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Verslag bijeenkomst gemeenten Haaglanden en JONG doet mee! 2 juni 2015 

 

Aanwezig: 

Brigitte de Niet en Priscilla Stikkolorum – Rijswijk, Olga Lemmen en Paul Janssen – Delft, Leonie 

Hoksbergen - Leidschendam-Voorburg, Brenda Verhoek en Khalida van Dijk – Pijnacker-Nootdorp, 

Baukelien Izelaar en Joshua Cohen – Zoetermeer, Sabrina van den Heuvel en Mei Lan Chung - Den 

Haag, Ellen Wennink – Westland, Bert Sprokkereef – Leger des Heils, Carey Gardien en Babet 

Gardien – De Jutters, Bert van Alphen – Jeugd ombudsman, Reggie Lawa – Jeugdbeschermingstafel 

Den Haag, Sylvia Vaassen – Opvoedpoli, jongerenraad De Jutters en ondersteuner Barbara Visser, 

werkgroep jongeren van de Achterban van het Straat Consulaat en ondersteuner Joy Falkena, 

jongerenraad Jeugdformaat en ondersteuner Anouchka Peters, jongerenraad Ipse de Bruggen en 

ondersteuners Marcel Versluis en Frank Jansen, Jeanette van der Meer en Thijs Janssen - JSO, 

Fietje Schelling. 

 

Afgemeld: 

Wethouder Zweerts de Jong - Werk Organisatie Duivenvoorde, Wethouder Bremer - Werk Organisatie 

Duivenvoorde, Wethouder – Midden Delfland, Elsbeth Koek – Zoetermeer, Horizon Jeugdzorg en 

Onderwijs (directie / managers), Pien Vermijs – Schakenbosch / JJC, Agaath Prins – Schakenbosch / 

JJC, Lucia van der Brande – Westland, Truus van Tiggelen – JIT, Anneke Plukaard – JIT, Bea Koller - 

Leidschendam-Voorburg, Frits Garenfeld – Horizon (jongerenraad), Alan Lotman  - Horizon De Vaart, 

Lizette Ploos van Amstel – Wassenaar / Voorschoten 

 

 

Welkom 

Dhr. Carey Gardien, directeur van De Jutters heet iedereen welkom. Fietje Schelling heet ook de 

jongeren van JONG doet mee!, de ambtenaren van de gemeenten in Haaglanden en de 

vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen welkom. Er is ook een bijzonder welkom voor Bert van 

Alphen, de jeugdombudsman van de gemeente Den Haag, die aanwezig is. 

 

Fietje licht daarnaast JONG doet mee! toe, het platform van jongerenraden in jeugdzorg in 

Haaglanden. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies. Een kort filmpje 

(https://www.youtube.com/watch?v=crpL2IiyK8s) geeft een indruk van dit platform. Gemeenten willen 

dit filmpje graag inzetten voor het interesseren van jongeren om mee te denken en praten in hun 

eigen gemeente. Doel van de bijeenkomst is om met elkaar kennis te maken en dat jongeren met 

ervaring in de jeugdhulp in gesprek gaan met de gemeenten in Haaglanden.  

 

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit: 

1. Eerste ervaringen  

De eerste ervaringen na de transitie jeugdzorg worden uitgewisseld tussen gemeenten en 

jongeren. 

 

2. Informatievoorziening 

Hoe zijn jongeren en ouders voorzien van informatie over de veranderingen in de jeugdhulp 

binnen iedere gemeente? Kunnen jongeren die informatie zoeken m.b.t. jeugdhulp die ook 

vinden? Jongeren hebben een onderzoekje gedaan en vertellen daarover aan de gemeenten. 

 

3. Inkoopvoorwaarden 

Gemeenten vertellen in een pitch wat zij belangrijk vinden bij de inkoop van de jeugdhulp en 

wat jongeren binnen hun gemeente hiervan merken. JONG doet mee! heeft een lijst met 

inkoopvoorwaarden opgesteld om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij het inkopen van 

https://www.youtube.com/watch?v=crpL2IiyK8s
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zorg. De punten worden gepresenteerd door de jongeren van de verschillende raden en de 

werkgroep.  

