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Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat op verzoek de Adviesraad Sociaal Domein van
Purmerend is uitgevoerd.
De Adviesraad wilde weten wat het gemeentelijke beleid is rond de overgang van jongeren uit de
jeugdhulpverlening op het moment dat ze 18 jaar worden: 18-/r 18+. De adviesraad wilde zowel
inzicht in de volle breedte van hulpvragen als hoe de overgang door jongeren zelf ervaren wordt.
Voor het laatste onderdeel bleek de Corona-crisis een te compliceerde factor. Er is voor gekozen
eventuele gesprekken met jongeren naar een later stadium te verplaatsen.
In het hier gepresenteerde rapport wordt allereerst een korte schets geboden van hoe de
jeugdhulp in Purmerend is georganiseerd.
De onderzoeksopzet wordt weer gegeven en de samengevatte resultaten van de gehouden
interviews met professionals worden thematisch beschreven. De uit de interviews gedestilleerde
thema’s bieden aangrijpingspunten voor de (verdere) ontwikkeling van jeugd(hulp) beleid.
Een van de resultaten uit de interviews is inzicht in het ‘Big Five’ model zoals dat door Spirit (een
grote landelijk opererende jeugdhulp organisatie). Met behulp van dit model wordt een
‘raamwerk’ geboden dat vanuit verschillende perspectieven is te gebruiken. Het kan benut worden
om te bepalen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn vóórdat jongere ‘los kunt laten’. Maar
het is ook toe te passen als een ‘skelet’ voor samenhangend jeugdbeleid voor met name een
specifieke groep jongeren: jongeren die niets (vanzelfsprekends) hebben om op terug te vallen.
De thema’s uit de interviews sluiten hierbij aan maar bieden ook meer: aanvullende factoren
waarop gemeentelijke beleid te ontwikkelen valt. Beleid dat er op gericht is geen jongeren tussen
de wal en het schip te laten vallen en optimale kansen te bieden zich te ontwikkelen tot
zelfstandige volwassenen.
De combinatie van het raamwerk zoals ‘The Big Five’ biedt met thema’s uit de interviews maakte
het mogelijk een vorm van een model te schetsen waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe de
verschillende factoren elkaar beïnvloeden. Hiermee wordt in eerste instantie vooral de
noodzakelijke samenhang inzichtelijk. Het biedt tegelijkertijd handvatten voor (verdere) discussie,
onderzoek, beleidsontwikkeling en interventies.
Aan de hand van het geschetste model worden aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling
of juist continuering van een bestaande praktijk.
In de bijlagen zijn samenvattingen van de gehouden interviews opgenomen. Evenals een beknopte
literatuur lijst.
Naast dit rapport is er ook een uitgebreide bijlage bundel waarin voornamelijk verzamelde
informatie is opgenomen dit direct of indirect betrekking heeft op de jeugdhulp in Purmerend. Het
gaat hierbij voor om begrippenkaders, beschrijvingen van gespecialiseerde jeugdhulp, in
Purmerend actieve, organisaties en uitgebreide documenten in informatieoverzicht.
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Voorwoord
In het najaar van 2019 besloot de Adviesraad Sociaal Domein dat ze een onderzoek wilde laten
verrichten naar de volgende vraag: “Wat doet de gemeente Purmerend om de overgang van 18- naar
18+ zo soepel mogelijk te laten verlopen en hoe ervaren jeugdigen en hun ouders dit?”
De Adviesraad wilde daarbij een analyse van het gevoerde beleid voor een zo breed mogelijke
doelgroep. Met ‘breed’ wordt in dit verband bedoeld dat de analyse in gaat op alle groepen jongeren
die op de een of andere manier gebruik maken van (jeugd) hulp.
In haar opdracht hechtte de Adviesraad grote waarde aan hoe de inzet en overgang van hulp door
jongeren (en hun ouders) ervaren wordt. Zij wilde ook graag jongeren zèlf horen hierover.
Door een samenloop van omstandigheden begon het (voor)onderzoek in december 2019. Na het
vooronderzoek volgden interviews met professionals. Een aantal hiervan kon nog ‘aan den lijve’
uitgevoerd worden. Vanaf half maart verkeerde Nederland in ‘lockdown’ door de Corona crisis. Voor
een deel van de resterend gesprekken betekende dit dat ze uitgesteld moesten worden in verband
met andere prioriteiten (bij de beoogde geïnterviewden). Het betekende óók dat een deel van de
gehouden interviews via beeldbellen hebben plaatsgevonden.
Uiteindelijk was de opzet van dit onderzoek om juist ook jongeren die het betreft aan het woord te
laten: Hoe ervaren zij de (effecten) van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de overgang van
18- naar 18+ als het gaat om jeugdhulp en ondersteuning. Dit zou georganiseerd worden met behulp
van aangepaste gesprekvormen als bijvoorbeeld ‘spiegelgesprekken’. Door de Corona-lockdown
werd het wel erg gecompliceerd om deze op een effectieve en verantwoorde wijze te organiseren.
Om die reden is er voor gekozen om dit onderzoek tussentijds af te ronden en in een later stadium
de resultaten alsnog te gebruiken voor thematische gesprekken met (groepen) betrokken jongeren.
Op deze wijze willen we alle gesproken professionals van harte bedanken voor hun betrokkenheid
bereidwilligheid om mee te werken aan dit onderzoek en ook kritische commentaar te leveren op de
verslagen.
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Inleiding
Dit rapport is het eerste resultaat van het onderzoek rond de vraag “Wat doet de gemeente
Purmerend om de overgang van 18- naar 18+ zo soepel mogelijk te laten verlopen en hoe ervaren
jeugdigen en hun ouders dit?”
Om deze vraag te beantwoorden is getracht inzicht te krijgen in de context waarbinnen de gemeente
Purmerend haar beleid rond jeugdhulp in het algemeen ontwikkeld heeft en uitvoert. Hiertoe was
het onder andere noodzakelijk om kort stil te staan bij een deel van de voorgeschiedenis. Het is (pas)
sinds 2015 dat de gemeentes verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp1. Met de zogenaamde 3D
transities werd een groot aantal verantwoordelijkheden overgeheveld naar gemeentes en/of
‘ondergebracht’ in nieuwe wetten. Dit leidde tot een grootscheepse ‘verbouwing’ van de
verzorgingsstaat die ook zou moeten leiden tot een ‘transformatie’ van in dit geval de
jeugdhulpverlening. Een belangrijke bijzonderheid in het geval van de jeugdhulp is dat tot 18 jaar de
gemeente verplicht is geïndiceerde hulp ook daadwerkelijk te bieden of te vergoeden. Vanaf 18 jaar
vallen eventuele ‘hulpvragers’ onder wetgeving en regelingen voor volwassenen In principe eindigt
de jeugdhulp dan. Dit brengt het risico met zich mee dat een eventuele behandeling of
ondersteuning voor jongeren voortijdig stopt. Voortijdig in die zin dat hij nog niet afgerond is of dat
een jongere nog niet zo ver is dat hij of zij geheel zelfstandig verder kan. Wel bestaat de mogelijkheid
om ‘verlengde jeugdhulp’ te bieden: als jongeren vóór hun 18e als jeugdhulp ontvangen kan deze
verlengd worden tot eventueel 23 jaar. Voorwaarde is wel dat er geen onderbreking heeft plaats
gevonden.
Doordat de werking van de jeugdwet in principe eindigt op het moment dat iemand 18 jaar wordt, is
het noodzakelijk om inzicht te hebben in hoe eventuele hulpverlening of ondersteuning
gereorganiseerd is. Hierbij gaat het om de verschillende wettelijke kaders en regelingen die dan
relevant worden.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het noodzakelijk om inzicht te bieden in hoe in
Purmerend de jeugdhulp2 georganiseerd en aangeboden wordt. Aanvankelijk is getracht dit vooral
via ‘Literatuur- en internet onderzoek’ te doen. Het bleek niet eenvoudig om op deze manier
overzicht te krijgen. Voor een goed overzicht en inzicht bleken de interviews met professionals
essentieel. Een verklaring hiervoor is dat een belangrijk deel van de jeugdhulp in principe tweede of
derde lijn-hulp is. Er kan alleen gebruik van gemaakt worden na verwijzing door een erkend
verwijzer. Het is vooral voor verwijzers belangrijk te weten ‘wat er te koop is’ en “wie wat te bieden”
heeft. Daarbij komt dat de inkoop en uitvoering van jeugdhulp over het algemeen in regionaal
verband georganiseerd is. Voor het inzicht in het lokale Purmerends beleid rond jeugdhulp is
daardoor noodzakelijk stil te staan bij de regionaal gehanteerde uitgangspunten en gemaakte
afspraken.
De adviesraad wil inzicht in de ervaring van een zo breed mogelijke doelgroep. Dit betekende dat het
noodzakelijk is om inzicht te krijgen in het soort hulpverlening en -vragen dat voor deze
leeftijdsgroep belangrijk is. Voor kinderen en jongeren geldt natuurlijk dat zij volop in ontwikkeling
zijn: ze zijn aan het opgroeien en ontwikkelen zich in alle denkbare opzichten. Lichamelijk,
1

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten is het begrip jeugdzorg een verzamelnaam geworden
voor alle vormen van jeugdhulp inclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering. De begrippen jeugdzorg en jeugdhulp
worden vaak door elkaar gebruikt. Vóór de decentralisaties betekende jeugdhulp opvoedhulp en ondersteuning vanuit
bureaus jeugdhulp (licht ambulant) en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg). Jeugdbescherming,
jeugdreclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvb vielen niet onder het begrip ‘Jeugdzorg’. De term ‘jeugdhulp’ werd in die tijd niet
gebruikt.
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De gemeente Purmerend gebruikt in haar verordening de term ‘Jeugdhulp’. Om die reden kiezen wij er in dit
verslag voor consequent ook de term ‘Jeugdhulp’ te gebruiken.
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emotioneel, sociaal, cognitief et cetera. In die zin is jeugd per definitie voortdurend ‘in verandering’.
Voor de doelgroep in dit onderzoek is echter niet alleen sprake van ontwikkeling. Zij bevinden zich in
een ‘transitie-fase’ : de overgang van kinder- en jeugdtijd naar volwassen- en zelfstandigheid. Deze
transitie wordt gereflecteerd in wet- en regelgeving. Op hun 18e worden ze meerderjarig en vallen ze
onder het regime van volwassen burgers. Maar wetten en regels sluiten niet automatisch aan bij
emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid.
Aan de hand van een moment opname, een overzicht van de groep 17 en 18 jarigen die op dat
moment gebruik maakten van jeugdhulp, is getracht inzicht te krijgen in de omvang van de groep en
wat voor soort hulpverlening het betreft.
Een terugkerend thema als jeugdhulp ter sprake komt zijn wachtlijsten. Waar mogelijk is voor
Purmerend relevante informatie over eventuele bestaande wachtlijsten verzameld.
In het hier volgende gaan we allereerst is op de manier waarop dit onderzoek is opgezet en
uitgevoerd.
Vervolgens gaan wij op hoofdlijnen in hoe de jeugdhulp in Purmerend is georganiseerd c.q. ingericht.
Uit de gehouden interviews komen een aantal thema’s naar voren die van belang zijn voor jeugdhulp
vraagstukken in Purmerend. Deze worden in hoofdstuk drie kort benoemd. Hierbij gaat het om
elementen die vanuit het perspectief van de professionals de jeugdhulp positief of negatief
beïnvloeden. Waarbij het uiteindelijke doel van Jeugdhulp is dat jongeren opgroeien tot zelfstandige
volwaardige burgers.
Jeugdhulp is een maatschappelijk vraagstuk. Dit blijk ook uit de thema’s zoals ze uit interviews naar
voren kwamen. Het vindt plaats binnen een maatschappelijke context waarbinnen verschillende
partijen en actoren een rol spelen. In hoofdstuk vier geven we een eerste globale schets van
relevante actoren.
In hoofdstuk 5 komen we terug op de thema’s uit de interviews maar dan als beïnvloedbare factoren
die kunnen bijdragen aan effectieve hulpverlening of breder gesteld: aan gezond (verder) opgroeien.

