Bijlage: Wensen ten aanzien van de inkoop
JONG doet mee!
Aandacht voor alle overgangen
Organisaties en gemeenten moeten meer aandacht (goede begeleiding, warme overdracht) hebben
voor overgangen waar jongeren mee te maken hebben. Denk hierbij aan de overgang van onderwijs
naar werk, overgang van klinische behandeling naar ambulante behandeling, overgang 18-/18+. De
pleegzorgvergoeding zou tussen de 18 en 23 jaar gecontinueerd moeten worden wanneer een
jongere nog jeugdhulp en pleegzorg nodig heeft. Dit zorgt voor een goede overgang naar
zelfstandigheid.

Passende zorg
Organisaties zouden moeten worden aangespoord om meer aandacht te besteden aan doorstroom en
het vinden van een juiste (vervolg) plek voor de jeugdigen. Nu zijn er bijvoorbeeld hoogbegaafde
jongeren die geplaatst worden bij jongeren met een licht verstandelijk beperking. Er bestaat daarnaast
onzekerheid bij jongeren in een klinische setting; jongeren ervaren druk/onzekerheid over hoe lang je
kunt blijven (niet net zo lang als nodig is maar zo snel mogelijk) en het zou fijn zijn als deze expliciet
wordt weggenomen. Individuele begeleiding/behandeling en EMDR zouden naast elkaar aangeboden
moeten worden i.p.v. een keuze tussen deze twee maken. Ook wordt aangegeven dat 6 maanden
gesloten jeugdzorg te kort is. Er wordt ingezet op licht, zo kort mogelijk, maar werkt vaak niet goed.
Hierdoor ontstaan bij sommige jongeren problemen en ben je terug bij af. Zorg voor passende hulp.
Dit moeten gemeenten bij jeugdhulpaanbieders benadrukken bij de inkoop.

Meer zware zorg inkopen
Gemeenten doen veel aan preventie en het geven van informatie over preventie; dat wordt prettig
gevonden, maar er zou meer zwaardere hulp ingekocht mogen worden. Er zijn wachtlijsten, dat is niet
goed. Er zijn nu ook veel (kleine) zorgaanbieders. Het is goed dat er keuzevrijheid is, maar nu zijn het
te veel jeugdhulpaanbieders.

Normaliseren
Er zou meer aandacht kunnen worden gegeven aan ‘gewone’ dingen kunnen blijven doen; hapjes in
de keuken maken in de avond of een sportruimte gebruiken om samen te komen ook voor na het
sporten en dat dit niet wordt gehinderd door allerlei regels en protocollen.

Informatieverstrekking
De informatievoorziening naar jongeren/ouders en professionals moet beter. Zorg dat zij weten wat er
allemaal aan jeugdhulp is en waar ze terecht kunnen. Zo weten jongeren en ouders niet dat er
onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat en wie dit uitvoert (MEE). De overlap en ingewikkeldheid
van regelingen worden als een knelpunt ervaren, meer mogelijkheden tot advies en overzichtelijkheid
van regelingen zouden hiervoor een oplossing kunnen bieden. En professionals weten veelal niet dat
er een Boven Stedelijk Jongeren Platform 1 (BSJP) bestaat en wat dit is.

Financiële omstandigheden
De financiële omstandigheden zijn vaak heel belangrijk om een goede doorstart te kunnen maken;
hiermee zou flexibeler mee kunnen worden omgegaan. Wajong wordt niet meer afgegeven. Er is een
groot gat tussen de jongeren die dit nog wel hebben gehad en de jongeren die dit niet meer krijgen.
Deze jongeren (met bijvoorbeeld autisme) moeten rondkomen van een uitkering van 350,- per maand
en krijgen vaak geen zak- en kleedgeld vanuit de instelling waar ze verblijven.
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De doelgroep van het BSJP zijn de professionals die werken met jongeren waarbij het op een of andere manier niet lukt om
hen binnen de bestaande netwerken (terug) te leiden naar (of te behouden binnen) werk, school of anderszins zinvolle
dagbesteding. Het BSJP biedt direct hulp bij het oplossen van het probleem in een casus.

Werkdruk en toekomst professionals
Er bestaat een hoge werkdruk voor de hulpverleners, dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van
de jeugdhulp (zo ook de kwaliteit van voogden en het behouden van een voogd i.p.v. veel
wisselingen). Het wordt als een knelpunt ervaren dat hulpverleners zich zorgen maken over (de
toekomst) van hun organisatie, als zij zich hiermee minder bezig hoeven te houden, ontstaat er meer
ruimte voor betrokkenheid bij jeugdigen.