 

Jongeren en coaches van de jongerenraden stellen zich voor door te benoemen wie ze zijn, van welke 

jongerenraad ze lid zijn en wat kenmerkend is voor hen.  

 

Gemeenten stellen zich voor door te vertellen wie ze zijn. Tevens geven zij antwoord op de vraag wat 

de eerste ervaringen na de transitie in de gemeente zijn, wat er verbeterd is, wat er komende tijd nog 

verbeterd kan worden en welke vraag ze aan de jongeren hebben. 

 

1. Ervaringen gemeenten met de transitie 

Rijswijk: Het is goed dat nu jeugdteams zijn ingezet. Een verbeterpunt is de jongerenparticipatie. Het 

filmpje van het platform wil Rijswijk graag op facebook zetten, om daarmee aandacht van jongeren te 

trekken met de vraag of zij willen meedenken. Vraag: Rijswijk wil de informatiewijzer voor jongeren 

verbeteren en vraagt input van jongeren. 

 

Westland: Vindt het winstpunt dat alle hulpverleners zijn gebleven. Het is wel lastig dat alles net iets 

anders moet worden georganiseerd. Maar het is goed dat er nu één telefoonnummer is waar je vragen 

kunt stellen en ouders en jongeren dus niet hoeven te zoeken bij wie ze advies of hulp moeten zijn. 

Vraag: Westland vindt het lastig om uit de lange lijst van actiepunten die in november door jongeren 

uit het Westland is gemaakt te kiezen welke het eerst moeten worden opgepakt. Graag hoort ze 

mening van de jongeren hierover.  

 

Pijnacker-Nootdorp: Vorige keer was heel inspirerende bijeenkomst, dus ook nu graag er weer bij. 

Nu steeds meer mens achter de vraag, niet het aanbod voorop. Beter: hoe aansluiten bij jongeren, 

hoe hen goed van informatie te voorzien. Nu is de site Jonginpijnackernootdorp.nl de enige digitale 

manier. Vraag: Pijnacker-Nootdorp wil meer gebruik maken van social media en vraagt jongeren om 

advies. Welke social media zijn waarvoor geschikt. Fietje vertelt dat participeren eigenlijk live het 

beste werkt, informatie kan digitaal worden gegeven. Vraag: Hoe kunnen we jongeren bereiken die 

buiten Pijnacker-Nootdorp naar school gaan.  

 

Delft: De grootste verandering na transitie is de opzet van jeugdteam en sociale teams. Als je een 

vraag hebt krijg je 1 persoon die blijvend je contactpersoon is en als eerste vraagbaak dient. Die 

teams moeten nog sterk gaan worden. Het organiseren van de lichte ondersteuning en hulp kan nog 

beter. Wat zijn ervaringen van jongeren met lichte hulp, waar loop je tegenaan, wat wil je aan 

gemeente laten weten. Voor de inkoop vindt Delft het belangrijk dat ze niet meer zelf bepalen wat hulp 

moet zijn, maar steeds meer op maat afhankelijk van behoefte van jongeren en ouders moet zijn. 

Vraag: Wanneer vinden jongeren de hulpverlening succesvol?  

 

Leidschendam-Voorburg: De gemeente heeft een nieuw jeugdteam gemaakt, ook voor jongeren met 

vragen bij opvoeden en opgroeien. Er zijn twee nieuwe locaties voor jongerenwerk gekomen, waar 

jongeren makkelijk terecht kunnen voor eerste hulpvragen. Een verbeterpunt is dat er te weinig 

woningen voor jongeren zijn. Vraag: Wat zijn ideeën van jongeren om te zorgen voor meer 

woonruimte voor jongeren? Vraag: Hoe kunnen we de gemeente site verbeteren voor jongeren, graag 

ideeën. 

