
    

 

Werkagenda wethouders H10 en JONG doet mee! 2019-2020 

A. Jeugdhulp en onderwijs 

Projecten om onderwijs en jeugdhulp beter te laten samenwerken 

(Onderwijs Jeugdhulp arrangementen) 

JONG doet mee! wil graag meedenken over het verbeteren van de samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten zijn daarvoor projecten aan het ontwikkelen. Het is fijn 

als jeugdhulp en onderwijs beter samenwerken. Maar het is voor jongeren ook belangrijk dat 

school een veilige plek blijft en dat met hen goed overlegd wordt of en hoe ouders betrokken 

worden. 

 

1. Aanpak Thuiszitters 

JONG doet mee! wil graag meedenken over hoe gemeenten kunnen voorkomen dat jongeren 

lang thuiszitten. De jongeren (waaronder ExpEx) willen ook graag meepraten over 

oplossingen voor jongeren die nu thuis zitten en kunnen misschien ook ingezet worden om 

met hen in gesprek te gaan.  En de jongeren kunnen ook meedenken over de manier waarop 

leerplicht met jongeren communiceert. 

 

2. Uithuisgeplaatste jongeren een diploma op niveau 

JONG doet mee! wil graag meedenken over hoe gemeenten en instellingen ervoor kunnen 

zorgen dat jongeren die uit huis geplaatst of in behandeling zijn een diploma kunnen halen 

op hun niveau. Nu zijn er weinig mogelijkheden om bijvoorbeeld hoger onderwijs te volgen in 

het speciaal onderwijs, is het lastig om naar je eigen school te blijven gaan en is het voor 

jongeren in de gesloten zorg lastig om goed onderwijs te krijgen. 

Op papier is er vaak wel beleid (buddy-programma, uitstel, meer tijd voor tentamens e.d.). 

Maar in de praktijk kost het jongeren te veel moeite om voor elkaar te krijgen dat ze 

adequaat worden ondersteund of dat er onderwijs is waar ze aan kunnen deelnemen.  

 

 

 

 

 

 



B. Wachtlijsten en Doorstroom     

1.  H10 heeft het Expertiseteam van Jeugdbescherming West gevraagd om onderzoek doen 

naar in-, door- en uitstroom in de residentiele zorg en een coördinatiepunt in te richten om 

zo meer regie te krijgen op de wachtlijsten. Dat geeft inzicht in waar knelpunten zitten en 

veel wachtlijsten zijn. De uitkomsten daarvan worden ook besproken met JONG doet mee. 

JONG doet mee! gaat meedenken over creatieve oplossingen om deze wachtlijsten op te 

lossen, of te voorkomen of te omzeilen. Bijvoorbeeld door het inzetten van 

ervaringsdeskundige of het opzetten van een groepsaanbod.  

2. De H10 en het Expertiseteam gaan definiëren wat er verstaan wordt onder wachtlijst en 

normen afspreken over aanmelding, intake/start hulp. JONG doet mee! wordt hierover 

geïnformeerd. 

3. Bij het centrale aanmeld- en coördinatiepunt voor de residentiele zorg kunnen verwijzers 

informatie krijgen over de wachtlijsten in de residentiele zorg. JONG doet mee! zorgt dat 

jongeren en ouders weten dat verwijzers die informatie daar kunnen opvragen en zo meer 

zicht hebben op de wachtlijsten. 

4. Er zijn te weinig beschermd wonen plekken voor jongeren met een lichte verstandelijke 

beperking. Vanaf 2020 - 2021 komt er geld naar de gemeenten om woonplekken te creëren 

voor deze groep. De gemeenten wordt gevraagd om JONG doet mee! te betrekken bij deze 

plannen. 

5. Kinderen, jongeren en gezinnen die heel lang op een wachtlijst moeten staan voordat er 

geschikte hulp komt krijgen ondersteuning vanuit het Expertiseteam. De H10 vraagt hen om  

JONG doet mee!/ ExpEx te betrekken bij hoe er out of the box oplossingen bedacht kunnen 

worden om hen te helpen. (een soort wachtlijsten taskforce?) 

Jongerentaal: 

1. Er wordt onderzoek gedaan naar in-, door- en uitstroom. De uitkomsten worden besproken 

met de JONG doet mee!. Jongeren mogen meedenken over mogelijke oplossingen. 

2. Er komt een centraal aanmeld- en coördinatiepunt voor residentiele hulp. Verwijzers 

kunnen daar informatie krijgen over de wachttijden. Jong doet mee! zorgt dat ouders en 

jongeren weten dat hun verwijzer daar informatie kan krijgen. 

3. In 2020 komt er meer geld voor beschermd wonen plekken voor jongeren met een lichte 

verstandelijke beperking. De gemeenten gaan Jong doet mee! betrekken bij het maken van 

plannen hiervoor.  

4. Kinderen, jongeren en gezinnen die heel lang op een wachtlijst moeten staan voordat er 

geschikte hulp komt krijgen ondersteuning vanuit het Expertiseteam. De H10 vraagt hen 

om JONG doet mee!/ ExpEx te betrekken bij hoe er out of the box oplossingen bedacht 

kunnen worden om hen te helpen. (een soort wachtlijsten taskforce?) 

5. Er komen heldere afspraken over hoe het gaat met aanmeldingen, intake/start hulp en 

wachtlijsten. 

 

 

 



C. Vervolgplekken, huisvesting 

 

1. Meer vervolgplekken in de specialistische zorg: 

- Er is met name behoefte aan geschikte vervolgplekken voor jongeren uit de gesloten zorg, 

denk hierbij aan groepen met intensieve 24- uurs begeleiding en meer gespecialiseerde 

professionals die met LVB-jongeren met ernstige gedragsproblemen kunnen werken.  

- Zorg voor een gezamenlijk aanbod gesloten en open jeugdhulp. En experimenteer met 

zelfstandig wonen bij gesloten instellingen bijvoorbeeld door bij Schakenbosch 

appartementen te bouwen. 

- Plaats mensen niet in dure doorstroom voorziening omdat er woning te kort is, maar zorg 

voor betaalbare huisvesting met begeleiding op maat.  

2. Meer Huisvestingsmogelijkheden voor jongeren uit de jeugdhulp: 

- Alle gemeenten maken duidelijke afspraken met de woningbouwcorporaties over het aantal 

beschikbare woningen voor jongeren uit de jeugdhulp. 

- Gemeenten zorgen dat jongeren in de jeugdhulp zich al kunnen inschrijven op Woonnet 

Haaglanden als zij 17 jaar zijn en n staat zijn zelfstandig te wonen.  

- Gemeenten zorgen dat jongeren als zij 18 jaar of ouder zijn en op zichzelf kunnen en willen 

wonen, maar geen woning kunnen vinden, een voorrangsverklaring kunnen krijgen.  

- Gemeenten, woningbouwcorporaties, JONG doet mee! en anderen ontwikkelen samen ook 

alternatieve woonvormen. Zoals groepswonen, ervaringshuizen, gemixt wonen met 

studenten of ouderen. Die woonruimte is beschikbaar via 1 Woonnet  voor jongeren uit de 

jeugdhulp. 

3. Voorwaarden voor goed uitstroom zijn: 

- Alle jongeren in de jeugdhulp hebben een toekomstplan. 

- De big five is leidend bij het verlaten van de jeugdzorg. 

- Zorg dat jongeren bij 16 jaar één begeleider krijgt die bij hem/haar kan blijven zolang het 

nodig is. 

 

 

 

 

 

 

  


