
08-12-2015

Doorlopende zorglijn
18 - / 18 +

Werksessie

8 december
2015



Programma

§15.30 Start & opening dagvoorzitter

§15:45 Filmpje Jongerenteam Rotterdam

§15.50 Inleiding DRIFT

§16.00 Pitch Doorlopende Zorglijn 18-/18+ &

Praktijkexperiment Van de Straat

§16.15 Pitch knelpunten analyse + top 5 jongerenteam

§16.25 Groepsopdracht: knelpunten, oplossingen en

mogelijkheden

§17.20 Terugkoppeling (1 tip en 1 good practice)

§17.30 Afsluiting soep met broodjes
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18 en dan?
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Hoe verbeteren we de aansluiting 18- 18+ in de regio

Rotterdam? Voor jongeren 18 jaar worden en gebruik

maken van jeugdhulp.

Doel en betrokkenheid. Jongeren die 18 worden zijn

zelfredzaam bij einde zorg en vinden plek in

samenleving.



Doorlopende zorglijn 18 - / 18 +

§Doorlopende zorglijn Rotterdam

§Van de Straat expertmeeting en praktijkexperiment

§Focusgebieden
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Focusgebieden

Wonen

Ondersteuning

School – werk

Financiën jongere

Financiering hulp
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Praktijkexperiment 18- / 18+

§ Inventarisatie knelpunten;

§Focusgebieden en ambities;

§Twee pilots en 10 casussen;

§Verbreden naar keten jeugd / volwassenen.
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§Wonen;

§Ondersteuning;

§Financiën van de jongeren;

§Financiering van de hulp;

§School & Werk;

§Het vinden van de juiste hulp en toegang.

Focusgebieden en ambities



Doorlopende zorglijn Rotterdam

Drie stappen, drie bijeenkomsten

1. Gedeeld beeld en ontwikkelagenda

2. Succesfactoren en good practices

3. Rotterdamse werkwijze Doorlopende Zorglijn
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Knelpunten worden ervaren door:

§ Aanbieders / instellingen waar jongeren verblijven of

begeleiding krijgen;

§Jongeren (ervaringsdeskundigen);

§Gemeenten.

Knelpunten in de doorlopende Zorglijn
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Wonen

§Wisseling woonplek bij einde Jeugdhulp;

§Beperkt aanbod betaalbare huisvesting.

Ondersteuning

§Wisseling van hulpverleners gedurende de zorg.

§Jongeren missen dikwijls een steunend netwerk

wanneer zij op zichzelf gaan wonen.

§De overgang van een verplicht naar een vrijwillig

aanbod als jongeren 18 worden.

Wat zijn de knelpunten?
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Financiën van de jongere

§Schuldenopbouw door snel toenemende financiële

verantwoordelijkheid, waarbij de vaardigheid van

jongeren om dit aan te kunnen achterblijft.

Financiering van de hulp

§Financiering 18- en 18+ onder verschillende wetten

§Jeugdhulp-regio (SGR) sluit niet geheel aan op de

(W)MO regio Rotterdam.



School & Werk

§Schooluitval

§ Inflexibiliteit instroom gedurende curriculum
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Top 5 knelpunten Jongeren

§1. Jongeren goed voorbereiden op hun zelfstandigheid;

§2. Geen wachtlijsten en betere doorstroming;

§3. Een Toekomstplan maken;

§4. Bereikbaarheid van instanties;

§5. Regiobinding en gemeente grenzen.



Groepsopdracht

§Per tafel een thema en de bijbehorende knelpunten

bespreken.

§ Aanvullingen?

§Hoe bereiken we de gewenste situatie?

§Tips en Trucs;

§Good practices.

§Halverwege wissel je van tafel en bespreek je een ander

knelpunt.
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Groepsopdracht
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Terugkoppeling

§1 tip;

§1 truc;

§1 good practice.
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Afsluiting

Hartelijk dank voor uw
deelname en uw input.
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