6

Hoofdstuk 1: De onderzoeksopzet
De oorspronkelijke opzet van dit onderzoek was gebaseerd op een combinatie van
literatuur/documenten onderzoek, interview met sleutelfiguren/ relevante informanten en
uiteindelijk (groepen) jongeren. Deze laatste groep zou via andere geïnterviewden in kaart gebracht
en benaderd gaan worden.
Het literatuur en documenten onderzoek
Het doel van dit deel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in een aantal zaken:
 Wat is er te vinden over het gemeentelijke beleid van Purmerend rond jeugdhulp en
jeugdbeleid in het algemeen?
 Hoe is de Jeugdhulp binnen Purmerend georganiseerd?
 Welke regionale samenwerkingsafspraken heeft Purmerend met betrekking tot de inzet van
jeugdhulp?
Zoals in de inleiding al gesteld bleek het niet eenvoudig de gewenste informatie op deze wijze te
verzamelen. Dit was o.a. het gevolg van het feit dat er weinig actuele relevante voor Purmerend
specifiek beleidsdocumenten te vinden waren. Daarnaast bleek via de gemeentelijke website te
vinden informatie die betrekking had op jeugdhulp vaak sloeg op oude/eerdere afspraken.
Wel was er uiteraard veel kennis en materiaal beschikbaar dat betrekking heeft op de gevolgen van
de transitie en hoe dit uit gewerkt zou moeten worden naar lokale situaties. Deze informatie is voor
dit onderzoek met name relevant doordat het gaat om de overgang van het ene ‘regime’ (de
jeugdwet) naar een ander op volwassenen gericht regime (de Wet maatschappelijk ondersteuning,
de Wet langdurige zorg, de Verzekeringswet en de Participatie wet). De transitie heeft inmiddels vijf
jaar geleden plaats gevonden. Langzamerhand is sprake van gewenning en zijn er nieuwe praktijken
of samenwerkingsverbanden ontstaan. Er is een transformatie gaande.
Voor een goed begrip van de transitie op de organisatie van de jeugdhulp èn de overgang naar
ondersteuning voor volwassenen een, inmiddels bijna historische, schets van de 3D transities
wenselijk gebleken. Voor de leesbaarheid van dit rapport is deze opgenomen in een aparte bijlage
bundel.
Er is wel veel op de regionale samenwerking gerichte documentatie gevonden en bestudeerd maar
op deze wijze was niet te achterhalen hoe deze samenwerking in de Purmerendse praktijk is
uitgewerkt.
Doordat het via literatuur onderzoek lastig bleek om goed inzicht te krijgen in het door de gemeente
Purmerend beoogde beleid kregen de voorgenomen interviews, naast de oorspronkelijke bedoeling,
een wat ander karakter.
In tweede instantie is er literatuuronderzoek gepleegd om meer inzicht te krijgen in wat de tijdens
het onderzoek genoemde organisaties voor hulp bieden. Tevens is gezocht naar beschikbare
wachtlijst informatie.
De interviews
De interview waren aanvankelijk voornamelijk bedoeld om inzicht te krijgen in:
 Wat voor hulpvragen spelen er bij deze groep jongeren rond hun 18 verjaardag?
 Waar lopen ze tegenaan bij het bereiken van de meerderjarigheid?
 Welke mogelijkheden zijn er om in contact te komen met (groepen) die eventueel mee willen
en kunnen werken aan thematische groeps- of spiegelgesprekken?
 Inzicht te krijgen in wie mogelijk belangrijke gesprekspartner of informanten voor dit
onderzoek konden zijn.
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Door de resultaten van het documenten onderzoek werd duidelijk dat de interviews essentieel waren
voor het verkrijgen van inzicht in de organisatie van jeugdhulp in Purmerend.
In totaal is er met 17 mensen gesproken. Allemaal professionals die op de een of andere wijze
relevant waren voor de vraagstelling.
De interviews leverden inzichten op in hoe de Jeugdhulp in Purmerend georganiseerd is. Daarnaast
werden thema’s benoemd die van belang zijn voor de kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp in
Purmerend.
Er werd globaal kwantitatieve informatie verzameld. Dit betrof voornamelijk informatie over
eventuele caseloads en aantallen jongeren in behandeling.
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Hoofdstuk 2 : Inrichting van Jeugdhulp in Purmerend
Inleiding
De manier waarop de jeugdhulp in Purmerend is ingericht bleek voor een buitenstaander
aanvankelijk niet eenvoudig te doorgronden. De gemeentelijk website biedt vooral algemene of
verouderde informatie.
Het bleek ook niet mogelijk om recente beleidsnota’s van de gemeente Purmerend te vinden die
betrekking hadden op de onderzoeksvraag, anders dan elementen uit het coalitie akkoord 20182022. Wel vindbaar waren verschillende documenten die betrekking hadden op de gezamenlijk,
regionale afspraken rond ‘categorisering ’en de inkoop van specialistische jeugdhulp. De verordening
Jeugdhulp met de aanvullingen er op was wel digitaal vindbaar.
Via ‘openbare’ kanalen bleek het niet of nauwelijks mogelijk uit te vinden wie nu in het kader van dit
onderzoek belangrijke of interessante gesprekspartners zouden kunnen zijn. Evenmin was het
mogelijk om duidelijk te krijgen met welke hulpverleners er in Purmerend vooral gewerkt wordt.
Maar toen eenmaal duidelijk was met wie te beginnen werd het eenvoudiger om de nodige
informatie te verzamelen en inzichten op te doen.
Alle tot nu toe benaderde professionals waren zeer bereid met de onderzoeker in gesprek te gaan,
tijd vrij te maken in hun agenda en collega professionals te betrekken bij het gesprek. Iedereen was
in principe ook bereid beschikbare informatie te delen voor zover de privacy wetgeving dit toe liet.
De gesprekken ronde is daarmee heel vruchtbaar gebleken.
De interviews hebben vanuit onderzoeks oogpunt een aantal doelen:
 (Meer) Inzicht krijgen in de ‘sociale kaart’ en relevante voorzieningen vanuit het perspectief
van Jeugdhulp
 Inzicht te krijgen in de aard van de hulpvragen en ingezette hulp voor de doelgroep 17 tot ±
21 jaar.
 Inzicht verkrijgen hoe de jeugdhulp binnen Purmerend georganiseerd is
 Informatie over hoe de beschikbare jeugdhulp ervaren wordt en wat eventuele sterke kanten
of knelpunten zijn.
 Informatie krijgen over relevante thema’s voor beoogde spiegelgesprekken
 Inzicht in met welke clientgroepen spiegelgesprekken zinvol en haalbaar zijn.

2.1: De formele organisatie van Jeugdhulp in Purmerend
Inleiding: Verordening Jeugdhulp

Zoals wettelijk verplicht beschikt ook Purmerend over een verordening Jeugd hulp waarin de
formele kaders geschetst worden over hoe hulp georganiseerd is en m.n. hoe iemand er
toegang toe kan krijgen.
Op hoofdlijnen wordt Jeugdhulpverlening onderverdeeld in drie categorieën die de basis vormen
voor de inzet en financiering3.

3

In Purmerend is dit vastgelegd in de ‘Verordening jeugdhulp Purmerend 2018” en een aanvulling ‘Nadere regels jeugdhulp
Purmerend 2018’
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“Categorie A “: Algemene voorzieningen & Jeugdteams
Dit betreft de algemeen toegankelijke voorzieningen voor jeugd in de gemeente Purmerend.
Voorzieningen die gericht zijn op
 (Talent) ontwikkeling
 Preventie en vroeg signalering
 Informatie & advies voor jeugdige en ouders
Daarnaast kent Purmerend een viertal jeugdteams, per stadsdeel gevormd, waarin professionals
met elkaar casuïstiek bespreken als er sprake is van meervoudige complexe systematiek. In principe
worden hier ook ‘perspectiefplannen4’ opgesteld en besproken.
De “categorie A’ vormen van jeugdhulp worden gefinancierd met behulp van een gemeentelijke
subsidie.
“Categorie B & C” Individuele voorzieningen
‘Categorie B’: Specialistische jeugdhulp
Dit kan gaan om ambulante jeugdhulp en verschillende vormen van begeleiding of ondersteuning
voor jeugdigen en hun ouders
Maar ook om kort durende dagbehandeling, dagbesteding en logeermogelijkheden.
‘Categorie C’: Hoog specialistische jeugdhulp
Dit kan gaan om ambulante hulp bij complexe en/of meervoudige problematiek maar ook om
‘jeugdhulp met verblijf’. Hiermee wordt bedoeld dat er meerdere stoornissen gediagnosticeerd zijn.
Individuele voorzieningen kunnen op twee manieren geboden en gefinancierd worden:
 In ‘natura’ via een perspectiefplan en bij waarin bij hoog specialistische hulp ook de
gewenste intensiteit is aangegeven
 Met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB)5

4

Perspectiefplan: een samenhangend, door hulpvragers ondertekend, plan waarin de (verschillende) hulpvragen en
beoogde doelen van een gezin worden beschreven
5 Persoonsgebonden budget is een (door gemeente) toegekend bedrag waarmee iemand zèlf hulp kan inhuren. PGB’s
kunnen vanuit verschillende regelingen verstrekt worden: voor jeugdhulp op basis van de jeugdwet, vanuit de wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor huishoudelijk hulp, ondersteuning etc. Vanuit de wet langdurige zorg voor
langdurige zorg thuis. en vanuit de Zorgverzekeringswet voor verpleging en verzorging
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2.2: ‘Purmerends Landschap’ rond Jeugdhulp en -zorg
Inleiding
Om inzicht te krijgen in hoe de Jeugdhulpverlening in Purmerend georganiseerd is en functioneert is
het noodzakelijk inzicht te verschaffen in welke actoren en organisaties hier een rol in spelen.
Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 speelt de gemeente een hoofdrol: zij is
verantwoordelijk voor de organisatie van, de toegang tot en de inkoop van alle jeugdhulpverlening.
Delen hiervan kan zij zelf maar veel zaken worden in regionaal verband opgezet of uitgevoerd.
Naast provincies kent Nederland ook nog een aantal regio indelingen. Zo zijn er 25 veiligheidsregio’s.
Binnen hun regio zijn de betrokken gemeentes gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid
binnen de regio en het handelen in geval van eventuele calamiteiten en rampen. Purmerend hoort
bij de veiligheidsregio ‘Zaanstreek-Waterland’6.
Nederland kent daarnaast o.a. ook nog 42 Jeugdhulpregio’s. Dit zijn samenwerkingsverbanden
waarbinnen gezamenlijk waar nodig Jeugdhulp wordt ingekocht. In sommige gevallen (bij zeer hoog
specialistische zorg bijv.) wordt er ‘bovenregionaal’ jeugdhulp ingekocht. In dit verband behoort
Purmerend tot de regio Zaanstreek-Waterland met overigens dezelfde gemeentes als in de
veiligheidsregio.
Als het gaat om de inkoop van of samenwerking met jeugdhulp is er regelmatig sprake van ‘overlap’
tussen de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Al was het maar dat een aantal
grote jeugdhulp organisaties en voorzieningen in Amsterdam gevestigd zijn.
In het hier volgende een globaal, gecomprimeerd overzicht van hoe de hoofdlijnen lopen tussen de
verschillende ‘entiteiten’ of fases van een hulpvraag-proces. Het zijn nadrukkelijk de hoofdlijnen die
zowel betrekking kunnen hebben op organisatie (onderdelen) als onderwerpen of thema’s en
levensterreinen. Het onderstaande schema is daarmee eigenlijk een kruising tussen een ‘stroomschema’ en verwijzingen naar relevante thema’s en onderwerpen.
Loket Jeugd
Het loket Jeugd is in principe de formele toegang tot alle jeugdhulp waar een verwijzing voor nodig is
en is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Alle medewerkers zijn in dienst van de gemeente.
Het team van het Loket Jeugd is gevormd uit medewerkers die daarvoor in dienst waren van
(jeugd)hulp en zorg organisaties op het gebied van
 Jeugd en Opvoedhulp
 Jeugdbescherming
 Jeugd met een beperking
De medewerkers zijn agogisch/pedagogisch of psychologisch geschoolde sociale professionals en een
gedragswetenschapper die in staat zijn een hulpvraag te beoordelen. Samen met een gezin wordt in
beeld gebracht wat de ondersteuningsbehoefte van het gezin is. Indien nodig vindt er een verwijzing
naar een specialistische jeugdhulpaanbieder plaats. (In de praktijk is het perspectiefplan bij alle
vormen van specialistische hulp helpend om te komen tot een aanbod bij de
ondersteuningsbehoefte).
In de praktijk worden de meeste verwijzingen naar jeugdhulpverlening gedaan door huisartsen,
gemeente en gecertificeerde instellingen. Bij verwijzingen door een huisarts, medisch specialist of
gecertificeerde instelling is er doorgaans geen inhoudelijke kennis over de betreffende individuen bij
Loket Jeugd. Er is dan alleen inzicht in de contract afspraken. Als Loket Jeugd de verwijzer is, dan is er
in die gevallen wel inhoudelijke informatie beschikbaar over de betreffende jongeren.
6

Samen met de gemeentes Zaanstad, Waterland, Beemster, Wormerland, Edam-Volendam, Landsmeer en
Oostzaan
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Centrum Jeugd en gezin
Centrum Jeugd en gezin Purmerend is een vrij toegankelijke voorziening waar iedereen opvoeden/of opgroeivragen terecht kan. Als er meer specialistische jeugdhulp nodig is dan komt het ‘Loket
Jeugd’ in beeld.
De website van het CJG komt van een landelijk platform waar gemeentes uit heel Nederland gebruik
van maken. De achterliggende dienstverlening wordt geboden door de GGD Zaanstreek/Waterland.
Hier is voor gekozen omdat de GGD via consultatie bureaus en schoolartsen/verpleegkundigen al
dossiers hebben van alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vanuit deze dienstverlening worden
(meestal) ouders verwezen naar zogenaamde A-hulp van de samenwerkingspartners. De jeugdartsen
kunnen wel rechtstreeks verwijzen naar de gespecialiseerde hulpverlening.
Jongeren loket Purmerend
Het jongeren loket van de gemeente richt zich op allerlei vragen rond werk, inkomen en opleiding .
Het Jongerenloket is een samenwerkingsverband tussen onder andere:
 Team Werk en Inkomen
 Team begeleiding voortijdig schoolverlaters (RMC)
 UWV WERKbedrijf
 Werkom, re-integratiebedrijven en uitzendbureaus
 Regionaal Opleidingen Centrum
Leerplicht
Het ‘loket’ leerplicht werkt vanuit de zelfde locatie als het jongerenloket en het loket jeugd.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is een (regionaal) advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1
januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 8
gemeenten, waaronder Purmerend, in de regio Zaanstreek-Waterland samengevoegd.
Veilig thuis Zaanstreek-Waterland is ondergebracht bij de regionale GGD. Dit is het orgaan waar
professionals in welzijn en zorg volgens de meldcode (zie elders) hun meldingen doen in geval van
vermoedens van huiselijk geweld of agressie.
WMO-loket/teams
In Purmerend is er voor gekozen te werken met twee teams die ingezet worden om de wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren: een ‘gewoon WMO-team’ en een team
‘WMO-GGZ’. De gemeente Purmerend werkt met ongeveer 40 aanbieders van WMO diensten.
www.Ikzoekhulp.nl
Dit is een gezamenlijke website van de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland
waarop jeugdhulp en zorgverleners te vinden zijn die gecontracteerd c.q. ingezet kunnen worden. De
website is ingericht voor zowel ouders & jongeren als professionals en gemeentes. Het gaat hierbij
om ongeveer 250 gecontracteerde (Jeugdhulp) aanbieders.
The Big five
De Big five is een term die door Spirit (een grote Jeugdhulp organisatie) gehanteerd wordt en
waarmee in feite vijf levens terreinen beschreven worden die min of meer stabiel moeten zijn
voordat een jongeren helemaal zelfstandig verder kan c.q. ‘los gelaten’ kan worden.
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Praktijk ondersteuners Jeugd (POH)
Purmerend was een van de eerste gemeentes die is gaan werken met gespecialiseerde
praktijkondersteuners ‘Jeugd’. Inmiddels zijn er vijf. Dit zijn ondersteuners met een achtergrond in
de jeugdpsychologie/GGZ en/of pedagogie. Ze kunnen ook behandelingen bieden en rechtstreeks
verwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Zij blijken een belangrijke schakel te zijn in het
jeugdhulpverleningsproces.
ClupWelzijn
Clup Welzijn is de lokale brede welzijnsorganisatie met o.a. jeugd- en jongerenwerk. Zij behoort tot
het gemeentelijke basis aanbod. Zij beschikt ook over een aantal voorzieningen voor jongeren en
participeert in Wijkteams.

