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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,
De afgelopen week is het veel gegaan over kwetsbare kinderen, de weg naar volwassenheid en op
jezelf leren staan als jongere. Dit alles vaak vanuit een jeugdzorgperspectief gezien.
Een van de vraagstukken afgelopen week was hoe we jongeren in de jeugdzorg kunnen begeleiden
van 18- naar 18+. Jongeren hebben vragen over op zichzelf gaan wonen, verzekeringen afsluiten,
rechten en plichten die ze krijgen, etc.
Stichting Kinderperspectief is in 2020 begonnen met het ontwikkelen van een app (welke zowel als
app op de telefoon als via website te gebruiken is) waar bijjongeren makkelijk en gebundeld
informatie over tal van zaken kunnen vinden. lnformatie die niet alleen voor jeugdzorgjongere hqndig
is om te weten, maar voor alle jongeren in hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Deze app,
genaamd Kwikstart, heeft nog een interessant onderdeel, namelijk dat informatie niet algemeen hoeft
te zijn maar op gemeente niveau ingevuld kan worden.
De app is afgelopen donderdag 17 juni gelanceerd en vraagt nog om input voor de lokale informatie.
Gebruik van de app of website van Kwikstart is gratis voor jongeren en gemeenten.

Voor meer over deze app verwijzen we naar onderstaande links:
Website

Kwi

kstart: https //www. kwi kstart.
:

n

l/

website Kinderperspectief: https://www.kinderperspectief.nl/organisatie/
Krantenartikel over Kwikstart: https://www.destentor.nl/regio/nieuwe-kwikstart-app-helpt-kwetsbare-

jongeren-over-drempel-naar-volwassenheid-heb-er-heel-wat-zien-vasflopen-af5c9496/
Alle fracties van de gemeenteraad Roosendaal hebben gezamenlijk hierover de volgende vragen:

1'

Bij navraag aan Kinderperspectief is eind oktober/begin november 2020 contact geweest met
de ambtenarij van de gemeente Roosendaal om dit initiatief met vezoek om lokale informatie
te verstrekken gedeeld. Heeft het college kennisgenomen van het bestaan van deze app?
Wat vindt het college van dit initiatief om jongeren op deze manier handvatten te geven in het
ontwikkelen van hun zelfstandigheid?
(indien niet al in gang gezet) ls het college geinteresseerd om lokale informatie aan
te teveren
voor gebruik in deze app?
(indien niet al in gang gezet) ls het college bereid om deze app te delen met andere
gemeenten in de jeugdzorgregio WBW en mogelijk ook aan andere gemeenten op passende
momenten (denk aan in-/formele overleggen, nieuwsbulletins, etc.)?
Heeft de gemeente Roosendaal zelf al een (online) informatiepunt voor jongeren waar zij voor
informatie zoals getoond in de Kwikstart app/webversie terecht kunnen?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.
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Namens de fractie van PvdA,
Björn Rommens

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag 1. : Ja, deze app is bekend. Na de introductie in november 2020 is de ontwikkeling van de app
ook vanuit Roosendaal gevolgd en is deelgenomen aan verschillende webinars.

Vraag2.: Elk initiatief om jongeren handvatten te geven om zich te ontwikkelen wordt door het college
positief ontvangen. Op deze manier wordt ook serieus naar de kwikstartapp gekeken.

Vraag 3.: Vanuit Roosendaal is ervoor gekozen om nog niet actief lokale informatie aan te leveren,
maar in eerste instantie het gebruik van de app door Roosendaalse jongeren af te wachten. Volgens
de makers is een dergelijke monitoring onderdeel van de werkwijze en zullen zij bij interesse vanuit
Roosendaal contact zoeken met de gemeente. Vooralsnog wordt door de gemeente eerst gebruik
gemaakt van de reeds bestaande kanalen (waarbij met name offline contact met de Roosendaalse
jongeren een belangrijke rol speelt). lndien de app door Roosendaalse jongeren benut wordt en
daarmee. een relevante bron van informatie wordt, zal dit worden heroverwogen. Vraag 4.: De app is reeds bij eerste introductie in de jeugdzorgregio besproken, ontwikkelingen
worden ook regionaal gedeeld. Vooralsnog zijn er geen gemeenten die gebruik maken van de app.

Vraag 5.: De landelijke informatie die in de Kwikstartapp staat, is aanvullend aan wat reeds door de
gemeente beschikbaar gesteld wordt en in die zin een welkome aanvulling. Voor lokale informátie aan
jongeren wordt gebruik gemaakt van verschillende kanafen vanuit gemeente, onderwijs en andere
jeugdondersteuners. Hierbij wordt vooral gekozen voor het fysieke contact, met de jongerenwerkers
wordt momenteel ondezocht of en op welke wijze een spreekuur of informatiepunt kan worden
ingericht waar jongeren met dergelijke vragen terecht kunnen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt
worden van de Kwikstart app.
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