Zorgpad Zwangerschap & Huisvesting
10. Ga na of de zwangere staat ingeschreven in
Zoetermeer. Let op: Als de zwangere < 18 jaar, is de
woonplaats van de ouders leidend voor de financiering
van zorg.
20. Probeer een objectieve inschatting te maken van de
situatie en of zwangere in staat is zelfstandig contact op
te nemen met de gemeente waar zij staat ingeschreven.
➔ Blijven volgen.

Huisvestingsprobleem?
20.
Verwijs naar
gemeente waar
zwangere staat
ingeschreven &
blijven volgen

10. Staat zwangere
ingeschreven in gemeente
Zoetermeer

nee

ja

ja
30. Is er sprake van
een LVB

30/35. Is er sprake van een licht verstandelijke beperking
(LVB), maak dan gebruik van de specifieke organisaties
(omschreven in algemene verwijsindex kwetsbare
zwangeren)

40.Is er sprake van
slecht onderhouden/
verwaarloosde woning

40. Zijn er signalen dat de woning verwaarloosd is wijs
dan de zwangere op haar opties ter verbetering. Vraag
evt. vervoegd huisbezoek aan bij kraamzorg

ja

ja

Is er geen woning?

60. Is er sprake van
dreigende
uithuiszetting?

ja
ja
ja

35. Algemene
Verwijzindex
Voorzieningen
Kwetsbare
Zwangere

45.
Meldpunt
Bezorgd

ja

45.Meldpunt Bezorgd kan worden ingeschakeld als een
situatie uit de hand dreigt te lopen via
meldpuntbezorgd@ggdhaaglanden.nl
Joke.vanzijl@ggdhaaglanden.nl
of via 070-3537291. Hierbij verzoeken om telefonisch
contact met lokale contactpersoon ( Joke van Zijl) zodat
de juiste interventie kan worden ingezet.
55. Indien zwangere tussen de 18-23 jaar wijs op traject
van Gemeente Zoetermeer: Begeleid Wonen
Jongeren(BWJ). Hier zijn specifieke voorwaarden aan
verbonden (zie aanvullende informatie)
http://www.zoetermeer.nl/inwoners/begeleid-wonenjongeren_47052/

Is de
Is Zwangere tussen
zwangere nee
de 18-23 jaar?
< 18 jaar?

70. Neem direct
contact op met de
Wijkcoach van de
betreffende wijk.

60. Probeer een objectieve inschatting te maken of er
sprake is van dreigende uithuiszetting?
70. Indien uithuisplaatsing dreigt, neem direct contact op
met één van de wijkcoaches van Kwadraad,
Of via het Algemene nummer van Kwadraad 0889004000
Jeanne Landa
06-27228080 (ma,di,do,vrij) j.landa@kwadraad.nl
Jeanine Pelle
06-40985838 ( ma,di,woe,don) j.pelle@kwadraad.nl

ja nee
75.
Neem contact 55. Wijzen op optie
op met de JGH Begeleid Wonen
Jongeren

Eveline Bon
06-36513261 ( di,woe,do,vrij) e.bon@kwadraad.nl

80. Woonnet
Haaglanden

Sarina Grashoff
06-27830975 ( di,woe,do,vrij) s. grashoff@kwadraad.nl
Yasmine van Delden
06-40573332 (ma,di,woe,don) y.vandelden@kwadraad.nl

75. Indien zwangere < 18 jaar kan de JGH een beschikking
afgeven voor een woonvoorziening bij gecontracteerde
zorgaanbieders. Overleg ook met JGH als de moeder > 18
jaar, zij kunnen in sommige gevallen hiervoor ook een
beschikking afgeven.
80. Iedereen kan zich inschrijven voor een Woonpas bij
Woonnet Haaglanden. Kosten hiervoor zijn € 12.50 per
jaar.
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Zorgpad Zwangerschap & Huisvesting
Aanvullende informatie:
1. Doel en Doelgroep
Alle zwangeren die zich in een situatie bevinden waarbij er sprake is van zorgen rondom de woonvoorziening.
2. Achtergrondinformatie
Zorgen over veilig en zelfstandig wonen en over het hebben en houden van een woning zijn van invloed op de
zwangerschapsuitkomsten. Dit geeft een verhoging van stress en dit is geassocieerd met een verhoogd risico op
vroeggeboorte, laag geboortegewicht en daarmee perinatale sterfte.( NHG Standaard Preconceptiezorg)
Het is van belang deze stress in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken en de zwangere en haar gezin
ondersteuning aan te bieden.
In de gemeente Zoetermeer zijn er verschillende ingangen voor huisvesting:
• Woonnet Haaglanden, een reguliere woonvoorziening met drie coöperaties (Goede Woning, Vestia, Vidomes)
Deze hebben een lange wachttijd. Zwangerschap is geen urgentie voor de gemeente Zoetermeer.
• Licht Verstandelijke Beperking (LVB) woonvoorziening. (Ipse, Middin)
Meldpunt Bezorgd ( GGD Haaglanden)
Meldpunt Bezorgd Zoetermeer kan ingeschakeld worden als er ernstige zorgen zijn rondom een gezin, bijvoorbeeld
huisvestingsproblemen ten gevolge van een vervuilde of verwaarloosde woning. Het Meldpunt Bezorgd geeft advies en
er wordt contact gelegd met de persoon die is aangemeld gevolgd door een huisbezoek. Vanuit het Meldpunt Bezorgd
wordt onderzocht wat er speelt en welke instantie het best kan helpen om de situatie op te lossen.
Begeleid Wonen Traject (BWJ)
De gemeente heeft een speciaal traject om jongeren te begeleiden op weg naar zelfstandigheid in samenwerking met
de bovenstaande woningcorporaties, namelijk het Begeleid Wonen Jongeren (BWJ traject):
o Het project jonge moeders valt officieel onder het BWJ traject met de volgende toewijzingscriteria:
▪ De jonge moeder is 18 – 23 jaar
▪ Er is sprake van problematiek op verschillende leefgebieden, waarbij begeleiding gewenst is.
▪ Er is sprake van een inkomen om in levensonderhoud te kunnen voorzien.
▪ Er is sprake van dagbesteding zoals school, werk, re-integratietraject, vrijwilligerswerk
o Huurcontract BWJ is gekoppeld aan begeleidingscontract BWJ, het niet houden aan afspraken is verlies
van woonplek.
o Het BWJ wordt toegepast door alle drie de coöperaties maar wordt aangevraagd via de gemeente
Zoetermeer.
Kwadraad (Maatschappelijk werk en Wijkcoaches)
Bij het vermoeden van problematiek kan Kwadraad ingeschakeld worden. Doorverwijzing kan door de verloskundig
zorgverlener worden gedaan.
Kwadraad kan met de zwangere direct een afspraak inplannen in haar eigen wijk of bij haar thuis.
Indien nodig zal Kwadraad doorverwijzen naar bovengenoemde samenwerkingspartners.
De wijkcoach van Kwadraad kan rechtstreeks worden ingezet bij dreigende acute crisissituaties, bv bij uithuiszetting.
Bronnen en Informatie
a. www.zoetermeerwijzer.nl
b. https://www.woonnet-haaglanden.nl
c. http://www.zoetermeer.nl/inwoners/begeleid-wonen-jongeren_47052/
d. http://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/sociale-huurwoningurgentieverklaring_41.html
e. www.kwadraad.nl
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