Schema verloop verwijzingen en/of hulpvraag
Op de volgende pagina treft u een schema waarin de verbindingen tussen bovenstaande thema’s en
entiteiten weergegeven worden.
Legenda:

1e lijn,
basisvoorziening
rechtstreeks
toegankelijk voor
ouder/jongere

Website met alle in
te schakelen
hulpverleners

2e lijns
voorzieningen.
Alleen via
verwijzingen
toegankelijk

Melding
Hulpvraag
Verwijzingen
Lichte behandeling POH of instelling
Gedwongen kader/verplichte hulp

13

Basis voorwaarden
'gezond leven'

Grafische weergave verwijzingen jeugdhulp Purmerend
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2.3: Aantallen en instellingen
Inleiding
De kern van dit onderzoek zich richt zich op de groep jongeren die gebruik maken van jeugdhulp op
het moment dat zij (bijna) 18 jaar zijn. Omdat de Adviesraad graag ook inzicht krijgt in de ‘breedte’
van te spectrum is het van belang ook zoveel mogelijk in zich te krijgen in het soort hupvraag of de
aard van de problemen.
Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen met welke instellingen er door de gemeente
Purmerend gewerkt.
Om privacy redenen was het nog niet mogelijk een gedetailleerd overzicht te krijgen van het soort
hulpvragen of hoe vaak er met welke instelling gewerkt wordt.
Wel was het mogelijk een totaal overzicht uitgesplitst naar de leeftijden 17 en 18 jaar een overzicht
lijst van gecontracteerde instellingen te krijgen .
Het betreffende overzicht van januari 2020 toont voor hoeveel jongeren van 17 of 18 jaar de
gemeente een contract heeft voor hulp waarvoor ook een verwijzing noodzakelijk is.
Van de genoemde instellingen is in de bijlagen van dit rapport een beschrijving opgenomen zodat er
globaal inzicht ontstaat over de gevraagde/geboden hulp.
Met sommige vertegenwoordigers van instellingen is, op instigatie van gemeentelijke medewerkers,
ook gesproken. Dit betrof m.n. organisaties als Spirit waar een relatief grote groep Purmerendse
jongeren naar verwezen werd7.

In gesprek met de contract beheerder Jeugdhulp bleek dat dat vraag naar Jeugdhulp in
Purmerend min of meer stabiel lijkt met ongeveer 1200 contracten/jaar. In ongeveer 40
gevallen worden aanvullende of afwijkende afspraken gemaakt

7

Informatie uit gehouden interviews
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Januari 2020: Jongeren in Hulpverlening Purmerend8
17 jaar
18 jaar
49 jongeren
17 jongeren
Parnassia Groep B.V.
Spirit
Spirit
Psygro B.V.
Prinsenstichting
De Hoofdtrainer BV
Psygro B.V.
Opvoedpoli/Care express
de Waag (de Forensische
GGZ Noord-Holland-Noord
zorgspecialisten)
Hersencentrum B.V.
Altra
De Hoofdtrainer BV
Wilskracht Zorg
Stichting Accuraat Begeleid
SVB Servicecentrum PGB
Wonen
Stichting Arkin
De Bascule
Kik iT
Familysupporters Amsterdam
Timon
Stichting Pluryn Groep
Route100
Praktijk 4You
De Bascule
Haylife
de Waag (de Forensische
zorgspecialisten)
Terminal 18 B.V.
Odion
Chinski (Children & skills)
De totale groep jongeren van 17 en 18 jaar uit Purmerend die (specialistische) Jeugdhulp ontvangt is
dus 66 personen. Daarbij kan wel opgemerkt worden dat de groep 17-jarigen bijna drie keer zo groot
is als die van 18 jarigen.
Van de bovenstaande lijst jeugdhulp aanbieders heeft Spirit een groot aandeel. Dit werd in het
interview met de gemeentelijk beleidsmedewerker al gemeld. In het gesprek met de mensen van
Spirit werd hier iets gedetailleerdere informatie over geboden.
Jongeren uit Purmerend bij Sprit, d.d. 3-2-209
Begin februari zijn er 44 jongeren uit Purmerend in een hulptraject bij Spirit. Deze zijn als volgt
verdeeld:
 31 van deze 44 zitten in de verlengde jeugdhulpverlening.
 16 jongeren zijn op dit moment 18+.
 9 hiervan krijgen pleegzorg (tot 21 jaar)
o 3 wonen begeleid
 28 zijn er nog 17 jaar
Uit bovenstaande gegevens is te concluderen dat meer dan de helft van de 17 jarige jongeren in een
hulpverlening traject uit Purmerend dit bij Spirit doen. Bij de 18 jarige waarbij sprake is van verlengde
jeugdhulpverlening zijn ze het allemaal (op één na).
8

9

Management info 27-1-20: Verkregen via M.Zijlstra, beleidsmedewerker jeugdhulpverlening Purmerend

Gerkregen tijdens interview op 3-2-20
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De indruk bestaat dat voor Purmerend Spirit vrijwel de enige is die verlengde jeugdhulp10 biedt. Dit
roept wel een aantal vervolgvragen op.
 Wordt door andere hulpverleners de hulp beëindigd bij 18 jaar of zetten zij deze voort via het
‘volwassenen regime?’
 Als hij voortgezet wordt: hoe komt het dat andere hulpverleners daar (gemakkelijker?)
toegang toe lijken te hebben (gemakkelijker dan bijvoorbeeld Spirit)?

10

Verlengde jeugdhulp kan ingezet worden tot 23 jaar, bij/voor jongeren die vóór hun 18e hulp ontvingen. Dit
kan niet meer als deze op of ná hun 18e onderbroken wordt of is geweest.
17

Hoofdstuk 3: Thema’s uit de interviews, perspectieven van
professionals.
Inleiding
Uit de verzamelde interviews zijn een aantal thema’s te destilleren waarvan de geïnterviewde
professionals aangaven dat ze belangrijk zijn voor de kwaliteit en organisatie van Jeugdhulp in
Purmerend en voor de doelgroep in het bijzonder.
De samenwerking en de sfeer
Het beeld dat uit de gesprekken met de interviewden naar voren kwam is dat een groot deel van het
‘Purmerends veld’ elkaar steeds beter weet te vinden. Het adagium ‘we doen wat nodig is’ wordt
binnen de eigen mogelijkheden zeker betracht. Alle vrijwel àlle gesproken respondenten kenden
elkaar en wisten elkaar te vinden.
De geïnterviewden die wat verder van de samenwerkingsnetwerken af stonden (Spirit bijv.) gaven
aan meer inzicht te willen krijgen in Purmerends mogelijkheden maar bevestigde min of meer het
beeld van goede samenwerking.
“Doen wat nodig is”
Purmerend ‘is niet van de nota’s’ maar wil vooral ’doen wat nodig is’. Daarmee wordt bedoeld: er
voor zorgen dat de hulpvrager krijgt wat hij of zij nodig heeft. Daartoe zoeken gemeentelijk
medewerkers en andere professionals elkaar op. Dit opzoeken gebeurt zowel formeel in
jeugdnetwerk of kwartaal overleggen als informeel. Professionals lijken elkaar ook te kennen en te
kunnen vinden.
In een aantal opzichten lijkt het er op dat de gemeente Purmerend werkt op een manier zoals de
aanbevelingen zoals ze uit een Haags onderzoek naar de overgang 18-/18+ aanbevolen wordt.
Wat regelmatig genoemd werd is dat het onderlinge vertrouwen tussen gemeente en professionals
positief bijdraagt aan de samenwerking en de kwaliteit van hulpverlening. Hieruit kun je concluderen
dat in Purmerend een tweetal speerpunten van de zorgregio voor de inkoop van jeugdhulp redelijk
vorm krijgen. Te weten: ‘Doen wat nodig is’ en ‘Ruimte voor professionals’11.
Continuïteit van professionals
Purmerend lijkt een redelijke continuïteit van professionals te kennen. Dit is bevorderlijk voor de
onderlinge samenwerking èn de relaties met de cliënten. In de gevoerde gesprekken met de
professionals bleek ook een verbondenheid met Purmerend. In veel gevallen was er sprake van een
bewuste keuze om in Purmerend te (blijven) werken of weer terug te komen.12
‘Overal zijn wachtlijsten’ en overbruggingshulp
‘Óveral zijn wachtlijsten’ was een verzuchting uit één van de interviews. Hierdoor wordt er op
verschillende manieren ook gewerkt aan of gezocht naar ‘overbruggingsaanbod’ . Er wordt naar
gestreefd (en waar mogelijk ook geboden) om ondersteuning te bieden tot het moment dat iemand
wèl bij de passende hulpverlening organisatie terecht kan. Uit nader onderzoek naar/bij de
verschillende aanbieders van jeugdhulp werd dit beeld bevestigd.13

11

O.a. verwoord in https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/02/Samenvatting-RegionaleSpecialistische-Jeugdhulp-online-versie-jan2018.pdf
12

De relatie met Purmerend leidde er zelf toe dat een aantal maatschappelijk werkers aanvankelijk ‘spontaan’
(op verzoek) een zelfstandige praktijk zijn begonnen (Route 100)
13
Zie ook het overzicht met in Purmerend/in de regio actieve jeugdhulpverleningsorganisaties. Wachttijden
variëren van 2-4 weken tot zelfs wel een jaar.
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De ‘overbruggingshulp’ wordt geboden vanuit maatschappelijke begeleiding (WMO) of via het
gesubsidieerde deel van de jeugdhulp (het A-segment) en via het jongerenwerk.
De capaciteit van deze ’overbruggingshulp’ of begeleiding lijkt ook aan zijn ‘taks’ te zijn.
Overbruggingshulp en nabijheid
De zogenaamde ‘overbruggingshulp’ is misschien wel een zeer effectieve manier van hulpverlenen
omdat hij bij uitstek aansluit bij acute vragen en problemen. M.n. als dit gebeurt door betrokken
professionals met voldoende vrijheid van handelen. Door de manier waarop het bijvoorbeeld via het
jongerenwerk en Route 100 ingezet wordt: ze hebben de ruimte en intentie om een relatie op te
bouwen met de betreffende jongeren. Dit is een van de (belangrijkste?) door het NJI onderscheiden
werkzame bestanddeel van een effectieve behandeling. Ook de praktijkondersteuners bij huisartsen
bieden regelmatig overbruggingshulp.
Adequate hulpverlening
Op meerdere manieren kwam naar voren dat geboden of beschikbare hulp niet adequaat was.
Bijvoorbeeld doordat jongeren niets meer met de jeugdhulpverlening te maken willen hebben maar
tegelijkertijd nog niet in staat zijn zelfstandig hun leven op te bouwen. In de landelijke pers zijn
meerdere verhalen verschenen over het eerder schadelijke effect van de jeugdhulp voor de
ontwikkeling van jongeren dan dat zij bijdraagt aan versterking14.
Of doordat de volwassenen GGZ niet in staat blijkt aan te sluiten bij de taal, leefwereld en levensfase
van jongeren. En tegelijkertijd er sprake is van hoge drempels voor cliënten als eenmaal
doorverwezen zijn en om überhaupt hulp te vragen.
Of door de strikt individuele benadering van de hulpverlening terwijl er in de meeste gevallen een
‘systeem-aanpak’ wenselijk/noodzakelijk is.
Nog niet loslaten
In verschillende interviews kwam naar voren dat jongeren, ná het verlaten van de
jeugdhulpverlening, nog onvoldoende zelfstandig waren om op eigen benen te staan maar dat het
lastig was om in contact met ze te blijven of in contact te komen vóórdat de problemen helemaal uit
de hand zijn gelopen15. Een van de oorzaken die werden genoemd was dat deze jongeren vanaf hun
18e niets meer met de jeugdhulpverlening te maken wilden hebben. Een andere die ter sprake kwam
was dat bijvoorbeeld gecertificeerde instellingen de hulp niet wilden verlengen (ondanks verzoeken
van bijvoorbeeld de gemeente).
Adequate ‘diagnoses’
Bevorderlijk voor de doorlooptijd en de kwaliteit van het hulpverleningsproces is het als hulpvragers
meteen bij de ‘juiste instelling’ terecht komen. In die zin dat er in het voortraject al adequate
diagnoses gesteld worden. Dit versnelt het proces en voorkomt dat er ‘te zware’ of onjuiste hulp
wordt ingezet (wat weer tot verstoppingen in het systeem leidt). Hierover werd gezegd dat de
praktijkondersteuners in dit opzicht van belangrijke toegevoegde waarde zijn.
Continuïteit en vertrouwdheid
Op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken was dit een terugkerend thema.
Zowel vanuit het perspectief van de professionals als van de hulpvrager.