 

Den Haag: 1e kwartaalrapportage naar de raad, en daarin zie je dat veel mensen de weg weten te 

vinden naar CJG en jeugdteams. Zowel lichte als zware vragen. Den Haag ziet veel knelpunten in 

doorgaande lijn 18- en 18+ jaar, met o.a. praktische vragen, waarbij ideeën jongeren nodig zijn. 
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Vraag: Willen jongeren meedenken over verbeteren aansluiting 18-/18+? (Daar heeft JONG doet 

mee! al een keer een advies over gegeven.) 

 

Zoetermeer: Gemeente Zoetermeer heeft veel contacten met jeugdhulpaanbieders gehad. Er is geen 

jeugdteam, want hulpverleners gaan naar de scholen, omdat daar de meeste jongeren zijn. In 1e 

kwartaal is merkbaar dat dat goed gaat. Verbetering wordt vooral gevonden in vernieuwing en de 

inkoop hierop richten. Vraag: Willen jongeren meedenken over innovatie, bijvoorbeeld hoe 

ervaringsdeskundigen gaan inzetten? 

 

Ook andere aanwezigen stellen zich kort voor: 

Reggie Lawa, voorzitter Jeugdbeschermingstafel Den Haag. Belangrijk dat jongeren en ouders een 

stem krijgen in de jeugdhulp en dit gebeurd ook bij de Jeugdbeschermingstafel. 

 

Babet Gardien, communicatieadviseur bij Jutters, betrokken bij jongerenraad wil zoveel mogelijk dat 

informatie en communicatie duidelijk te begrijpen is voor jongeren.  

 

Sylvia Vaassen, werkzaam bij de Opvoedpoli. Wil de kwaliteit jeugdzorg verbeteren, vroeger via JIT, 

nu bij de Opvoedpoli. Fijn dat men nu eindelijk overtuiging van meer integraal werken en meer in de 

wijk. Nodig: dat jongeren heel kritisch blijven kijken naar de jeugdhulp om deze te verbeteren.  

 

Joshua Cohen, loopt stage bij gemeente Zoetermeer en doet onderzoek naar participatie van 

jongeren. 

 

Carey Gardien, directeur van De Jutters, heeft zich bij het welkom heten al voorgesteld. 

 

Bert Sprokkereef: directeur van het Leger des Heils. Vindt de verbinding tussen 18- en 18+ de grote 

uitdaging. Hij is enthousiast over de inzet van ervaringsdeskundigen.  

 

Fietje geeft aan dat er een groep van 11 jongeren in Den Haag getraind zijn als ervaringsdeskundigen 

en nu ingezet worden in de jeugdhulp. De jongeren uit JONG doet mee! krijgen in principe voorrang 

om deel te nemen aan de tweede training die er aan zit te komen. Daarnaast is er een werkgroep van 

jongeren bezig om een outreachend team op te zetten voor jongeren die dak- en thuisloos zijn. 

 

Ervaring van jongerenraden: 

Jeugdformaat: positief dat in de methodiek meer aandacht is voor rol van de ouders/gezin, jongeren 

hebben last van veel wisselingen van personeel. 

 

Ipse de Bruggen: jongeren kunnen meepraten en hebben geen last van transitie, alleen problemen 

met vervoer en veranderingen Wajong door participatiewet 

 

Werkgroep jongeren Achterban van het Straat Consulaat: positief dat zij steeds vaker worden 

gevraagd mee te denken en advies te geven. Last van wisselingen personeel. De jonge moeders last 

van overgang oude-nieuwe voogden waarbij oude afspraken niet meer telden.  

 

De Jutters: Participatie is thema van De Jutters breed, dus jongeren kunnen steeds meer meepraten. 

