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Ongevraagd advies 18-/+ in de jeugdzorg  

         18 februari 2016, Roosendaal 

Betreft: 18+/- in de Jeugdzorg 

Geachte leden van het college van B&W, 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
In september 2015 is er door verschillende jeugdzorg/-hulpinstellingen een brief gestuurd naar de 

Wethouder Jeugd over de problematiek met betrekking tot de overgang van jeugdzorg met het 

bereiken van de achttienjarige leeftijd. In november 2015 volgende een kopie van deze brief, bij 

gebrek aan antwoord van de verantwoordelijk Wethouder op deze brief en brieven over dit 

onderwerp van JONG Roosendaal in diezelfde maand. Uiteindelijk volgde hierop een reactie van de 

verantwoordelijk Wethouder tijdens de raadcommissie van 4 februari jongstleden. 

Als JONG Roosendaal zijn wij blij dat de wethouder, zowel op schrift als tijdens vergaderingen, heeft 

laten weten dat de problematiek rondom 18-plussers zeker een punt van aandacht is en heeft. 

Echter, zijn wij van mening dat aandacht hebben alleen niet voldoende is. Bij aandacht hoort actie. 

Gegeven dit feit willen wij van JONG Roosendaal u graag een advies meegeven aangaande de 

problematiek binnen de jeugdzorg voor cliënten die de achttienjarige leeftijd bereiken. 

Dit advies luidt als volgt: 

1. Zorg ervoor dat jongeren in de jeugdzorg/-hulp al eerder kunnen beginnen met het sparen 

van punten voor een huurwoning, dan de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Veel jeugdhulpjongeren hebben namelijk geen ouders of familie/vrienden waar ze op kunnen 

terugvallen als het gaat om bed,brood,bad.  

Het verzoek daarom is ook om met wooncoöperaties te samenwerken en te kijken of er 

(goedkope) huurwoningen gereserveerd kunnen worden voor jeugdzorg verlatende jongeren 

die niet door ‘eigen kracht’ opgevangen kunnen worden. Eventueel met behulp van 

urgentieverklaringen. 

2. Er moet ernstig rekening gehouden worden met het feit dat jeugdhulpjongeren niet 

hetzelfde zijn als de ‘reguliere’ jongeren. Vanwege de bagage die zij met zich meedragen is 

het instappen in ‘de grote mensenwereld’ een hele andere ervaring, gelet het eerder 

genoemde feit, dat veel jongeren niet kunnen terugvallen op hun ouders of familie/vrienden 

voor financiële bijstand, slaapplaats, et cetera. Volwassen zijn volgens de wet betekent 

immers niet per definitie hetzelfde als volwassen zijn in de praktijk. 

Het is daarom van belang dat daar in denkwijze van ambtenaren rekening mee gehouden 

wordt, ook bij behandeling van bijstandsaanvragen en dergelijke. 

3. Omdat een meerderjarige jeugdzorgjongere na zijn vertrek officieel niet meer onder het 

potje van de Jeugdzorg, maar de WMO valt, is het soms een doolhof van regels voor de 

jongeren. Juiste begeleiding en communicatie zou hierin zeer wenselijk zijn. Zelfs al tijdens 

de hulpperiode. 
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4. Diep besef van het feit dat de gemeente nu van wieg tot graf verantwoordelijk is voor haar 

inwoners. Wanneer een jeugdzorgjongere na zijn hulp van de radar verdwijnt doordat deze 

geen woonplek, opleiding, baan kan vinden,  is de kans groot dat deze later opduikt op de 

radar van justitie en politie. Erkennende dat sommige jongeren op hun 18e denken dat zij het 

eindelijk zelf voor het zeggen hebben en van de ineens opgedoken vrijheid gebruik maken 

om alle nazorg te weigeren, adviseren wij om toch die nazorg voor de maximale duur van 1 

jaar aan te blijven bieden. Dit om verwarring van de regels bij jongeren over Jeugdzorg/WMO 

te voorkomen, als zij zelf hun zorg zouden moeten regelen. 

5. In gesprek blijven met belangenorganisaties, jongerenraden en cliëntenraden die een binding 

hebben met de jeugdzorg. ‘Praat mét jongeren over jongeren’ luidt dan ook het devies. 

Periodiek op de hoogte houden van de voortgang van uw aandachtspunten. 

Aandacht hebben voor dit belangrijke onderwerp is een ding, er constructief op handelen een 

tweede. Met deze brief willen wij u daar dan ook mee helpen. 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij u alle wijsheid toe bij dit 

dossier. 

Hoogachtend, 

Jongerenraad JONG Roosendaal 
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Menno Nefs, voorzitter Jongerenraad JONG Roosendaal 

Lotte Bartels, portefeuillehouder Jeugdzorg Jongerenraad JONG Roosendaal 

Björn Rommens, liaison Juzt – Jongerenraad JONG Roosendaal 

 


