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5 Speerpunten 2014 - 2016
1. Preventie en nazorg: overgang jeugdzorg 18- /
18+
2. Onderwijs op maat: ‘topsportonderwijs’, geen
jongere buitenspel
3. Schuldenproblematiek: de jongerenperspectief
polis
4. Het begint met een thuis: Housing First Jongeren
5. Versterken van sociaal maatschappelijk netwerk.

Doorbraakexperiment 1: 18-18+
• Wat:
– Overgang en nazorg van jeugdzorg beter regelen
• Resultaat:
– Handreiking met wensen en oplossingen uit de regio
– Overzicht goede voorbeelden, ontwikkeling en lopende pilots
– Landelijke opschaling en verspreiding opgedane kennis
• Acties:
– Een pilot in Friesland en Groningen met de huidig in zorg zijnde 18jongeren
– Landelijke opschaling tbv een soepele overgang van jeugdhulp naar
volwassenzorg
– Landelijke kennisdeling en een vernieuwingsnetwerk met gezamenlijke
agenda

Doorbraakexperiment 2: onderwijs op maat
• Wat:
– Een aangepast schooltraject op maat, flexibel en modulair
– Inzetten op uitzonderingen: school én leven op orde
• Resultaat:
– Inzichtelijk maken wat we hiermee hebben gewonnen (MKBA)
– Onderwijs op maat, resultaten boven regels
– Erkenning doelgroep met specifieke kenmerken en eisen tav zorg,
onderwijs, schulden, wonen, werken en sociale netwerk.
• Acties:
– Een pilot in het Noorden met 200 jongeren: onderwijs én gemeenten
– Met OC&W in gesprek over pilot VDS: onderwijs en zorg verbinden,
draagvlak voor uitzonderingen
– Pilot verbinden aan groep bestuurders MBO “Doorbraak in
dienstverlening” o.l.v. A. Jorritsma.

Doorbraakexperiment 3: de Jongerenperspectief polis
•

Wat:

– Het ontwikkelen van een polis als preventie instrument in de verplichte
wettelijke nazorg/Wmo aan alle jongeren die Jeugdhulp verlaten.
•

Resultaat:

– De uitwerking van de Jongerenperspectief polis als een nieuwe aanpak
voor kwetsbare jongeren met schulden
– Financieel inzicht in de maatschappelijke kosten en baten als je schulden
van jongeren voorkomt en omzet in maatschappelijk perspectief (social
deal)
– Inzicht in de effectiviteit van de Jongeren Perspectief polis en de
ervaringen van de jongeren
– Landelijke kennisdeling en kennisspreiding van de bevindingen uit de pilot.
• Acties:
– Plan ingediend bij SZW: subsidieverlening of in gesprek met SZW

Doorbraakexperiment 4: Housing First Jongeren
• Wat:
– Geen jongeren in de opvang
– Wonen als basisrecht
– Een eigen plek met coaching
• Acties:
– De voorwaarden en kosten/baten analyse afgezet tegen de opvangvariant
– Verder ontwikkelen en uitwerken van Housing First jongeren als alternatief
voor de huidige opvangpraktijk
• Resultaat:
– Een MKBA en handleiding voor gemeenten, woningcorporaties en
zorginstellingen om jongeren op weg te helpen naar zelfstandig wonen

Doorbraakexperiment 5: sociaal netwerk
•

Wat:

– Dakloze jongeren hebben een grote behoefte aan sociale steun van
volwassenen. Daaraan ontbreekt het hen omdat deze jongeren doorgaans
geen of onvoldoende steun ontvangen van hun ouders
•

Resultaat:

– Inzicht in hoe dakloze jongeren in Nederland sociale steun van
volwassenen zouden willen ontvangen.
– Uitwerking van de bouwstenen van een programma social parenting
gebaseerd op verzamelde inzichten onder en door dakloze jongeren
• Acties:
– Onderzoek samen met jongeren i.s.m. Impuls
– Een pilot van het ontwikkelde programma in enkele gemeenten