Van transitie niet zoveel gemerkt. Een jongere had last van foute brief bij indicatieverlenging. En last 

van jongeren die 18 jaar worden waar ze dan terecht kunnen voor zorg.  
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Fietje: Jongeren hebben meeste last van de personeelswisselingen, zo is er eigenlijk geen sprake van 

continuïteit van zorg. Er jongeren zijn bang dat er door de bezuinigingen te weinig bedden overblijven 

en de specialistische zorg in gevaar komt.  

 

2. Informatie 

Zoetermeer: organiseert jongereninformatie vooral centraal. Er is een JIP, dat is het inlooppunt voor 

jongeren, die hebben Whatsapp en site. Dat loopt goed. Voor ouders is informatie vergelijkbaar te 

verkrijgen bij Meerpunt. Er is nu ook geïnvesteerd in informatie voor professionals via een aparte 

interne site.  

 

Den Haag: mensen zoeken informatie vooral via google. De site van CJG is meer toegankelijk 

gemaakt, ‘gepimpt’. Voor jongeren is een SWELP app gemaakt, waarin je zelf een hulpverlener kunt 

vinden. Hulpverleners vinden het (te) spannend om zichzelf erop te zetten. Daarover wordt nu 

nagedacht.  

 

Delft: 14015 is het telefoonnummer voor alle vragen. Zij vinden een site minder belangrijk, gewoon 

bellen. Bezig om dat te verbeteren. Ook nog bezig met foldermateriaal. Zou fijn zijn als paar jongeren 

willen testen.  

 

Leidschendam-Voorburg: CJG site en bellen 14070, er komt nog een voorlichtingsronde langs 

scholen. Ook kunnen jongeren met vragen terecht bij de huisarts die weet hoe eventueel andere hulp 

ingezet kan worden.  

 

Pijnacker-Nootdorp: voor ouders is er 14015, inloop, en een website. De vraag is aan jongeren wat 

de beste middelen zijn, bijv. welke social media. De gemeente wil vooral dat informatie er is op 

plekken waar jongeren al komen zoals jongerenwerk en onderwijs. Ook is er de site 

Jonginpijnackernootdorp.nl met forum van jongeren die elkaar hun vragen stellen en tips geven. 

Gemeente vraagt jongeren om tips over op welke plekken en hoe zij informatie willen hebben. 

 

Westland: 140174, inloop en infopunten bediend door vrijwilligers en zorgmakelaars. Zij helpen met 

informatie en weten waar welke hulp is. Vanaf september sociaalplein.nl gereed. Wens: eigen site 

voor het sociaal kernteam (toegang). Folder is binnenkort klaar. Keerpunt.nu is nu eenmalig 

gepromoot door ambtenaren, en gemeente vraagt tips van jongeren hoe door jongeren zelf promotie 

kan gebeuren.  

 

Rijswijk: hebben advertentie in lokale bladen geplaatst. De site Jonginrijswijk.nl heeft een e-

consultknop (vaste tijden). Ter plekke geven jongeren aan dat Whatsapp beter is dan een e-

consultknop. In Rijswijk is het Jeugdteam langs scholen gegaan. Er is de afspraak met huisartsen dat 

zij jongeren kunnen informeren over hulp en waar die te vinden is. De PGB houders hebben een 

aparte brief ontvangen. Er is een open dag CJG geweest met veel bezoekers. Jongeren waren vooral 

geïnteresseerd in thema kinderrechten. En de gemeente is aan de slag met een nieuw digitale gids; 

hulpwijzer en sociale kaart voor jongeren en ouders. Welzijnswerk gaat in wijkteams advies geven aan 

jongeren. De gemeente vraagt of jongeren (bv een jongerenteam) willen meekijken over teksten en 

duidelijkheid ervan op voorlichtingssites.  

 

JONG doet mee!: 

Jongeren hebben een onderzoek uitgevoerd door informatie online te zoeken en door een instelling te 

bellen of hier langs te gaan. Er is gewerkt met 3 casussen: 

 



5 
 

A. Een jongere bent van 14 jaar en je ouders gaan scheiden. Je moeder wil dat je bij haar komt 

wonen, maar jij wilt eigenlijk veel liever bij je vader wonen. Je wilt graag weten wat je rechten zijn en 

wat je kan doen. 