Zie bijvoorbeeld : https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2271841-jason-21-stop-gesloten-jeugdzorg-van-opsluiting-word-jeniet-beter.html. Of: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/sluit-depressieve-kinderen-niet-op-maar-geef-zeliefde~b5425542/
14

15

Een van de jongerenwerkers van Clup Welzijn schrijft hier nu een Bachelor afstudeerscriptie over.
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Voor de verschillende professionals blijkt het van meerwaarde dat er continuïteit is in de onderlinge
samenwerking. Men leert elkaar kennen en weet elkaar beter te vinden dan wanneer er veel
wisselingen zijn. Er wordt een ‘samenwerkingspraktijk’ opgebouwd die bevorderlijk is voor de
kwaliteit, afstemming en samenhang.
Voor jongeren is continuïteit belangrijk zodat ze niet elke keer opnieuw moeten beginnen met een
begeleider/ hulpverlener. En gezien de ontwikkelingsfase van jongeren is het vermoedelijk óók van
belang dat de hulpverlener/begeleider de ontwikkeling van de jongere echt kan (blijven) volgen.
Continuïteit is ook belangrijk in de zin dat een jongeren ‘iets op kan bouwen’. Dat hij of zij niet elke
jaar of anderhalf jaar moet verhuizen. Zoals aangegeven ‘dan beginnen ze eigen sociaal netwerk op
te bouwen en moeten ze weer verhuizen’.
(Tijdige) bereikbaarheid en toegankelijkheid
Gemakkelijk toegankelijk hulp, laagdrempelige hulp, biedt op verschillende manieren
voordelen/perspectieven. Goed toegankelijk hulp (bijv. via de huisarts) bevordert dat er tijdig hulp
gevraagd wordt waardoor lichtere vormen van hulp vaker volstaan of hulpvragers tijdig worden
doorverwezen.
De andere kant is dat via ambulante ‘outreachende’ vormen van ondersteuning/hulp zoals het
jongerenwerk die biedt, soms jongeren geholpen worden die door geen enkele andere organisatie
effectief bereikt en geholpen worden.
Beschikbaarheid van voorzieningen
De groep 18-/18+ bevindt zich in een levensfase die de overgang van puberteit naar volwassenheid
inhoud. De overgang naar een zelfstandig leven. Het is tegelijkertijd een levensfase die veeleisend is:
er moet geleerd worden op eigen benen te staan en een eigen weg te zoeken in een samenleving die
niet eenvoudig is. Niet eenvoudig door ingewikkelde verplichtingen en regelgeving. Tegelijkertijd zijn
de mogelijkheden om financieel onafhankelijk te worden voor deze leeftijdsgroep beperkt. Te weinig
huisvestingsmogelijkheden, lage minimumlonen, weinig vaste contracten, hoge studiekosten etc.
Tijdens een van de interviews bleek wel dat er meer (begeleide) woonvoorzieningen waren dan
‘algemeen bekend’. Desondanks toch een druppel op een gloeiende plaat16.
Jongeren uit de Jeugdhulp
Jongeren die uit de jeugdhulpverlening komen, zijn om meerdere redenen of door meerdere
oorzaken kwetsbaarder dan hun gemiddelde leeftijdsgenoten:
 Ze hebben geen of nauwelijks netwerken waar ze op terug kunnen vallen. Hierdoor raken ze
regelmatig ook in een isolement,
 Ze hebben vaak slechte ervaringen waardoor er weinig mensen zin die ze durven
vertrouwen, mede omdat continuïteit nooit aanwezig was.
 Ze worden vaak vanuit een ‘beschermde’ maar vaak onveilige omgeving (waar alles voor ze
geregeld werd) ‘in het diepe gegooid’ en hebben niet geleidelijk aan kunnen leren wat het
vraagt om meerderjarig te zijn.
 Vaak is er sprake van een ‘discontinue’ voorgeschiedenis: veel verhuizingen, van instelling
naar instelling.
‘Het is hard werken zonder dak boven je hoofd’
Veel van de jongeren waar het om gaat hebben weinig tot geen netwerk om op terug te vallen.
Doordat er vaak geen andere stabiele plek voor ze beschikbaar is ontstaan er meer problemen en
meer noodzaak tot begeleiding.
16

CASA 24 was de bekendste voorziening voor begeleid wonen. Tijdens het gesprek bleek dat ook ClupWelzijn
over een aantal woningen met begeleiding beschikt.
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Goede netwerken, Bekendheid met elkaar en (alternatieve) mogelijkheden
Bij (sommige) professionals gaven aan dat het hen zou helpen als ze meer inzichten hadden in de
mogelijkheden en voorzieningen vanuit de WMO. Anderen gaven aan dat ze elkaar in Purmerend
goed kennen en kunnen vinden (steeds beter). De manier waarop de vier jeugdteams nu
functioneren werd als positief ervaren.
Kwaliteit en passend onderwijs/opleiding
Voor de jongeren in deze levensfase is het belangrijk dat er voldoende geschikte en toegankelijke
onderwijs mogelijkheden zijn.
Dagbesteding
Het hebben van een dagbesteding is vaak een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een
(begeleide) woning. Het is essentieel dat jongeren die (nog) niet werken of (nog) geen opleiding
volgen wel over een vorm van dagbesteding kunnen beschikken.
School en andere stress oorzaken
‘Schoolstress’ werd als een belangrijke oorzaak van hulpvragen gezien. Kinderen en jongeren staan
onder (grote) druk door alles wat er van ze gevraagd wordt.
Bezinning/verandering op eigen werkwijze en kwaliteit
Bij meerdere (grote) instellingen bleken ingrijpende discussies gevoerd te worden over de
inhoudelijke werkwijze. Discussies die ook tot reorganisaties of anders organiseren van hulp leiden.
Dit speelt o.a. bij Spirit dat minder ‘systeemgericht’17 en meer jongeren volgend en leefwereld
gericht wil werken. Dit heeft geleid tot de introductie van het werken met de ‘Big 5’. Ook bij de GGZ
Noord Holland Noord is met actief met een omslag van minder diagnose gericht naar een persoons
gerichte benadering. Dit heeft o.a. er toe geleid dat er meer in (brede) wijkteams gewerkt wordt.
SAMENGEVAT: Werkzame elementen
Op deze manier hebben de verschillende interviews geleid tot een verzameling observaties en
opmerkingen die ook op de vatten zijn als een vorm van hypotheses. Opvallend is wel dat een deel
hiervan nadrukkelijk aansluit wat door het Nederlandse Jeugdinstituut benoemd wordt als
‘werkzame elementen van hulpverlening’. 18 Ook zijn er duidelijk raakvlakken zijn met de conclusies
en aanbevelingen uit het onderzoek van de jongerenombudsman in Den Haag rond het ‘18-/18+
vraagstuk’.19

17

In deze context werd vooral het hulpverlenings- en organisatiesysteem bedoeld. Niet te verwarren met systeemgericht
uit de diverse vormen van systeem theorie/therapie.
18 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/notitie-effectief-werken-in-het-veranderde_jeugdveld.pdf
19 KNELPUNTEN AANSLUITING 18-/18+ IN HAAGLANDEN, Onderzoek jeugdombudsman Den Haag 2016.
https://assets.bettyblocks.com/5ae9072ffeed497e934ad982aa5f5b7e_assets/files/Knelpunten_aansluiting_haaglanden.pdf
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Hoofdstuk 4: Relevante ‘Partijen’
Voorwoord: Jongeren met een ‘hulpvraag’ van 18- naar 18+
Alle kinderen of jongeren met een ‘hulpvraag’ hebben tot hun 18e recht op hulp en ondersteuning
die via de gemeente wordt aangeboden of gerealiseerd. De achterliggende oorzaak van de hulpvraag
kan buitengewoon divers zijn.
Een gegeven bij jeugd is dat zij ‘opgroeiende’ zijn: volop in ontwikkeling op weg naar volwassenheid
en, in principe, ook zelfstandigheid. Als het goed is voltrekt dit proces zich grofweg tussen hun 16 en
25e levensjaar: de adolescentie (16-21 jr) en jongvolwassenheid (21-25 jr). Voorwaarde voor het
goed verlopen van dit proces naar volwassenheid is dat er sprake is van een voldoende stabiele basis
en genoeg ondersteuning op moment dat de zelfstandigheid nog onvoldoende is of er zich
problemen voordoen.
Vanaf hun 18e zijn jongeren juridisch volwassen en worden de geacht ‘hun eigen boontjes te kunnen
doppen’. De Nederlandse samenleving is hier echter niet op ingericht en is bovendien gecompliceerd
en veeleisend. Zo gecompliceerd dat ook veel volwassenen ‘door de bomen het bos niet meer zien’.
Vanaf hun 18e worden jongeren geacht financieel op eigen benen te kunnen staan, zelfstandig te
kunnen wonen en ingewikkelde financieel-administratieve processen (verzekeringen en belastingen)
zelfstandig aan te kunnen. Daarnaast worden ze geacht sociaal emotioneel zelfstandig genoeg te zijn
om ‘op eigen benen’ te staan.
Allerlei regelingen en voorzieningen die relevant zijn voor deze leeftijdsgroep veronderstellen wèl dat
zij terug kunnen vallen op een ondersteunend (gezins)netwerk. Juridisch gezien hebben jongeren het
recht om tot hun 21e op het gezin/de ouders terug te vallen.
De groep jongeren waar het hier om gaat, is een groep die extra hulp of ondersteuning nodig heeft.
Ze maken gebruik van Jeugdhulp omdat de gezinssituatie waaruit ze komen die nodig maakt of
omdat ze te kampen hebben met individuele stoornissen of beperkingen die extra begeleiding, hulp
of behandeling noodzakelijk maken.
De Adviesraad Sociaal Domein in Purmerend wil inzicht krijgen en wat voor beleid de gemeente
Purmerend voert in de vraagstuk en hoe dit door jongeren ervaren wordt.
De Adviesraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Ook kan ze eventueel
nader onderzoek initiëren. Adviezen kunnen genegeerd worden maar de Adviesraad functioneert wel
als een soort ‘geweten’ voor gemeentelijk beleid.

Actoren voor beleid 18-/18+
Inleiding
Uit de thema’s uit gehouden interviews is af te leiden dat bij de ontwikkeling en/of uitvoering van
beleid rond of voor de jongeren uit de vraagstelling een breed palet aan partijen of ‘actoren’ een rol
speelt.
Niet alle ‘actoren’ zijn vanuit een gemeentelijk perspectief rechtstreeks te beïnvloeden.
De gemeente (Purmerend) kan in principe aangemerkt kan worden als ‘probleemeigenaar’ als het
gaat om eventuele problematiek rond deze jongeren. Op een aantal terreinen is zij echter afhankelijk
van actoren die zij ook niet, of beperkt, zelf kan beïnvloeden.
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Eventuele adviezen en beleidsvoorstellen zullen daarom zoveel mogelijk dienen aan te sluiten op
terreinen waar de gemeente wèl eigen regie op kan voeren. Soms in samenwerking met anderen of
binnen een samenwerkingsverband.
Hieronder een eerste verkenning van op welke manier de verschillende actoren een rol (kunnen)
spelen in het vraagstuk 18-/18+.
4.1.: Adviesraad Sociaal Domein
De adviesraad is in de positie om beleidsmakers van de gemeente Purmerend te wijzen op eventuele
hiaten of manco’s in haar beleid rond Sociaal Domein vraagstukken. Ze kan ook eventuele suggesties
voor oplossingen doen.
4.2.: De gemeente Purmerend
De gemeente Purmerend is in principe probleemeigenaar maar ook een belangrijke actor op
verschillende terreinen die voor dit vraagstuk van belang zijn.
 Zij bepaalt met welke aanbieders van (jeugd)hulp ze contracten wil aangaan en welke
afspraken ze met hen wil maken. Hierin is ze overigens wel mede afhankelijk van de
samenwerkingspartners binnen de jeugdhulp regio Zaantreek/Waterland en
Amsterdam/Amstelland.
 Ze is verantwoordelijk voor het woningbouw- en woning toewijzingsbeleid. Tot op zekere
hoogte kan zij afspraken maken met bouwers en verhuurders over bouw en toewijzing.
Daarbij is ze echter ook beperkt (of versterkt) door zowel markt als de eisen en stimulansen
vanuit de Rijksoverheid. Maar via een woonverordening en/of vergunningstelsel kan ze hier
invloed uitoefenen, voor zover wetgeving dit toelaat.
 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Binnen deze wet heeft zij veel mogelijkheden om voorzieningen of
ondersteuning voor deze doelgroep te organiseren.
 Zij is verantwoordelijk voor het sociaal culturele beleid binnen der gemeente.
4.3: Woningcorporaties/woningbezitters/vastgoed beheerders
Woningen maken een essentieel onderdeel uit van het perspectief voor de doelgroepen uit dit
onderzoek. Hoewel ze allemaal hun eigen belangen en agenda’s hebben kan er mogelijk via een
vergunningstelsel invloed op uitgeoefend worden. Nationale wetgeving en markt zijn hier echter
sterk bepalend in.
4.4: Lokale en regionale (jeugd)hulp en zorginstellingen
Zorg- en hulpinstellingen die met deze jongeren werken moeten er zich nadrukkelijk rekenschap van
(kunnen) geven dat de levensfase waarin deze jongeren zich bevinden mede leidend moet zijn voor
de aanpak die geboden wordt. Dit betekent dat er nadrukkelijk aandacht is voor
ontwikkelingsvraagstukken20 die bij deze levensfase horen, als voor het systeem21 waarbinnen zij
moeten/kunnen functioneren.
De in dit verband belangrijkste instellingen zijn de organisaties waar of via wie jongeren ook wonen22.

