Geldwijzer Wonen voor jongeren met een maatregel (OTS/Voogdij)
vanaf januari 2017
Onderstaande geldt niet voor jongeren met een vrijwillige plaatsing. Kosten komen in dit
geval voor ouders/verzorgers.
Inleiding
Het kan voorkomen dat een kind binnen de afdeling wonen bijzondere kosten maakt, die niet
in het bestaande tarief zijn opgenomen. Met de Transitie Jeugdzorg is de uitvoering van de
regeling Bijzondere Kosten bij jeugdzorgorganisaties als Entrea belegd. Deze geldwijzer is
een leidraad om de aanvragen bijzonder kosten in kaart te brengen en het proces van
aanvragen (wie is wanneer verantwoordelijk?) te beschrijven en desgewenst te volgen.
Algemene informatie bijzondere kosten
Bijzondere kosten zijn kosten die niet zijn opgenomen in het tarief van wonen. Om van een
vergoeding in het kader van deze kosten gebruik te kunnen maken, gelden twee
voorwaarden:
- Bijzondere kosten komen alleen voor vergoeding door Entrea in aanmerking, indien er
sprake is van een justitiële maatregel (OTS of Voogdij). De mentor/gezinshuisouder van de
betreffende jongere probeert echter zoveel mogelijk te verhalen op de gezaghouders of via
fondsenwerving.
- Voor plaatsingen in het vrijwillig kader geldt dat de ouder(s) financieel verantwoordelijk
is/zijn.
Fondsen
Voorstel is om zoveel mogelijk bijzondere kosten van jongeren aan te vragen in de
onderstaande volgorde:
1. NFK (onderdeel van NFK is “ja maar”-fonds en daar kunnen veel school gerelateerde
zaken aangevraagd worden)
2. Commissie ter hulp
3. Stichting Leergeld Nijmegen (voor kinderen 4-18 jaar ten behoeve van
buitenschoolse activiteiten)
4. Mochten voornoemde opties niet haalbaar zijn, dan vergoedt Entrea dit met een max
tot € 500- per jongere.
Bijzondere kosten
Kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen bij een plaatsing in het
gedwongen kader zijn:
 ID/Paspoort/pasfoto’s (eenmalig)
 Fiets (1x per drie jaar)


Bril en overige medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering
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boeken en leermiddelen die de school verplicht voorschrijft (schoolinfo is hierin
bepalend)



sportkleding school (o.a. outdoor kleding) tot maximaal € 60,- (1 shirt + 1 broek) per
schooljaar



sportschoenen school (o.a. bergschoenen of ander speciaal schoeisel) tot maximaal
€ 40,- per schooljaar



andere kleding wordt alleen vergoed indien de school een speciaal tenue verplicht
voorschrijft (maximaal 1 maal per hele opleiding).
schoolreizen, werkweken etc. tot maximaal € 300,- per school-/cursusjaar
materialen en/of duurzame goederen t.b.v. specifieke vakopleidingen tot maximaal €
500,- per school-/cursusjaar
computerlessen tekstverwerking (georganiseerd door school, te volgen in
schoolverband), eenmalig maximaal € 225,- voor het volledige voortgezet onderwijs
huiswerkklas (te volgen in schoolverband).








laptop, computer of notebook, huur/koop/lease/bruikleen voor het volledige
voortgezet onderwijs, eenmalig € 400,bijlessen op advies van school, in niet meer dan 2 vakken en niet langer dan 6
maanden (schooladvies meezenden met de nota’s van de bijlessen)

NB: Bovenstaand is een richtlijn. En nogmaals: we verhalen de kosten op de gezaghouders.
Indien dit niet mogelijk is, kijken we of fondsen hier iets in kunnen betekenen.

Madeleine Theunissen,
manager

MT 010217

010217