 

B. Een jongere bent van 15/16 jaar die heel somber is. Je woont bij je alleenstaande moeder, die 

weduwe is geworden en heel hard moet werken om genoeg te verdienen om het gezin te 

onderhouden. Je moeder is weinig thuis, heeft een drukke baan en je wilt haar niet lastig vallen met 

jouw problemen, maar je denkt soms: ik wou dat ik dood was. En daar wil je toch wel met iemand over 

praten. 

 

C. Een jongere bent van 18 jaar die door zijn ouders op straat is gezet. Je hebt je MBO een half jaar 

geleden afgemaakt maar weet niet wat je nu moet gaan doen. Je kunt geen werk vinden en blowt 

veel. Je ouders zijn het zat en hebben je op straat gezet. Wat moet je nu? Je hebt geen familie of 

vrienden in de buurt waar je terecht kan. 

 

Jongeren geven een eerste indruk van de resultaten.  

 

Informatie online vinden 

Voorschoten  

Situatie A 

De eerste site die ik kan vinden als ik deze situatie in typ is de jongerenrechtswinkel.nl 

Je krijgt op deze site goede uitleg over wat je kunt doen als je ouders gaan scheiden en wat scheiden 

inhoudt. Ook worden er verschillende vragen beantwoord. Wat ook positief is, is dat de 

jongerenrechtswinkel ook ingezet kan worden op school. Je kunt bij de kinderrechter terecht als je 12 

jaar of ouder bent en bij de andere ouder wilt wonen, je moet hem dan een brief schrijven. 

Daarnaast krijg je ook veel informatie op www.ajk.nl/jongeren, dit is een advies en klachtenbureau. 

Verder kom je ook snel terecht bij de site villapinedo.nl, dit is een plek speciaal voor kinderen van 

gescheiden ouders. 

 

Situatie B 

Als eerste kom ik terecht op de site jouwggd.nl, hier vind je veel informatie. Ook is er direct contact 

mogelijk via de chat of je kunt een vraag stellen via de mail. Je kunt je eigen GGD in de buurt 

selecteren, zodat ze je lokale tips en links kunnen tonen. 

Ook kom ik bij de site gripopjedip.nl, hier kun je allerlei tips en informatie vinden over wat een 

depressie of dip precies is, wat de oorzaken zijn en waar je hulp kunt krijgen. En je kunt mailen met 

een dipdeskundige. Je kunt ook met andere jongeren anoniem in contact komen en een cursus 

volgen. Je moet wel 16 jaar of ouder zijn. 

Conclusie: Bij de gemeente Voorschoten kan ik weinig informatie vinden over waar ik terecht kan voor 

hulp. 

 

Situatie C 

Bij Voorschoten kom ik terecht bij jalp voorschoten, hier vind je veel tips en informatie. 

Conclusie: Er staat voldoende informatie over als je op straat bent gezet, maar ik kan weinig vinden 

over de combinatie drugs en dakloos zijn. 

 

Den Haag  

Situatie A 

In Den Haag kom je ook nog snel op de site van het CJG, maar daar staat juist meer informatie voor 

ouders, niet voor kinderen/jongeren. 
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Situatie B 

Bij Den Haag specifiek kom ik ook uit bij de jutters, je krijgt daar ook goede en duidelijke informatie. Er 

staan handvaten over wat je zelf kan doen. Ook staat er wat de jutters voor jou kan doen. 

Bij voorschoten specifiek kom ik als eerste terecht bij een huisartsenpraktijk, maar de link werkt niet. 

Als 2de kom ik bij het CJG voorschoten terecht, de site is een beetje onduidelijk en er staat weinig 

informatie op en de informatie die erop staat is moeilijk te vinden. Je kunt wel een vraag stellen. 