20

Dat ze niet alleen hun eventuele ‘probleem’ leren hanteren maar dat ze óók leren als zelfstandig semi
volwassene voor zichtzelf te zorgen met alle eisen die de samenleving aan ze stelt.
21
Het is vaak juist de achtergrond van deze jongeren die er toe leidt dat er problemen zijn/hulp nodig is. Als er
geen aandacht besteed wordt aan de oorzaken binnen de achtergrond/het systeem van een jongere wordt
hij/zij er ook weer op terug geworpen.
22
Dus residentiele instellingen maar ook pleegzorg.
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4.5. De Rijksoverheid
De Rijksoverheid is zowel een essentiële financier als wetgever op tal van relevante terreinen rond
dit en verwante vraagtukken. Vanuit het perspectief van dit onderzoek of de Adviesraad is zij echter
niet te beïnvloeden. Desondanks kan de gemeente Purmerend op gezette tijden mogelijk wel, via
bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zaken agenderen teneinde de Rijksoverheid te
bewegen tot beleidsveranderingen.
4.6. Onderwijsinstellingen
Voor jongeren rond de 18 jaar is het voor hun ontwikkeling en perspectieven op de arbeidsmarkt
belangrijk dat er geschikte en toegankelijke onderwijsmogelijkheden zijn. Op lokaal niveau zijn er een
aantal MBO opleidingen. Voor veel van deze jongeren geldt dat ze zowel een problematisch
onderwijsgeschiedenis hebben23 . Het gegeven dat ze vaak ook (volledig) zelfstandig moeten
functioneren (dus geen thuisgezin of vangnet hebben) maakt het volgen van een opleiding soms
extra belastend of uitdagend. In de organisatie van het onderwijs en de aldaar geboden
ondersteuning kan hier rekeningen mee gehouden worden.
4.7 Arbeidsmarkt partners
Binnen de arbeidsmarkt regio kunnen met bijvoorbeeld werkgeversservice punten en UWV afspraken
gemaakt worden ter ondersteuning van de uitvoering van de participatiewet. Hierin of hierbij kunnen
expliciete afspraken gemaakt worden ter ondersteuning van deze groep jongeren.
4.8 Sport & Recreatie, sociaal cultureel werk en Verenigingsleven
Deze, in principe op vrije tijd gerichte groep van organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van sociale- en steun netwerken van jongeren. Daarnaast stimuleren ze de
ontwikkeling van talenten en interesses. Voorwaarde is wel dat ze laagdrempelig en toegankelijk zijn.
Dit betekent betaalbaar èn gastvrij ten opzichte van deelnemers/leden die niet automatisch in het
‘club-stramien’ passen.
Gemeentelijk beleid kan hier een belangrijke ondersteunende rol in spelen.
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Veel eerste signalen over eventuele problemen komen vaak via leerplichtambtenaren. Verschillende geïnterviewden
verwezen hier ook naar.
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Hoofdstuk 5: Aanzetten voor Samenhangend Jeugd(hulp)beleid
Inleiding
In de dit hoofdstuk willen we aanzetten bieden voor een samenhangend beleid voor met betrekking
tot jeugdhulp in Purmerend. En dan met name gericht op de groep 18-/18+.
Dit doen we aan de hand van de volgende vraagstelling:
Op welke manier kan de gemeente Purmerend (verder) beleid ontwikkelen zodat voor jongeren uit de
jeugdhulpverlening er een adequaat en toegankelijk vervolg is op het moment dat ze meerderjarig
worden. Ten einde jongeren voldoende kansen te geven om volwaardig en zo zelfstandig mogelijk
deel te nemen aan de samenleving.
Hoe doet ze dit op dit moment , hoe wordt dit ervaren, wat en hoe kan er aan verbeterd worden?
Spirit, één van de grootste betrokken jeugdhulp organisaties hanteert daarbij het model van de ‘Big
Five’24.
Daarbij benoemen ze vijf terreinen in het leven van een jongere die voldoende stabiel moeten zijn
vóórdat je als hulpverlener hem of haar kunt/mag loslaten. Ze zijn door hen geformuleerd zijn vanuit
het perspectief van de hulpverleners maar geven nadrukkelijk richting aan wat er noodzakelijk is voor
jongeren voordat zij zichzelf kunnen redden. Het principe van de ‘Big Five’ komt voort uit het
gedachtengoed van de ‘Housing First’25 benadering . Het is een model dat op al zijn onderdelen zowel
theoretisch als praktische onderbouwing vanuit verschillende perspectieven kent.
In dit deel willen we een aanzet bieden voor samenhangend beleid rond jeugd en jeugdhulp. Hierbij
hanteren we de ‘Big Five’ als uitgangspunt en thema’s uit de interviews als elementen die bij dragen
aan het realiseren van de basisvoorwaarden voor zelfstandigheid van deze groep jongeren
Allereerst zullen we in het hier volgende een toelichting geven op deze ‘Big Five’. Daarna zullen we
dieper in gaan een aantal verschillende thema’s uit de interviews en hoe deze van invloed zijn op
deze Big Five.
Hieronder treft u een weergave van deze ‘Big Five’ zoals Spirit deze geeft op haar eigen websites
voor professionals.
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Zie bijvoorbeeld www.spirit.nl/big5

Zie ook bijvoorbeeld ‘Housing First Gids’ Nederland www.housingfirstnederland.nl
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5.1: Vijf belangrijke levensgebieden, factoren, die ondersteund moeten worden
De Big 5 van Spirit26

Figuur 1: De 'Big Five' van Spirit

1. Support: er is in ieder geval 1 volwassen persoon duurzaam beschikbaar voor de jongere om op
terug te vallen en een stabiel, steunend netwerk.
2. Wonen: de jongere heeft een passende, betaalbare en stabiele woonplek.
3. School & Werk: de jongere gaat naar school en/of heeft een baan die voldoende basis biedt
voor een toekomstige loopbaan.
4. Inkomen: de jongere heeft voldoende inkomen en een plan op het voorkomen en/of oplossen
van schulden.
5. Welzijn: de jongere is fysiek en mentaal in balans en heeft een plan op signaleren van disbalans.
Er is voor de jongere zorg beschikbaar tot 27 jaar, indien nodig.

5.1.1: Steun en sociaal netwerk (Support)

Voor ieder mens is het belangrijk om een sociaal netwerk om zich heen te hebben. Zonder sociaal
netwerk raken mensen in een isolement en vereenzamen. En kleine problemen kunnen groot
worden.
Het kunnen beschikken over een sociaal netwerk is niet alleen bevorderlijk voor het welzijn (want
ook minder eenzaamheid). Er gaat ook een ‘preventieve’ werking vanuit: Het voorkomt vaak ook dat
problemen te lang voortduren en daardoor onoplosbaar worden doordat er meer mogelijkheden zijn
om tijdig hulp te vragen. Of doordat iemand uit het netwerk actief optreedt in het belang van de
jongere.
Een goed sociaal netwerken heeft ook een stimulerend effect: het brengt jongeren in aanraking met
anderen en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden (hobby’s, banen, nieuwe vrienden etc.). Juist de
deze levensfase is dit bijna van levensbelang. Pubers en jongeren hebben ook anderen nodig om zich
te ontwikkelen.
Voor de meeste mensen geldt dat ze van jongs af aan opgroeien binnen netwerken waarop ze later
ook terug kunnen vallen. Bij een ‘normale’ ontwikkeling leven de meeste mensen in een redelijk
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https://www.spirit.nl/programma-16-27/professionals-de-big-5/
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stabiele omgeving waardoor ze ook gemakkelijk(er) nieuwe activiteiten kunnen ontplooien en
daarmee weer nieuwe netwerken opbouwen.
Voor jongeren uit de jeugdhulpverlening geldt dit allemaal niet of veel minder. Hetzij omdat ze uit
een problematisch gezin komen en in (vaak veel verschillende) jeugdhulpinstellingen zijn opgegroeid.
Of omdat ze te kampen hebben met een beperking of stoornis waardoor het opbouwen van de
stabiel sociaal netwerk veel minder vanzelfsprekend is.
Jongeren die door hun omstandigheden vaak (gedwongen) verhuisd zijn hebben alleen hierdoor al
geen stabiele sociale netwerken. Ze moeten die juist nog opbouwen, of zelfs leren kennen. En anders
is het juist belangrijk dat ze nieuwe netwerken opbouwen.
En als er sprake is van een beperking of stoornis kan het opbouwen van een eigen sociaal netwerken
een behoorlijk uitdaging zijn. Soms omdat de beperking of stoornis zèlf dit lastig maakt. Maar vaak
ook doordat de omgeving niet erg toegankelijk is.
In verschillende interviews kwam het isolement binnen deze groep met de problemen en
eenzaamheid die hier uit voortkwamen sterk naar voren.
Samengevat komt het er op neer dat een sociaal netwerk essentieel is voor een gezonde verdere
ontwikkeling maar dat het juist voor deze groep jongeren extra ingewikkeld is om dit op te bouwen.

5.1.2: Wonen, ‘Housing First’
Housing first is een concept van een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding.
Oorspronkelijk bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing
van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. De gedachte
hierachter is dat een dak boven het hoofd in feite het begin van begeleidingstraject is dat tot
zelfstandigheid zal leiden27.
De ‘tegenhanger’ van deze gedachtegang werd kernachtig verwoord door geïnterviewde
maatschappelijk begeleiders van Route 100 in Purmerend: ‘het is heel hard werken zonder dak boven
je hoofd’. ‘Met een dak boven je hoofd vermindert de stress en komt rust’.
Het is van origine een Amerikaans concept, oorspronkelijk gericht op daklozen. Het is inmiddels ook
omarmd door Spirit waarbij de begeleiding er op gericht is jongeren steeds zelfstandiger te laten
wonen.
Wonen is een basisnoodzaak van iedereen. Het is in Nederlands inmiddels een gegeven dat er sprake
is van tekorten op de woningmarkt. Een algemene trend is dat jongeren in Nederland ook steeds
langer thuis blijven wonen28. Hier zijn veel verschillende oorzaken voor de benoemen. Variërend van
een andere relatie met ouders, de kosten van een eigen woonruimte, de beschikbaarheid van
studiefinanciering etc. Voor de meeste jongeren geldt dat ze terug kunnen vallen op, c.q. langer
blijven bij, hun ouders.
Voor de doelgroep uit dit onderzoek geldt dit juist niet. Vaak zitten ze in de jeugdhulpverlening
doordat ze geen ouders hebben waar ze op terug kunnen vallen. Ze zijn dus (extra) afhankelijk van
eigen huisvesting.
In zijn algemeenheid is zelfstandig wonen voor jongeren vanaf hun 18e nauwelijks mogelijk. Voor
jongeren is dit, zelfs als er woningen beschikbaar zouden zijn, financieel nauwelijks haalbaar. Bij een
27
28

Vrij naar https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/faqs/wat-is-housing-first/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/06/studerende-en-werkende-jongeren-gaan-later-uit-huis
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fulltime baan is het minimum loon van de 18 jarige rond de € 740.29 Bijstand is in principe niet
mogelijk omdat ouders formeel nog een zorgplicht hebben tot hun 21e .
Zonder stabiele huisvesting kunnen jongeren zich niet goed verder ontwikkelen. Het veroorzaakt niet
alleen stress en dus verminderd welzijn, maar maakt het vrijwel onmogelijk om ook op andere
thema’s uit de ‘Big Five’ iets op te bouwen.
Voor jongeren van 18 in het algemeen, en voor jongeren uit deze doelgroep in het bijzonder, geldt
dat ‘zelfstandig wonen’ vaak nog met vallen en opstaan gebeurt. Vaak kunnen ze nog niet voldoen
aan de eisen van een ‘goed huisvader’ zoals dit traditioneel in huurcontracten is opgenomen. Ze
moeten het nog leren en moeten daar ook de ruimte voor of ondersteuning bij krijgen.
Concreet betekent dit: een stabiel en betaalbaar dak boven het hoofd en ondersteuning bij het leren
zelfstandig te wonen en verantwoord met de woning om te gaan.

5.1.3: School & Werk

De doelgroep waar het hier om gaat bevindt zich in een levensfase waarin nog volop ontwikkeling
plaats moet vinden. Zowel als persoonlijkheid maar zeker ook als (toekomstig) lid van de
beroepsbevolking. Belangrijk is het dus dat ze bezig zijn met ook toekomst gerichte activiteiten. Werk
wat ook in de toekomst perspectief op, o.a. financiële zelfstandigheid, biedt.
School en/of werk zijn overigens essentieel om (uiteindelijk) de financiële stabiliteit te komen die ook
wonen mogelijk maakt.
De manier waarop onderwijs en/of werk moet wel aansluiten bij wat deze jongeren (aan)kunnen.
Vaak hebben ze ook buitengewoon slechte ervaringen met onderwijs het blijven volgen niet
vanzelfsprekend is. Of het is erg belastend om zowel onderwijs te volgen als voor je zelf te moeten
zorgen.

5.1.4: Inkomen en financiën op orde

Zoals ook hierboven al aan de orde kwam zijn de inkomens mogelijkheden voor jongeren tamelijk
beperkt. Het minimum jeugd loon is nauwelijks toereikend om zelfstandig van te leven, voor bijstand
komen ze eigenlijk pas na hun 21e in aanmerking omdat ouders zorgplicht houden. Ook
studiebeurzen betekenen vaak een noodzaak tot bijbaantjes. En tot hun 27e geldt sowieso een
wachttijd van vier weken waarin ze eerst een baan moeten zoeken.
Daarnaast blijkt dat de financiële en administratieve verplichtingen30 die ontstaan bij het bereiken
van meerderjarigheid een dermate complicerend factor te zijn dat ze ook tot schulden leiden. Wat
weer een eigen stress-dynamiek veroorzaakt.
Niet alleen het hebben van een inkomen is belangrijk maar ook de vaardigheden en inzichten om hier
verantwoord mee om te gaan (in een gecompliceerde samenleving) . Als deze onvoldoende zijn
ontstaan er bijvoorbeeld weer huurschulden waardoor de stabiele woning weer bedreigd wordt.

