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Advies  

Toegang tot de jeugdhulp 

 

 

Jongeren die hulp zoeken kunnen die niet altijd vinden. JONG doet mee! vindt het 

belangrijk dat jongeren goede informatie krijgen over jeugdhulp. 

 

 

1. Zorg voor goede informatie over hoe je hulp kan krijgen in alle gemeenten, zowel 

op de pagina van de gemeente als op die van het JIP of een andere instelling die 

jongeren kan helpen (wijkteam, kernteam, jeugdteam). 

 

 

2. Zorg dat er een whatsappnummer komt voor alle kinderen en jongeren in Haaglanden die hulp 

zoeken. Niet alle jongeren kunnen, durven of willen meteen hun naam, adres en 

woonplaats (NAW-gegevens) geven. In WhatsApp is dat niet nodig en jongeren 

ervaren het als een laagdrempelig middel. Ook voor degenen die minder makkelijk 

praten. Stadsgrenzen spelen geen rol en het bespaart kosten: één boodschap, één  

pr-campagne en één beheerteam. Het JIP kan de eigen whatsappdienst eenvoudig uitbreiden. 

 

 

 

3. Jeugdhulp en scholen moeten beter samenwerken. Jongeren hebben behoefte aan 

school op maat, dus onderwijs naar wat haalbaar is per moment.  

 

 

 

4. Kinderen en jongeren moeten op school voorlichting krijgen over jeugdhulp, 

bijvoorbeeld waar je heen kan als je hulp nodig hebt. Die voorlichting kan gegeven 

worden door hulpverleners, JGZ-medewerkers en jonge ervaringsdeskundigen. 

 

 

 

5. Ook leerkrachten en docenten moeten getraind worden om 1) te zorgen dat zij 

weten hoe jongeren hulp kunnen krijgen en 2) om te voorkomen dat jongeren in de 

jeugdhulp gestigmatiseerd worden. Hulpvragen moeten genormaliseerd worden.  
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6. Zorg dat jongeren die dakloos worden snel hulp kunnen krijgen op een 

laagdrempelige plek, bijvoorbeeld bij een jongerenloket of het JIT. 

 

 

 

7. Zorg ervoor dat er in de grotere of centrumgemeente een outreachend team is, met 

jonge ervaringsdeskundigen, dat dakloze jongeren kan helpen.  

 

 

 

8. Zorg voor voldoende en geschikte (nacht)opvang voor jongeren boven en 

onder de 18 jaar. 

 

 

9. JONG doet mee! wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van de 

jeugdhulp. Wij hebben de indruk dat minder jongeren gespecialiseerde hulp krijgen en 

dat jongeren soms thuis moeten blijven wonen, terwijl zij dat niet willen en liever 

(tijdelijk) ergens anders wonen. 
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