Conclusie: Over het algemeen staat er veel op internet om aan hulp te komen bij situatie B. Bij de 

gemeente Den Haag staat veel informatie hoe je zorg in deze gemeente kunt krijgen.  

 

Situatie C 

Ik kom terecht op de site mens-en-samenleving.infonu.nl, hier staat wat informatie op over wat voor 

voorzieningen er zijn als je dakloos bent. Er wordt hier door verwezen Bureau Jeugdzorg 

(Jeugdbescherming West?) of Leger des Heils. 

Bij Den Haag kom ik terecht bij het JIP, er is een speciale folder met informatie over waar je naar toe 

kan gaan, zoals een opvang en maatschappelijk werk. Ook staat op hun site informatie en wordt er 

aangegeven dat je altijd langs kan komen voor meer informatie en tips. 

Conclusie: Er staat voldoende informatie over als je op straat bent gezet, maar ik kan weinig vinden 

over de combinatie drugs en dakloos zijn 

 

Leidschendam-Voorburg 

Situatie A 

In Leidschendam-Voorburg kom je ook nog terecht bij het zorgloket jalp Leidschendam-Voorburg, 

maar daar staat ook vooral veel informatie voor ouders, niet voor kinderen/jongeren. 

Conclusie: Op zich is er genoeg informatie te vinden bij deze situatie. Wel vind ik dat er meer 

informatie voor een kind of jongere zou moeten staan bij een CJG of zorgloket specifiek van een 

bepaalde gemeente, i.p.v. alleen informatie voor ouders. 

 

Situatie B 

Bij Leidschendam-Voorburg kom ik weer terecht bij de site van het jalp zorgloket Leidschendam-

Voorburg. Hier vind je veel tips voor als je je somber voelt. Er staat een kaart op de site waar je 

precies kan zien, waar je in jouw buurt hulp kunt vragen. 

 

Conclusie: Over het algemeen staat er veel op internet om aan hulp te komen bij situatie B. Bij de 

gemeente Leidschendam-Voorburg staat veel informatie hoe je zorg in deze gemeente kunt krijgen.  

 

Situatie C 

Bij Leidschendam-Voorburg kom ik weer terecht bij het jalp-lv, je vindt er weer veel informatie en tips. 

Conclusie: Er staat voldoende informatie over als je op straat bent gezet, maar ik kan weinig vinden 

over de combinatie drugs en dakloos zijn. 

 

Delft:  

Situatie A 

Je wordt door verwezen naar het Kinder en Jongeren Rechtswinkel te Den Haag. In Delft kan er wel 

hulp geboden worden. 

 

Situatie B 

Je kunt er voor terecht bij het Team jeugd, op dat moment wordt er gekeken naar wat er gedaan kan 

worden. 
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Situatie C 

Je kunt terecht bij het jongerenloket te Delft, Team Jeugd zou je ook bij kunnen helpen maar ze 

zouden je eerder door verwijzen naar het Jongerenloket. 

 

Den Haag: 

Situatie A 

Ik probeer “ik wil bij papa wonen” te googelen, daar kom ik op een paar Belgische sites terecht. Nu 

probeer ik vader, dan kom ik terecht bij “Vraag een Nederlandse nationaliteit aan”. Niet makkelijk 

vindbaar. Ik ga naar de site van de gemeente, ik typ “Kinderrecht” in, en dan kan ik het wel vinden. Het 

taalgebruik mag wel simpeler. 

 

Situatie B 

Ik probeer “ik ben somber en ik wil hulp” te googelen en dan kom ik uit op Psycholoog Den Haag. 

Anders dan dat is er niks voorbij gekomen. Op de gemeentesite is niks te vinden. 

 

Situatie C 

Ik probeer “18 en dakloos Den Haag” te googelen, dan kom ik bij de gemeentesite terecht die me 

verder dan weer verwijst naar Vast & Verder en naar het JIP. 

