Datum
Kenmerk
Aan
Betreft

:
:
:
:

10 juni 2018
ASD20180006
het college van B en W van de Gemeente Oss
Ongevraagd advies 18+

Geacht college,
Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de
problematiek 18+. Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel
verloopt.
5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek
ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.
https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdhulp-naar-21-jaar-en-met-een-overgangsbudget/

“De ‘harde return’ van 18 jaar in de jeugdzorg moet worden opgeheven, jongeren moeten
jeugdzorg kunnen krijgen tot 21 jaar met een uitloop zelfs naar 23 jaar. ‘Omdat de
leeftijdsgrens een obstakel vormt in de ontwikkeling van jongeren, zeker als ze kwetsbaar
zijn’, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies aan
minister Hugo de Jonge.”
De kenniskring jeugd van het ASD heeft zich verdiept in dit thema en komt met de
volgende adviezen;
Deze adviezen zijn gericht op het WAT (de kaders) die de gemeente kan
faciliteren/ondersteunen.
Het HOE (de uitvoering) kan per school of hulpverlenende instantie ingevuld worden
passend bij de doelgroep die bereikt wordt.
Voor alle jongeren
Wij signaleren onvoldoende bekendheid met alle regelingen en wetgeving die met het
bereiken van de 18 jarige leeftijd van toepassing zijn op allerlei gebied. Die
onbekendheid signaleren wij ook onder de professionals.
Advies 1)
Voorzie alle jongeren (16) van informatie 'Wat als ik 18 word?' .
-

Via en in samenwerking met scholen; door alle ouders/verzorgers samen met
hun kind uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst
Ouders/verzorgers/jongeren die hier geen gebruik van maken komen zo
mogelijk in beeld, waarop nog gerichter een vervolgactie kan komen.
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Advies 2)
Zorg voor een deskundige bij de toegang op het gemeentehuis, die gespecialiseerd is
op alle regelingen en wetgeving 18+, waaronder ook de kennis van de vaak complexe
overgang van de Jeugdwet naar de WMO. Deze kan alle vragen omtrent 18+ van
jongeren/ouders, maar ook van professionals, beantwoorden.
Voor jongeren in de jeugdzorg
Advies 3)
-Biedt jongeren, die dit nodig hebben, een vertrouwde persoonlijk ondersteuner (en/of
ervaringsdeskundige en/of Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) zoals artikel van RVS
aangeeft) aan, waar ze op terug kunnen vallen tot ze de leeftijd van minimaal 23 jaar
hebben bereikt.
-Maak een begin met het voorbereiden op het 18 jaar worden als jongeren 16 jaar
zijn.
Advies 4)
Biedt jongeren in jeugdhulp vroegtijdig de mogelijkheid om in te schrijven voor
specifiek voor hen beschikbare woonruimte.
Advies 5
Begeleid jongeren die een residentiële setting gaan verlaten naar een eigen woning,
opleiding of arbeidsplek. Uitvoering door de residentiele setting of naar keuze van de
jongere door ONS Welzijn.
Advies 5)
Stel jongeren in de pleegzorg in staat om langer bij hun pleeggezin te blijven wonen
met pleegzorg begeleiding en financiële ondersteuning. Door leeftijdsgrens te
verlengen naar 23 jaar.
Advies 6)
Blijf zorgen voor inspraak van jongeren in het vormgeven van 18+ hulpverlening.

De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Ellen Roskes
Voorzitter kenniskring jeugd
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