5.1.5:. Welzijn

In deze context wordt hier mee bedoeld dat een jongeren geestelijk in staat moet zijn om
(uiteindelijk) geheel voor zichtzelf te zorgen. Dit betekent o.a. dat hij of zij in staat is om de
momenten dat het emotioneel zwaar wordt (zoals bij iedereen wel eens het geval is) dit kan
29

Een willekeurige kamer-zoek website geeft voor Purmerend aan dat een huur van € 600, - een gemiddeld is
maar dat de inkomens eis vaak hoger dan € 1.110,- ligt. En dat er bovendien weinig kamers tot prijsklasse
vrijkomen.
30
Bijvoorbeeld de verplichting om een zorg verzekering af te sluiten, toeslagen aan te vragen of eigen bijdragen
te bepalen.
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hanteren. Of in staat is tijdig ‘aan de bel te trekken’ of op ‘de rem te trappen’. Dit is zeker essentieel
voor jongeren met een psychiatrisch geschiedenis.
Als dit niet het geval is ontstaat er een risico op verslavingen, destructief gedrag of acute en
onhanteerbare psychische nood. Dit alles heeft niet alleen gevolgen voor de jongere zelf maar ook
voor zijn of haar directe (woon) omgeving.

5.1.6: Tot slot: Gemeente, Hulpverleners en de jongere zèlf.
De mogelijkheden om in alle vijf de bovengenoemde levensterreinen te voorzien in de noodzakelijke
voorwaarden is afhankelijk van inzet van zowel gemeente, jongere zelf en hulpverlener.
Van een hulpverlener kan verwacht worden dat zij in haar ondersteuning en begeleiding een jongere
voorbereidt op een zelfstandig leven na zijn/haar 18e. Dit betekent leren een eigen huishouding te
voeren maar bijvoorbeeld ook welke financiële en administratieve verplichtingen hier bij horen en
hoe hieraan voldaan moet worden. Of de jongere begeleidt in het komen tot een studiekeuze en/of
baan.
Voor de gemeente geldt dat hij zorgdraagt voor adequate en bereikbare voorzieningen. Zoals
bijdraagt aan passende huisvesting, adequate en tijdige ondersteuning waar dit nodig is. Maar ook
voor toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan werk, scholing, welzijn of sociale netwerk.
Voor de jongere betekent het dat hij/zij wel bereid moet zijn ook gebruik te maken van de geboden
voorzieningen of ondersteuning.

29

5.2: Ondersteunende thema’s en vraagstukken
Inleiding
Met behulp van de ‘Big Five’, thema’s uit de interviews en literatuur wordt het mogelijk contouren te
schetsen van samenhangend beleid ter (voortzetting) van jeugdhulp.
In dit model zijn ook de volgende ondersteunende factoren opgenomen
 Begeleiding en Ondersteuning
 Geschikte Woningen
 Toegankelijke, aantrekkelijke recreatieve voorzieningen
 Adequate hulpverlening of behandeling
 Geschikte arbeidscontracten
 Studiefinanciering
 Schuldsanering
 Continuïteit

5.2: Nadere uitwerking van Ondersteunende Thema’s
5..2.1: Begeleiding en ondersteuning
Hiermee wordt bedoeld dat een jongere ondersteund/begeleid wordt op alle terreinen waar dit
nodig is en op momenten dát dit noodzakelijk is. Het kan het aanleren van vaardigheden betreffen
maar ook morele ondersteuning zijn. Dat kan variëren tussen leren budgetteren tot ondersteuning
bieden tot het moment dat iemand bij specialistische hulpverlening terecht kan (overbruggingshulp).
Of juist ondersteuning nádat hij/zij (opnieuw) uit een hulpverleningstraject komt.
Juist voor jongeren die uit de jeugdhulpverlening komen is het extra belangrijk dat ze terug kunnen
vallen op structurele, of zo lang als nodig, ondersteuning. Hier zijn meerdere redenen voor. Jongeren
die in een normaal functionerend gezin en familie zijn opgegroeid kunnen daar later ook op terug
blijven vallen. Als gezegd geldt dit voor jongeren uit de jeugdhulp vaak niet. En anders zijn het vaak
jongeren die door hun stoornis of beperking extra structurele begeleiding nodig zullen hebben.
De beschikbaarheid van begeleiding heeft effect op vrijwel alle onderdelen van de ‘Big Five’. Een
eventuele behandeling wordt uiteindelijk effectiever doordat er met begeleiding meer kans is om het
geleerde tijdens een behandeling daadwerkelijk te integreren in het dagelijks leven. In feite ìs
begeleiding één van de Big Five: een volwassene waar de jongere op terug kan vallen.
Begeleiding blijkt vaak als goede ‘overbruggingshulp’ te werken. Omdat veel hulpverleningsinstelling
wachtlijsten kennen duurt dus vaak een tijd voordat iemand terecht kan als dit nodig is. Als er wèl
begeleiding beschikbaar is biedt deze vaak steun om te voorkomen dat problemen tijdens de
wachtperiode te veel verergeren.
Voor veel jongeren is begeleiding nog een absolute voorwaarde bij het zelfstandig wonen. Als er
meer toereikende begeleiding is, wordt de kans op geschikte huisvesting voor deze jongeren ook
groter.
Tijdige en adequate begeleiding kan in een belangrijke mate voorkomen dat jongeren in de schulden
raken. Of ze bijstaan in het uit de schulden raken.
In Purmerend wordt er om die redenen via de WMO maar ook via het gesubsidieerde netwerk (Clup
Welzijn) begeleiding ingezet.
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5.2.2: Geschikte woningen
Geschikte woningen: dit betekent tijdig geschikte voor de jongeren betaalbare woningen. Dit
betekent ook veiligheid en continuïteit. Dus zolang als de jongere zelf wil. Het hebben van een
woning is essentieel om de kunnen voldoen aan alle andere thema’s van de Big Five. Maar het
zelfstandig wonen vraagt een bepaalde volwassenheid en vaardigheden waar ze vaak nog
onvoldoende over beschikken. Zelfstandig wonen kan op momenten eenzaam zijn. Daar is het
steunende netwerk weer belangrijk bij.
Purmerend kent een groot tekort aan woningen. Het kunnen beschikken over een woning is echter
essentieel voor jongeren die uit de jeugdhulp komen. Zij kunnen in de regel niet terug vallen op een
ouderlijk huis. Een ‘dak boven je hoofd’ is een basisvoorwaarde voor het überhaupt kunnen
opbouwen van een zelfstandig leven. Zoals in interviews naar voren kwam: ‘Het is hard werken
zonder een dak boven je hoofd” ‘Purmerend is een van de moeilijkste gemeentes om in te wonen als
je jong bent’. Met dit laatste werd bedoeld dat er niet voorzien kon worden in deze basis behoefte.
5.2.3: Toegankelijke, aantrekkelijke recreatieve voorzieningen.
Deelnemen aan recreatieve voorzieningen draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken. En
daardoor weer een steunnetwerken. Het geeft ook plezier, waardoor welzijn bevorderd wordt.
Van toegankelijke, aantrekkelijke en goedkope/betaalbare recreatieve voorzieningen en vrije
tijdsbesteding kan een grote ‘preventieve’ werking uitgaan. Juist via vrije tijdbestedingen worden
belangrijke sociale relaties opgebouwd en hobby’s ontwikkeld. Hiermee ontwikkelen jongeren hun
eigen sociale netwerk waar ze als het nodig is op kunnen leunen of terug vallen.
Het sociaal cultureel en sport beleid van de gemeente Purmerend kan hier nader op onderzocht en
getoetst worden.
5.2.4.Adequate hulpverlening of behandeling
Behandeling is pas werkelijk adequaat als hij aansluit op de behoefte, de levensfase èn de sociale
omgeving van de jongere. Concreet betekent dit dat ‘levensfase-vraagstukken’ betrokken moeten
worden in de behandeling. Of het systeem waarbinnen een puber of jongere leeft (gezin, school etc.).
Het betekent ook tijdige behandeling, dus op het moment dat de nood daar is.
Voor jongeren die uit de jeugdhulp komen blijkt vaak dat ze nog onvoldoende voorbereid zijn op een
volledig zelfstandig leven. Ze worden ‘te vroeg los gelaten’ of willen zelf niets meer met de
hulpverlening te maken hebben. In beide gevallen is dit op te vatten als het tekort schieten van de
hulpverlening. De jongeren heeft niet (alle) hulp gehad die hij/zij nodig had. Òf de
hulpverleningsrelatie was zodanig dat hij meer schade dan hulp heeft opgeleverd.
Binnen relevante organisaties worden diepgaande discussies31 gevoerd over de kwaliteit van te
beiden hulp. Mogelijk zijn er aanvullende richtlijnen of criteria te ontwikkelen bij te maken keuzes en
aanpak.
5.2.5: Geschikte arbeidscontracten
Geschikte arbeidscontracten: Dit betekent dat de betaling, het loon, het mogelijk maakt voor een
jongere zelfstandig te leven. Maar ook dat er voldoende garantie voor continuïteit is.
We leven in een samenleving waar het voor àlle jongeren buitengewoon moeilijk is om geheel
zelfstandig te kunnen functioneren. Voor deze leeftijdsgroep zijn er nauwelijks vaste
31

Dit bleek o.a. met vertegenwoordigers van Spirit en GGZ Noord Holland Noord
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arbeidscontracten en het jeugdloon is te laag om zelfstandig van te kunnen leven. Zeker in een
samenleving waar woningen schaars zijn. Toch is de groep die uit de jeugdhulp komt hier wèl toe
genoodzaakt. Hiermee wordt het ook moeilijk om de noodzakelijk financiële stabiliteit te verkrijgen
(één van de Big Five).
5.2.6: Studiefinanciering
Studiefinanciering maakt het mogelijk om een studie te volgen. Een studie volgen is een voorwaarde
voor studiefinanciering. Wel betekent dit dat de jongere een (studie)schuld opbouwt.
Dit is dus een lening waaraan bovendien veel eisen verbonden zijn. De eisen hebben betrekking op
het tempo waarin studieresultaten gehaald worden of het aantal keren dat er maximaal van studie
gewisseld mag worden. Juist voor jongeren die uit de jeugdhulp komen zijn de eisen extra belastend.
Het ‘hoofd boven water houden’ is voor deze groep al extra zwaar. Hiermee wordt het risico op (te
veel) studievertraging groter.
5.2.7: Schuldsanering
In de praktijk blijkt dat jongeren die ‘te vroeg zijn los gelaten’ vaak kampen met schulden. Schulden
zijn een grote en verlammende factor. Ze kunnen leiden tot (een toename van) psychische en
gezondheid klachten. Maar vaak is het ook andersom: psychische en gezondheidsklachten leiden tot
schulden. Links om of rechtsom is aandacht voor schulden of schuldsanering een invloedrijke
factor.32
Belangrijk is snel ondersteuning te kunnen bieden op het moment dat er schulden (aan het )
ontstaan (zijn). Schulden zijn een molensteen om de nek en leiden tot een grote hoeveelheid psychosociale klachten. De begeleiding die hier in geboden kan worden is essentieel.
5.2.8: Continuïteit (in relaties)
Met continuïteit wordt in dit verband zowel continuïteit van hulpverleners als de inzet van hulp
bedoeld. Hierdoor kan er een betere ondersteuning- of behandelingsrelaties ontstaan. Wat de
effectiviteit en kwaliteit van hulp weer bevorderd.
Continuïteit is een belangrijk onderdeel van een ‘de werkzame bestanddelen’ van hulp. Preciezer
gezegd: de kwaliteit van relatie tussen ondersteuner of hulpverlener en jongere (of ouders) is een
belangrijke factor in de effectiviteit van behandeling. Veel wisselingen van ondersteuners of
hulpverleners is niet bevorderlijk voor de effectiviteit terwijl een opgebouwde vertrouwensrelatie
veel deuren opent.
In Purmerend bleek ook dat continuïteit in relaties tussen professionals een positief effect heeft op
de kwaliteit van hulp.

5..3 Een dynamisch diagram
De hierboven genoemde hoofd en steunvariabelen zijn met behulp van Stella33 onder gebracht in een
dynamisch causaal schema. Dat wil zeggen dat met behulp van dit diagram getracht is inzichtelijk te
32

Een zoekterm als ‘schulden en gezondheidsklachten’ leidt tot een groot aantal resultaten. Weliswaar van verschillende
wetenschappelijk niveau maar als geheel overtuigend.
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Stella is een dynamische simulatie programma waarmee ook wiskundige berekeningen toegepast kunnen
worden op de (relaties tussen) de verschillende hoofd- en steunfactoren.
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maken welke variabelen van invloed zijn maar ook elkaar weer beïnvloeden. In onderstaand diagram
het gewicht van de verschillende variabelen nog niet uit gewerkt. Om variabelen eventueel te
kunnen kwantificeren of een relatief gewicht toe te kennen is meer studie en onderzoek
noodzakelijk. Wel wordt het met dit diagram mogelijk verbanden inzichtelijk te maken en daar ook
aanbevelingen of conclusies aan te verbinden.
In onderstaan schema staan verbanden van elkaar beïnvloedende factoren getekend. In deze vorm
zijn ze dus voor ons nog niet te kwantificeren.
Onderstaande figuur is getekend met behulp van het Stella programma en zal verderop nader
toegelicht worden. Of het in deze vorm werkelijk op te vatten is als, of te vertalen is naar, een
wiskundig model is twijfelachtig. In deze context is het vooral bedoeld om inzichtelijk te maken welke
verbanden er zijn en hoe deze van invloed op elkaar zijn.
Als gezegd: De onderscheiden factoren bieden wel handvatten voor verder onderzoek en
aanbevelingen voor beleidsontwikkeling en – interventies.
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Figuur 2: 'Big Five' & Steunvariabelen