 

Bezoek aan een instelling 

Delft: 

Team Jeugd: Er wordt goed naar je geluisterd bij het team jeugd. Je wordt serieus genomen en ze 

luisteren goed naar je verhaal. Ze gaan met 4 verschillende personen kijken wie het beste hulp kan 

bieden. Dit voelt niet echt fijn, want zij krijgen dus allemaal jouw persoonlijke informatie. Ben goed 

doorverwezen naar GGZ of jongerenloket. 

 

Den Haag: 

CJG: Ik ben goed geholpen en ik vond het fijn dat ze verder vroegen. Ik werd serieus genomen en ze 

luisteren ook goed naar mijn verhaal. Werd goed geholpen, hadden gelijk een oplossing voor me. 

Doorverwijzing was niet nodig. Als ik een vriend door zou moeten verwijzen naar hen, zou ik dat wel 

doen. Verbeterpunt is dat het wel sneller te vinden zou moeten zijn. 

 

JIP: Daar hebben ze heel goed naar mij geluisterd en aangegeven dat ze vonden dat de hulp toch 

echt bij het CJG vandaan moest komen. Die hebben ze ook gebeld. Die wisten echter niet hoe ze de 

ondersteuning zouden moeten bieden. Ze wilden in gesprek gaan met ouders, maar dat wilde ik niet, 

en zodoende konden ze me eigenlijk niet helpen. Ook werd ik door hen verwezen naar een 

rechtsbijstandwinkel. Het JIP is echter heel behulpzaam geweest. Heeft goed geluisterd, zocht naar 

oplossingen, gaf ook aan dat ik zeker terug kon komen voor gesprek en dat ze me wilde ondersteunen 

in het verder vervolg. Ik vond het wel jammer dat als je een 15-jarige bent en om ondersteuning vraagt 

je uiteindelijk dus geen hulp kan krijgen op een voor de jongeren adequate wijze. 

 

Zoetermeer 

Drie jongeren van de werkgroep van het Straat Consulaat zijn gisteren bij het JIP en bij het 

CJG/Meerpunt op bezoek geweest. In het definitieve onderzoek komen de resultaten, die zijn nu nog 

niet helemaal klaar. Zij durfde niet te vertellen dat zij mystery guest waren.  

Er wordt nog een rapport gemaakt en dit wordt naar alle gemeenten gestuurd. Gemeenten zijn erg 

geïnteresseerd in deze ervaringen van jongeren, mogelijk ook nog uit te breiden naar nog een aantal 

mystery guest bezoeken. Het internetonderzoek wordt in alle gemeenten uitgevoerd. Alle gemeenten 

willen graag dat een mystery guest bij hen langs gaat. Na de zomer is het rapport gereed.  
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3. Inkoop 

De gemeenten kopen met elkaar de hulp in. Ze organiseren het lokaal wel net iets anders en leggen 

ook bij de inkoop verschillende accenten. Sommige gemeenten krijgen minder geld, andere krijgen 

een ruimer budget. 

 

Delft: moet de inkoop passen binnen het kleinere beschikbare budget (-10%). De gemeente heeft met 

de zorgaanbieders gesproken over wat specifiek lokaal is en stimuleert hen meer samen te werken. 

Inzet is verschuiving van ‘bedden’ naar ambulante hulp. En dat jongeren die hulp van meerdere 

hulpverleners nodig hebben één contactpersoon hebben vanaf begin. Ook wil Delft meer 

pleeggezinnen werven.  

 

Pijnacker-Nootdorp: zoekt creatief naar maatwerk (bv voor pleegzoon) om de juiste hulp, zoals 

kleinschalige woonvoorziening met hulp in de buurt te organiseren. En vertaalt dat in het inkoopplan. 

Daarnaast ook specifiek aandacht voor meer preventie met jongeren en ouders. 

 

Westland: koopt hetzelfde in als vorig jaar want de gemeenteraad heeft niet aangegeven welke 

keuzen er gemaakt moesten worden. Ze kijken wel hoe er een verschuiving kan komen van intensieve 

naar minder intensieve hulp als er budget over blijft. Er is in ieder geval genoeg voor PGB en jeugd-

GGZ. Geld dat over is, gaat naar preventie of bijvoorbeeld 18-/18+ hulp. 

