care is speciaal voor deze jongeren! DLW wil graag dat er 
ook in Wassenaar voor deze jongeren in het VO ook een school-2-care komt. Hier 
kunnen jongeren op alle zichzelf ontwikkelen op hun interesse gebieden en 
tegelijkertijd een vak leren met de juiste begeleiding. De school is van 08.00-20.00 
open voor deze jongeren om te leren, cursussen te volgen, te eten en drinken en 
ontspannen. 
 
Vervoer: 
 
Het openbaar vervoer in Wassenaar laat te wensen over. Er is geen directe 
verbinding met Voorschoten meer, rijden er ’s nachts geen bussen en is het een 
uitzondering wanneer de bussen op tijd rijden. 
DLW ziet dat dit voor veel jongeren een groot probleem kan zijn, als je studeert en 
afhankelijk bent van de bus kan je een tentamen missen, ook kan je niet direct naar 
Leidschendam-Voorburg reizen als je daar onderwijs volgt. 
Een sociaal leven hebben buiten Wassenaar is heel lastig wanneer je afhankelijk 
bent van het ov. 
DLW wil dat er weer een directe verbinding met Voorschoten komt en ook met 
Leidschendam-Voorburg. Verder moeten de bussen op tijd rijden en dient er een 
nachtbus te komen voor jongeren die in een omliggende omgeving uitgaan. 
Daarnaast is er voor sociaal vervoer voor jeugdigen en jongeren met een beperking 
de regiotaxi. Bij de regiotaxi is contant betalen op voorhand verplicht en is de ritprijs 

https://www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/samen-naar-school/
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp
http://www.leergeld.nl/wassenaar/
http://www.altra.nl/onderwijs/speciaal-onderwijs/ons-onderwijs/


 

 

hoger dan met het ov, maar dit is nog niet het grootste probleem. De regiotaxi is 
structureel minimaal 15 minuten te laat en de rit duurt ongeveer nog een extra half 
uur langer dan normaal in verband met het ophalen van andere passagiers. De 
Wassenaarse jeugd en jongeren verdienen  beter! Jongeren moeten zelf kunnen 
kiezen met welke vervoerder zij rijden en moeten weer een persoonlijk 
vervoersbudget krijgen. DLW wil dat de jeugd en jongeren weer eigen regie krijgen 
over hun leven en hulp! 
 
Sport: 
 
Jongeren moeten gewoon kunnen sporten en wanneer zij hier geen geld voor 
hebben, moeten zij bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand. 
Ook het sporten moet voor iedereen toegankelijk en inclusief zijn. Door jongeren te 
betrekken bij hun (nieuwe) sportvoorziening kunnen er snel grote sprongen in 
toegankelijkheid komen, jongeren weten wat er verandert moet worden voor hun en 
andere jongeren en jeugdigen. 
 
 
Gezondheid: 
 
Veel jongeren lopen wel een keer tegen een probleem aan waar zij hulp bij nodig 
hebben. Dit kan depressie zijn, pesten, verslaving of het nodig hebben van 
voorzieningen. 
De drempel en het stigma die nu nog op deze hulpvragen ligt is groot en de expertise 
beperkt. DLW wil dat er een speciale jeugdconsulent komt die het vaste 
aanspeekpunt is voor alle jongeren met alle vragen, van hulp bij het invullen van 
formulieren tot het schrijven van sollicitatiebrieven en het indienen van hulpvragen. 
Ook de grote wachtlijst wil DLW voor de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) 
en WMO-hulpmiddelen weg hebben door het bieden van de juiste hulp voor de juiste 
prijs. DLW wil dat jongeren hun hulp/zorgverlener zelf kunnen kiezen, het is immers 
jouw lichaam en geest. 
Het gezin moet in de hulpverlening aan zet zijn en ook het eigen dossier in beheer 
hebben. Privacy, eigen regie en adequate hulpverlening voor jeugdigen en jongeren 
staat bij DLW voorop! 
 
Jonge mantelzorgers: 
 
Jongeren die voor iemand zorgen of helpen, zodat de ander goed de dag doorkomt. 
Dit kan een vader/moeder, broertje/zusje, buren of zelfs meerdere personen 
tegelijkertijd zijn. Veel jongeren hebben zelf niet door dat zij een mantelzorger zijn, 
en wanneer ze het wel doorhebben dan kunnen zij er nog niet veel mee. 
Jongeren die voor een ander klaarstaan mag van DLW ook iets terugkrijgen: het 
mantelzorg-bedankt! pakket. Elk jaar voor ieder die klaarstaat door mantelzorgwerk 
voor een ander. 
Wij zien jullie jonge mantelzorgers ook! 
 
  



 

 

Privacy: 
 
Jongeren verdienen privacy. 
DLW wil dat jongeren maar een keer hun persoonlijke gegevens veilig te hoeven 
overleggen en met een formulier, zonder privé informatie de ondersteuning kunnen 
aanvragen die zij nodig hebben. Ook moeten jeugdigen (18-) en jongeren (18+) altijd 
hun eigen dossier hebben, jij gaat hierover en hebt hier recht op. Jij moet jouw leven 
kunnen leiden, zonder de zorgen dat een vreemde alles over jou weet! 
 
Diversiteit en inclusiviteit: 
 
Diversiteit en inclusiviteit is voor DLW een doel dat al bereikt had horen te zijn. 
Helaas blijkt dit nog altijd niet vanzelfsprekend te zijn en ziet DLW het als een 
gegeven om hier verandering in aan te brengen. Diversiteit en inclusiviteit horen de 
normaal te zijn. Of je nu gehandicapt bent, gezond,  LHBTI+ hetero, man, vrouw, 
gender neutraal, Nederlands, immigrant of gewoon jezelf. Iedereen is uniek en DLW 
ziet dit als de normaal! Wij zijn er voor iedereen en iedereen is gelijk en krijgt een 
gelijke behandeling! 
 
Zwerfjongeren: 
 
Wassenaarse jongeren die om wat voor reden niet meer in een huis wonen, moeten 
opvang kunnen krijgen in Wassenaar. Het aantal zwerfjongeren neemt in Nederland 
toe en ook in Wassenaar. Het is voor deze jongeren van zeer groot belang dat zij in 
hun sociale omgeving kunnen worden opgevangen tot er een stabiele leef situatie 
met de jongere gecreëerd wordt met onderwijs en zorg op maat. DLW laat geen 
jongeren aan de kant staan! 
 
Dit is kort waar DLW en diens jongeren voor staat. 
Wil je meer weten? Neem contact met ons op! 
 