5.3.1: Toelichting op het dynamisch diagram

Het uitgangspunt bij dit diagram zijn de vijf ‘basiselementen’ waaraan voldaan moet worden vóórdat
een jongeren ‘losgelaten’ kan worden. Deze formulering is vanuit het perspectief van de hulpverlener
en de financier (gemeente).
In dit diagram zijn het de vijf ‘containers’ (de rechthoekige vlakken) die corresponderen op de Big
Five van Spirit: Wonen, Steun, Financiën (op orde), werk/scholing en Welzijn .
Aan alle vijf de ‘voorwaarden’ moet voldaan zijn vóórdat je kunt verwachten dat een jongere
voldoende zelfstandig verder door het leven kan. Dit betekent dus dat ze ook met elkaar in balans
moeten zijn en zo goed mogelijk blijven.
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Dit is de reden waarom ze allemaal met elkaar (wederzijds) in verbinding zijn getekend. In principe is
het zo dat als één van deze elementen (te ver) uit balans raakt àlle elementen kans maken ‘in te
storten’ . Als dit gebeurt ‘is de weg terug’ weer heel lang, heel pijnlijk en heel kostbaar.
Naast de vijf essentiële factoren zijn er steunvariabelen te herkennen. In deze context zijn variabelen
die ondersteunend werken bij het realiseren van één of meer van de vijf hoofdzaken die ‘op orde’
dienen te zijn voordat een je kunt verwachten dat iemand zelfstandig kan functioneren.
De hier onderscheiden steunvariabelen:
 Continuïteit: Zoals al eerder gesteld is continuïteit een belangrijk voorwaarwaarde voor
kwaliteit van ondersteuning maar ook voor onderlinge afstemming tussen professionals.
Tevens is het voorwaarde voor adequate hulpverlening.
 Geschikte woningen: Uitgangspunt bij deze groep is in principe dat zij niet terug kunnen naar
een ouderlijk huis. Er moeten dus geschikte woningen voor ze zijn: betaalbaar en met
begeleiding als deze nog nodig is. Er is dan ook steun op momenten dat de jongere dit nodig
heeft.
 Begeleiding en ondersteuning maakt het mogelijk dat verhuurder eerder woningen
beschikbaar durven te stellen, dat er iemand is om op terug te vallen als het nodig is. Maar
goede begeleiding kan ook de kwaliteit van eventuele behandeling of hulpverlening
programma’s versterken
 Toegankelijke, aantrekkelijke vrije tijds voorzieningen dragen bij aan de ontwikkelingen van
eigen sociale netwerken en daarmee ook aan een netwerk waarop een jongere eventueel
kan terug vallen. En dus op steun als het nodig is.
 Schuldsanering en schulden preventie blijkt in veel gevallen noodzakelijk doordat er bij veel
jongeren problematische schulden zijn ontstaan.
 Adequate hulpverlening ondersteunt jongeren niet alleen in het hanteren van eventuele
eigen stoornissen maar bereidt hem of haar ook voor op een zelfstandig leven. Dit betekent
o.a. dat ze nadrukkelijk oog heeft voor de levensfase. Maar óók dat een jongere eventuele
symptomen en vlakuilen bij zichtzelf te herkennen en daar op een effectieve, nietdestructieve manier, naar te handelen. En daarmee dus stabiliteit in welzijn te creëren.
 Studiefinanciering, loon of uitkering zijn noodzakelijk voor iedereen om zijn/haar
levensonderhoud te kunnen voorzien. Voorwaarde is wel dat deze toereikend moeten zijn.
 Geschikte contracten zijn voorwaarde om enig continuïteit op te bouwen: voldoende salaris
en garanties voor continuïteit.
Als gezegd zijn hierboven onderscheiden steunvariabelen gebaseerd op thema’s uit de verschillende
interviews met in Purmerend actieve professionals.
De verschillende bevindingen uit het onderzoek kunnen met behulp van dit model ook vertaald
worden naar conclusies en aanbevelingen
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen
Inleiding: Bevindingen uit andere gemeentes
In verschillende andere gemeentes hebben onderzoeken plaatsgevonden met een vergelijkbare
vraagstelling als die uit het onderzoek in Purmerend. Voorbeelden hiervan zijn het rapport
‘Knelpunten aansluiting 18-/18+ in Haaglanden’ uit 2016.
Of het rapport uit 2018 in opdracht van Alkmaar, Zaanstad en Hoorn “18 is ook maar een getal”.
Ook in deze rapporten worden knelpunten benoemd en aanbevelingen gedaan die relevant kunnen
zijn voor het beleid van de gemeente Purmerend.
Vrijwel al deze knelpunten en aanbevelingen zijn op de een of andere manier herkenbaar in de
bevindingen in Purmerend. Opvallend is daarbij dat aanbevelingen vaak op veel verschillende niveaus
betrekking hebben: variërend van wetgeving en voorzieningen via de inzet van hulpverleners naar
het aanspreken van jongeren zelf.
Dit illustreert dat jeugd(hulp) beleid om samenhang vraagt. En helemaal als het om een
leeftijdsgroep gaat die op de grens van volwassenheid staat. Hoewel wèl essentieel, gaat het niet
alleen om regelgeving, financiering, onderlinge afstemming tussen hulpverleners of kwaliteit van
hulp.
In essentie gaat het om de mogelijkheden een zelfstandig leven op te bouwen, gegeven de
omstandigheden of beperkingen waar deze jongeren mee te maken hebben.
De mogelijkheden om een zelfstandig leven op te bouwen worden niet bepaald door één element.
Het is een samenspel van elkaar beïnvloedende factoren. Adequaat en effectief jeugd(hulp)-beleid
anticipeert en faciliteert hierin.
Met ‘The Big Five’ benadering zoals deze door Spirit ontwikkeld is, wordt het mogelijk om samenhang
te creëren in jeugd (hulp) beleid. Deze benadering is gebaseerd op de constatering dat jongeren uit
de jeugdhulp extra ‘aandacht’ vragen.
De thema’s die uit de gehouden interviews naar voren zijn gekomen bieden aanvullende en
versterkende aanbevelingen.

Aanbevelingen
Te hanteren algemene uitgangspunten
Erken dat jongeren die uit de hulpverlening komen niet kunnen terugvallen op familie of
netwerken. Ze verkeren in een fundamenteel andere positie dan ‘gemiddelde’ jongeren.
Neem dit als uitgangspunt voor samenhangend beleid.
Gebruik de ‘Big Five’ als basis voor het creëren van samenhang in het jeugd(hulp) beleid.
Wet- en regelgeving die van belang is/kan zijn voor deze leeftijdsgroep veronderstelt vaak
omstandigheden die voor deze jongeren niet van toepassing zijn. (m.n. de Bijstandwet en
woonverordeningen maar ook minimum jeugdlonen). Creëer aanvullende voorzieningen en
aanpassingen om adequaat aan te sluiten bij de behoefte van deze groepen.
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Met betrekking tot de hulpverlening
Zorg dat eventueel geboden hulp nadrukkelijk ook ‘levensfase-bewust’ is. Dus niet alleen met
oog voor de problematiek en ontwikkelingsfase maar juist ook voor de levensfase: de
omgeving en de voorbereiding op volwassen verantwoordelijkheden.
Zorg dat er continuïteit in het aanbod en van betrokken lokaal actieve hulpverleners blijft
bestaan. Dit is bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking, de onderlinge ‘vindbaarheid’
èn de benutting van lokale kennis en voorzieningen.
Kies voor hulpverleners en organisaties die ook ‘de taal van jongeren’ spreken’.
Met betrekking tot wonen
Zorg voor tijdige en voldoende woongelegenheid voor deze groep jongeren. Maak afspraken
met woningcorporaties en hulpverleningsorganisaties.34 Geef deze groepen hoge prioriteit35.
Zorg dat begeleiding en verantwoordelijkheid gelijktijdig helder en adequaat geregeld zijn.
Met betrekking tot begeleiding en overbrugging
Creëer een netwerk en systeem waardoor jongeren langer begeleid en ondersteund kunnen
worden. Koester en versterk de huidige praktijk in Purmerend waarbij vertrouwde WMO
begeleiders en jongerenwerkers ingezet kunnen worden.
Erken dat zogenaamde ‘overbruggingshulp’ en begeleiding ná een eventuele behandeling
essentiële elementen kunnen zijn voor effectieve hulpverlening.
Betrek jongeren zèlf ook bij de vraag hoe ze eventueel begeleiding willen hebben. Stel zo
nodig ook eisen.
Met betrekking tot sociale netwerken
Creëer en ondersteun (voldoende) voorzieningen die er toe bijdragen dat jongeren
gemakkelijk nieuwe netwerken opbouwen en minder snel in isolement raken. Dit kan
variëren van toegankelijke goedkope vrije tijds voorzieningen tot ontmoetingsgelegenheden
met gezamenlijke maaltijden.
Onderzoek hoe het huidige beleid rond sociaal cultureel werk maar ook cultuur- en
sportbeleid zo nodig versterkt kan worden.
Met betrekking tot continuïteit
Purmerend streeft naar continuïteit, geen onderbreking van eventuele hulpverleningstraject.
Ze monitort jongeren in een traject vanaf 17 jaar. Begin hier vanaf 16 jaar mee zodat er meer
tijd is om jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen.
Met betrekking tot Purmerends praktijk: om zuinig op te zijn
Een vaak genoemd voordeel zijn de korte lijnen in Purmerend. De ervaren betrokkenheid en
continuïteit van professionals draagt hier toe bij.
Ook het onderlinge vertrouwen tussen ambtelijke medewerkers en uitvoerende
professionals werk positief op de kwaliteit van werken
Met betrekking tot de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend
Presenteer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek aan een gezelschap van
betrokken beleids- en uitvoerende ambtenaren en eventueel wethouders.
Organiseer en faciliteer (een vorm van) werkconferenties waarin aanbevelingen nader
uitgewerkt kunnen worden
34
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Denk bijvoorbeeld aan afspraken over quota, ‘omklap- en omslagwoningen’.
Dit werk ook nadrukkelijk benoemd voor doelgroepen met een verstandelijke beperking.
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Ga (alsnog) met jongeren in gesprek over nadere uitwerking van thema’s. Betrek hier ook de
professionals bij die ze kennen en hun vertrouwen hebben.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Samenvattingen uit de interviews
Gesproken professionals
Wie
Charissa Tolkamp
Bert Hennink
Marco van Veldhoven
Saskia de Vries

‘Instelling’
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Organisatie
gem. Purmerend
gem. Purmerend
gem. Purmerend
gem. Purmerend

Monique Zijlstra
Bjorn Muller
Jurjen Reimstra
Kim Spaan
Irene Verhoven
Sandra Schenk
Carla Nieuweboer
Lysette van der Schrier
Bregje Kuipers

gemeente
Begeleiding'
Begeleiding'
Begeleiding'
Begeleiding'
Begeleiding'
A-hulp & verwijzing
A-hulp & verwijzing
(hoog)
specialistische hulp
(hoog)
specialistische hulp
(hoog)
specialistische hulp
(hoog)
specialistische hulp
(hoog)
specialistische hulp

gem. Purmerend
Clup Welzijn
Clup Welzijn
Route 100
Route 100
Route 100
huisartsen
psygro
spirit

functie
consulent loket jeugd
WMO GGZ
contract manager
beleidsmedewerker CJG, onderwijs &
opvang
beleidsmedewerker jeugdhulp
jongerenwerker
jongerenwerker
begeleiding Coaching via WMO
begeleiding Coaching via WMO
begeleiding Coaching via WMO
praktijkondersteuner
Team coordinator Psygro Kind & Jeugd
Programmaleider 16-27

spirit

projectleiding ,screening & consult

Prinsenstichting
GGZ NHN

account manager, business controller
jeugdwet & WMO
psychiater

spirit

jeugdhulpspecialist

Patricia van der Ploeg
Anneke Keijzer
Jeroen Oomen
Eline Schaper
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Samengevat beeld vanuit ambtelijk perspectief
Observaties
Vanuit verschillende ambtelijke invalshoeken een getracht een beeld te schetsen van hoe de
jeugdhulp in het algemeen binnen Purmerend is georganiseerd. Daarbij is specifiek in gegaan op
het vraagstuk van 18-/18+.
De rode draad uit deze gesprekken is dat iedereen zich oprecht in wil zetten voor het waarborgen
van de continuïteit in hulp. Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van alle beschikbare
regelingen. Uit de manier waarop hier over gesproken wordt spreekt ook vertrouwen in de inzet
en professionaliteit van de samenwerking met het veld.
Wat op verschillende manieren als voordeel werd genoemd zijn de korte lijnen. Zowel binnen het
gemeentehuis zelf als de contacten met het veld. Aangegeven werd dat Purmerend nog een
overzichtelijke schaal biedt waardoor mensen elkaar kennen en gemakkelijk weten te vinden. Een
voordeel is óók dat veel professionals al langer aan Purmerend verbonden zijn. Deze continuïteit
draagt bij aan de kwaliteit van de netwerken en samenwerking.
Het beeld dat uit de gesprekken met de interviewden naar voren kwam is dat een groot deel van
het ‘Purmerends veld’ elkaar steeds beter weet te vinden. Het adagium ‘we doen wat nodig is’
wordt binnen de eigen mogelijkheden zeker getracht. Alle vrijwel àlle gesproken respondenten
kenden elkaar en wisten elkaar te vinden.
De geïnterviewde die wat verder van de samenwerkingsnetwerken af stonden (Spirit bijv.) gaven
aan meer inzicht te willen krijgen in Purmerends mogelijkheden maar bevestigde min of meer het
beeld van goede samenwerking.
Er wordt ook getracht creatief om te gaan met de bestaande regelingen en beschikbare middelen.
Een voorbeeld hiervan is o.a. op verschillende manieren gezocht wordt naar mogelijkheden om
professionals die het vertrouwen van jongeren hebben ook daadwerkelijk in de kunnen zetten. Het
ontstaan van het collectief maatschappelijke begeleiders als Route 100 kan als een voorbeeld
gezien worden. Maar ook de manier waarop de samenwerking met het jongerenwerk van Clup
Welzijn.
Geconstateerd wordt ook dat het belangrijk is jongeren niet te vroeg ‘los te laten’. Op
verschillende manieren kwam ter sprake dat jongeren (beter) voorbereid moeten worden op een
zelfstandig bestaan. Dit geldt zowel voor het onderwijs als de hulpverlening.
De problemen:
 Er is een tekort aan voorzieningen voor deze doelgroep. Met name op het gebied van
(begeleide) huisvesting
 De vaak slechte ervaringen van jongeren met jeugdhulp (soms in gedwongen kader) leiden
toe dat ze na hun 18e aanvankelijk geen contact meer willen waardoor problemen zich
uiteindelijk ‘opstapelen’
 De feit dat ze ná hun 18e een eigen bijdrage voor hulp moeten betalen werpt een extra
drempel op. Overigens wordt hier soms ‘creatief’ mee om gegaan en wordt er een andere
oplossing gezocht.
 Soms zijn er geschikte voorzieningen beschikbaar in andere gemeentes. Purmerend heeft
daarmee een gentlemen’s agreement dat ze dan het eerste half jaar de kosten voor haar
rekening neemt maar daarna gaan de lasten naar de betreffende gemeente. Het komt
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voor dat door de betreffende gemeente weigert de door Purmerend afgegeven indicatie
over te nemen. En daarmee wordt dus geweigerd de jongere toe te laten.
Als er al voorzieningen beschikbaar zijn, dan zijn ze tijdelijk/voor een beperkte periode
In sommige gevallen zijn de criteria voor de wet voor langdurige zorg een probleem
Hoe zorg je dat je jongeren adequaat ‘vast houdt?’