 

Rijswijk: willen meer preventie, maar niet ten koste van wat nodig is aan intensieve hulp. Rijswijk 

moet het stellen met € 250.000, - minder. Met JSO is onderzocht welke problemen meest voorkomen 

en of het aanbod hierop aansluit (Adequaat voorzieningenniveau Jeugd). Gekeken is waarop hulp 

verbeterd moet worden. Daaruit is gekozen voor 3 thema’s: vechtscheiding, pesten en gezondheid 

waarop aanbod beter moet en dat wordt meegenomen bij de inkoop. De gemeente wil meer inzetten 

op begeleid wonen en ook de verbinding volwassenzorg met jeugdzorg (18-/18+ hulp) verbeteren.  

 

Zoetermeer: wil snel hulp die dichtbij beschikbaar is (bv op school). Wil slimme verbindingen bv sport, 

bedrijfsleven (stages) en veiligheid. En heeft ruimte voor vernieuwing waaronder de inzet van 

ervaringsdeskundigheid.  

 

Leidschendam-Voorburg: wil aansluiten op wat nodig is, de behoefte is van jongeren en ouders. 

Aandacht voor jongeren met LVB en met autisme. Wil continue hulp bij de grens 18-/18+ jaar. 

Voorkomen uithuisplaatsingen. De gemeente heeft budget voor nieuwe ideeën beschikbaar voor 

aanbieders.  

 

Den Haag: forse bezuiniging van 3 miljoen (op 110 miljoen). Wil kleinschalige voorzieningen, 

doorlopend hulp bij 18-/18+ jaar waar nu zichtbaar tekort is in aanbod. Er moet ruimte blijven voor 

vernieuwing en zij verwachten van aanbieders dat zij advies van jongeren en ouders meenemen in 

hun innovatie ideeën. Ook willen zij JONG doet mee! betrekken en participatie borgen. 

 

JONG doet mee!: De jongeren van JONG doet mee! presenteren de punten die zij belangrijk vinden 

bij de inkoop. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij dit verslag toegevoegd. 

 

Tot slot / rondvraag 

Voor een volgende bijeenkomst is het thema privacy belangrijk. Jongeren willen graag hierover 

meepraten. We proberen om deze bijeenkomst bij Schakenbosch te organiseren, zodat jongeren van 

Schakenbosch en JJC mee kunnen praten.  
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Voor de toekomst is ook de wens uitgesproken om nogmaals naar de informatievoorziening te kijken. 

Met name om te kijken of er verbeteringen zijn doorgevoerd. 

 

12 juni komen alle gemeenten en organisaties bij elkaar over inkoopafspraken en JONG doet mee / 

jongerenraden zijn van harte welkom om mee te praten. Een afvaardiging van JONG doet mee! zal 

hier dan ook naar toe gaan. De 15 punten m.b.t. inkoopvoorwaarden, het advies 16 + hulp komen 

daar aan bod. 

 

De regionale werkgroep die zich bezig houdt met pleegzorg wil de tips van jongeren graag 

meenemen.  

 

Op 10 juni gaan een aantal jongeren met Fietje en Thijs naar het overleg van de WMO-raden in 

Haaglanden. Hier wordt uitleg gegeven over JONG doet mee! Daarnaast worden de 

inkoopvoorwaarden, advies 16 + hulp gepresenteerd. Doel is om verder te kijken hoe JONG doet mee 

verbonden kan worden met de WMO-raden. Hoe kan er samengewerkt worden en informatie over en 

weer worden gedeeld.  

 

Verschillende gemeenten hebben vragen neergelegd bij het platform JONG doet mee. Deze kunnen 

niet allemaal in één keer beantwoord worden. We proberen om zoveel mogelijk aan ieders wensen te 

voldoen.  

 

Bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng! 

 


