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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer M. Miner
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies inzake concept nota ‘Overgang naar volwassenheid’

Weesp, 4 mei 2019

Geachte heer Miner,
Hierbij ontvangt u, met excuses voor de vertraging, ons advies inzake het concept nota ‘Overgang
naar volwassenheid’. Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan de
optimalisering van de jeugdzorg in Weesp.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

Mw. M. Steyger
Mw. S. Stam
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Van 18- naar 18+
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Algemeen
De adviesraad vindt het goed dat er specifieke aandacht wordt besteed aan een soepele overgang
naar volwassenheid en hulp aan jeugd in de leeftijd tot 27 jaar. Ook is het goed dat er naar andere
gemeenten is gekeken hoe de overgang soepel te laten verlopen. Voor jeugdigen tussen 18 en 23/27
jaar is veelal de hulp zoals die aan volwassenen wordt geboden niet adequaat. Vooral bij de
omschreven kwetsbare jongeren is zelfstandigheid en zelfredzaamheid zoals die wordt verondersteld
bij hulp aan volwassenen, (nog) niet bereikt. Dat betekent dat de systeem- en gezinsgericht,
laagdrempelige, outreachende hulp voor deze groep belangrijk kan zijn. Telkens zal op maat moeten
worden gekeken wat voor hulp een jongere nodig heeft. Betaling (vanuit Wmo of Jeugdwet) en
regelgeving moet daarbij niet leidend zijn, maar wat de jongere en zijn omgeving nodig heeft.
Specifieke adviezen
− Een laagdrempelig ‘steunpunt’ waar jongeren met vragen en problemen terecht kunnen is
wenselijk. Een inloopvoorziening waar een kort lijntje is met de sociale dienst, schuldhulp,
maatschappelijk werk, politie en hulpverlening. Bij signalen of zorgen kunnen jongeren daar
naar toe verwezen worden voor verdere hulp en advies. Laagdrempelige hulp, waar men
zonder afspraak naar toe kan en waarvan het adres bekend is (bij scholen, Weesper Nieuws,
jongerenwerk, etc.) kan grotere problemen en duurdere hulp voorkomen.
− Ook voor jongeren die na hun 18e problemen krijgen kan gelden dat jeugdhulp adequater is.
Dan is er geen sprake van een ‘overgang’. Zij moeten aankloppen bij volwassen GGZ of de
WMO. Wanneer een jeugdhulp aanbieder adequaat is zou dit betaald moeten worden uit de
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WMO, ongeacht of er een inkooprelatie is vanuit de WMO. Wij pleiten voor het borgen van
continuïteit van zorg, ongeacht eventuele schotten in de financiering.
Er is meer aandacht nodig voor kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld jongeren met schulden,
politiecontacten, jongeren die niet naar school gaan en geen werk hebben. Er blijkt uit de
nota onvoldoende een gerichte aanpak voor jongeren met risicogedrag. Vormen als een
verzuimcoach kunnen ervoor zorgen dat kwetsbare jongeren op jonge leeftijd in beeld
komen. Wij maken ons zorgen over jongeren die ondersteuning nodig hebben, die geen dag
invulling hebben voor meerdere dagen van de week in de vorm van opleiding, werk of
dagbesteding. Een meer gerichte samenwerking met het jongerenwerk kan bijdragen het
tijdig signaleren van problemen. Zij hebben een deel van de jongeren goed in beeld en
kunnen op preventief gebied (goede dagbesteding/ budget cursus/ hulp met papierwerk en
regelzaken) veel betekenen. Wij adviseren om de capaciteit van het jongerenwerk goed af te
stemmen op de omvang en problematiek van de doelgroep.
In Weesp is een grote groep jongeren met een chronische aandoening. Alhoewel dit niet
betekent dat deze jongeren hulp behoeven, is het goed om aandacht te hebben voor de
specifieke noden en behoeften van deze groep. Wij adviseren hier specifiek onderzoek naar
te doen.
De adviesraad pleit voor een actieve inspraak van jongeren bij het verder uitwerken van het
beleid rond ‘overgang naar volwassenheid’. Alhoewel participatie voor deze doelgroep vaak
moeilijk te realiseren is, kan gekeken worden naar andere manieren van inspraak. Te denken
valt aan het samenstellen van een jeugdraad in Weesp, of aan samenwerking met de
jeugdplatform Amsterdam.

Advies
De Adviesraad Sociaal Domein Weesp adviseert positief over de concept nota ‘Overgang naar
volwassenheid’. De belangrijkste aandachtspunten die wij naar voren brengen zijn:
- Borg continuïteit van zorg bij de overgang van 18- naar 18+ in weerwil van financiële schotten
en regelgeving.
- Vergroot de aandacht voor kwetsbare jongeren. Preventie kan problemen op latere leeftijd
voorkomen.
- Betrek jongeren bij de verdere uitwerking van het beleid.

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