De kracht:
 Purmerend heeft een betrekkelijk overzichtelijk schaal
 Actief en creatief ‘doen wat nodig is’
 Korte lijnen, bekend met elkaar, o.a. door continuïteit
 Onderling vertrouwen
 Ruimte voor experimenten
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Samengevat beeld vanuit Verwijzers perspectief
Observaties
De toegang tot specialistische jeugdhulp gaat via verwijzingen van het loket jeugd, huisartsen en
specialisten of gecertificeerde instellingen.
Purmerend heeft er voor gekozen een deel van de zogenaamde A-hulp (lichte, algemeen
toegankelijke hulp) te combineren met de verwijs functie/ toegang tot specialistische jeugdhulp.
Voorbeelden hiervan zijn de subsidiering van praktijkondersteuners en de subsidie voor een
instelling voor specialistisch hulp zodat deze zich ook in kan zetten voor lichtere vormen van hulp.
Het beeld dat in deze interviews geschetst wordt bevestigt dat Purmerend een overzichtelijke
schaal biedt, ‘spelers’ (hulpverleners, ambtenaren en anderen) elkaar kennen en gemakkelijk
kunnen vinden. Het feit dat de betrokkenen verbonden zijn aan Purmerend is bevorderlijk voor de
continuïteit en samenwerking.
Deze keuze leidt tot een aantal voordelen:
 Er worden betere diagnoses gesteld waardoor toeleiding naar specialistische hulp beter
verloopt en er niet onnodig specialistische hulp wordt in gezet.
 Er kan beter ingespeeld worden op de vraag en situatie van de hulpvrager. Meer ‘doen
wat nodig is’ in plaats van diagnose gestuurd handelen. Er is ook meer oog voor ‘het
systeem’ (gezin). Daarbij kan een hulpvrager meteen ‘gekoppeld’ worden aan een
eventuele behandelaar waardoor minder overdracht en meer continuïteit is.
 De lagere drempel en betere toegankelijkheid via de huisarts leidt vaak tot adequatere
behandeling doordat er minder schroom is bij de hulpvragers.
 De toegankelijk van de goede ‘A-hulp’ draagt er toe bij dat er minder snel sprake is van
‘medicalisering’ van problemen.
 Veel psycho sociale klachten bij kinderen en jongeren komen voort uit stress die ontstaat
in bijvoorbeeld het onderwijs. Hier zou meer aandacht voor moeten komen.
 Het deelnemen aan de jeugdwijkteams begint steeds effectiever te worden doordat
expertise van deelnemers steeds beter ingezet wordt in het belang van de jongeren.
 De geboden lichtere vormen van hulp blijken vaak effectieve en zinvolle
‘overbruggingshulp’ tot het moment dat een client terecht kan bij passende specialistische
hulp.
De kracht
 Hulp is toegankelijker en laagdrempeliger
 Er wordt minder gemedicaliseerd en doorverwezen naar specialistische hulp. En als er toch
doorverwezen moet worden is dit gerichter, beter onderbouwd en begeleid.
 Er wordt gemakkelijker ‘passende hulp’ geboden: doen wat nodig is. Op deze manier kan
in sommige gevallen ook snel ‘overbruggingshulp’ geboden worden.
 De deelname van jeugdwijknetwerken draagt bij aan onderlinge afstemming en
samenwerking. Dit geldt ook voor de continuïteit en overzichtelijkheid.
De problemen
 Er zou meer aandacht voor preventie kunnen zijn. Bijvoorbeeld door aandacht voor het
‘schoolklimaat’
 Ook hier ontstaan wachttijden
 De toegankelijkheid en drempel van de gespecialiseerd jeugdhulp is erg hoog. Zowel fysiek
(het soort locaties) als in benadering van jongeren. Dit is niet bevorderlijk voor de
effectiviteit van eventuele behandelingen.
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Samengevat beeld vanuit perspectief Maatschappelijk Begeleiders en
Jongerenwerkers
Observaties
Maatschappelijk begeleiders en jongerenwerkers vallen strikt genomen niet onder de jeugdhulp.
In Purmerend blijken ze echter wel een belangrijke aanvulling op het aanbod van (jeugd)hulp.
En zeker als het om 18+ gaat en er geen sprake is van verlengde jeugdhulp.
Uit andere interviews (zowel van ambtelijk medewerkers als verwijzers) blijken zij een rol te
kunnen spelen die anderen niet kunnen. Dit is in het (recente) verleden voor de gemeente
aanleiding geweest om te zoeken naar mogelijkheden om afspraken te maken met deze
(individuele) professionals. Hier is o.a. Route 100 uit ontstaan.
Met de jongerenwerkers zijn er ervaringen dat zij soms de enige bleken die nog in staat waren een
effectieve relatie aan te gaan met jongeren waar veel problemen mee zijn.
Maatschappelijk begeleiders worden met behulp van een WMO-regeling ingezet. Jongerenwerkers
maken deel uit van het via Clup Welzijn gesubsidieerde aanbod.
Bij hen komen ook jongeren terecht die tussen ‘wal en schip’ vallen.
In hun werkwijze sluiten ze aan op de situatie, problemen en vragen van jongeren en
jongvolwassenen, ongeacht de aard ervan. De relatie met hun ‘cliënten’ is per definitie ‘vrijwillig’
en gebaseerd op vertrouwen. Voor het bieden van specialistisch hulp of voorzieningen zijn zij
aangewezen op hun netwerken en andere instellingen.
Juist deze professionals blijken geconfronteerd te worden met het vaak tekort schieten of
onvoldoende effectiviteit van de gespecialiseerde instellingen.
Jongerenwerkers constateren bijvoorbeeld dat hun cliënten soms niets (meer) met jeugdhulp te
maken willen hebben terwijl ze tegelijk niet zelfstandig genoeg zijn om zich te handhaven.
Maatschappelijk begeleiders worden er mee geconfronteerd dat er in geval van verslavingen en
psychische problematiek een ‘kip en ei’ situatie ontstaat: eerst verslavingszorg dan pas GGZ.
Terwijl zij constateren dat er een essentiële samenhang is. En dat er in beide gevallen aanvullende
begeleiding noodzakelijk blijft om effectiviteit te waarborgen.
Beide groepen professionals geven aan geconfronteerd te worden met ‘overal zijn wachtlijsten’.
Dit leidt er bij de maatschappelijk begeleiders toe dat een deel van hun werk (essentiële)
overbruggingshulp is. Bij jongerenwerkers bestaat soms het gevoel dat ze zaken doen waar ze niet
voor opgeleid zijn.
Overigens is de geboden begeleiding ook na ‘afloop’ van een eventuele behandeling nog steeds
noodzakelijk.
Maar beiden geven aan dat ze niet kunnen voldoen aan een essentiële basisvraag: een stabiel dak
boven het hoofd. Wel kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren op het moment dat er een
woning beschikbaar is. Ze geven daarbij aan dat hun rol dan aanzienlijk minder belangrijk wordt.
Andere essentiële thema’s die genoemd worden zijn het isolement en de wanhoop waar zij mee
geconfronteerd worden. Hierin spelen (onoplosbare) schulden vaak een rol.
De Kracht
 De relatie met de client is op basis van volledige vrijwilligheid
 Grote flexibiliteit
 Ze tonen een grote betrokkenheid bij en gedrevenheid voor hun cliënten
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Ze sluiten daadwerkelijk aan op de vraag en situatie van de jongere, ongeacht wat deze is
Nemen en hebben de tijd en ruimte om een relatie op te bouwen
Ze kunnen hierdoor ‘doen wat nodig is’ en spelen daarmee een belangrijke
ondersteunende rol bij eventuele behandelingen en de weg naar zelfstandigheid
Ze spelen een grote rol in het verminderen en voorkomen van isolement
Doordat er in feite een vorm van ‘pool’ bestaat (er zijn meerdere jongerenwerkers en
begeleiders) kan er ook ‘gematcht’ worden met passende begeleiders.

De problemen
 De effectiviteit van hun inzet is mede afhankelijk van voorzieningen waar ze geen invloed
op hebben: woningen en de toegankelijkheid van specialistische hulp
 Ook hun capaciteit is begrensd. Ze ‘lopen vol’
 Doordat de specialistisch (jeugd)hulp in veel gevallen niet of onvoldoende effectief is
moeten zij de ontstane manco’s ‘opvullen’ of compenseren in de noodzakelijke
begeleiding.
 De complexiteit van de verzameling ‘verplichtingen’ waar jongeren mee geconfronteerd
worden op het moment dat ze 18 jaar worden (zorgverzekeringen en toeslagen om te
beginnen)
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Samengevat beeld vanuit perspectief (Hoog) specialistische instellingen
Observaties
Opvallend is dat blijkt dat zowel binnen de GGZ NHN als Spirit sprake is van diepgaande discussies,
initiatieven die ontstaan door op de visies op een effectieve aanpak. In beide gevallen leidt dit tot
een andere aanpak en (re)organisaties.
Daar zijn er echter ook de nodige constateringen dat er nog veel te verbeteren valt.
Vanuit een andere hoek wordt hier in feite mee bevestigd dat de (hoog)specialistische jeugdhulp
vaak onvoldoende effectief is. Het voert te ver om hier verklaringen voor te geven. Wel hebben de
interviews handvatten geboden.
De indruk bestaat dat de jeugdhulp en GGZ onvoldoende aandacht hebben voor de levensfase en
omgeving (het systeem) waarin jongeren zich bevinden.36
Daarbij komt dat er binnen en door de GGZ onbewust ook hoge drempels in de benadering van
jongeren worden opgeworpen. Zowel door de aard van de locaties als de ‘intake-procedures’ en
het taalgebruik. Hierdoor wordt het lastig om een effectieve hulpverleningsrelatie op te bouwen.
Bovengenoemde thema’s spelen in mindere mate binnen de specialistisch hulp voor licht
verstandelijk beperkten. Wel speelt hier voor een deel van de cliënten het huisvesting vraagstuk.
Een deel van deze groep wil/moet ook doorstromen naar reguliere woningen (al of niet met
begeleiding).
Voor alle instelling gold dat inzicht in en de beschikbaarheid van WMO regelingen en
voorzieningen belangrijk was voor het vervolg. Of het nu gaat om dagbesteding,
ontmoetingscentra of begeleiding.
Sprit is de Jeugdhulp organisatie waar de meeste jongeren in leeftijdsgroep 18-/18+ vanuit
Purmerend verwezen worden.
Binnen Spirit is/wordt een aanpak ontwikkeld waarbij aan een aantal criteria voldaan moet
worden vóórdat een jongere ‘los gelaten’ kan worden. Deze wordt samengevat onder de titel ‘The
Big Five’. Deze aanpak besteedt aandacht aan vijf (levens) gebieden die ‘op orde’ moeten zijn wil
een jongere succesvol zelfstandig zijn/haar leven kunnen leiden.
De kracht
 ‘The Big Five’ biedt handvatten om aan alle essentiële levensterreinen (systematisch)
aandacht te bieden. Deze hebben in feite betrekking op alle doelgroepen (dus ook voor
licht verstandelijke beperkten)
 De manier waarop het begrip ‘Welzijn’ bij deze benadering wordt ingevuld kan richting
geven aan de manier waarop behandeling worden geboden/ingezet.
 Er zijn een aantal ondersteunende voorzieningen, beleidsterreinen en interventies te
benoemen die kunnen bijdragen aan een succesvol vervolg van behandeling en
(re)integratie.
De Problemen
36

Dit wordt o.a. bevestigd in onderzoek als ‘Ik ben meer dan mijn probleem’ van de Kinderombudsman.
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De grote elders gesitueerde instellingen hebben onvoldoende inzicht in lokale
mogelijkheden en voorzieningen in het kader van de WMO
Het is essentieel dat er ook aansluitende voorzieningen zijn voor jongeren die (moeten)
uitstromen uit de jeugdhulp. In de eerste plaats woningen. De deze groep zou een hoge
prioriteit zou moeten krijgen omdat zij in principe geen enkel netwerk hebben om op
terug te vallen.
De complexiteit van regelingen kan jongeren in de problemen helpen (schulden)
Ook de gemeente is niet in staat alle elementen effectief te beïnvloeden (arbeidsmarkt,
uitkeringen, financiering en kwaliteit van onderwijs en studie)

Bijlage 2 Selectie Literatuur en documentatie
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18 is ook maar een getal. (Karin Schaafsma & Mia Dieters). Een onderzoek naar overgang
pleeg-en besloten/gesloten jeugdhulp naar volwassenzorg.
Rapport DSP groep in Alkmaar, Hoorn en Zaanstad, januari 2018.
Knelpunten aansluiting 18-/18+ in Haaglanden. Een onderzoek van JONG doet mee! i.s.m.
Jeugdombudsman Den Haag. Maart 2016.
Housing First Gids Nederland . Stichting Housing First, LIMOR, steun van VWS en andere
partijen, 2019
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