
 

 

 Top 5 Jongerenteam 18-/18+ Rotterdam 

 

1. Jongeren goed voorbereiden op hun zelfstandigheid.  

Begin vanaf 16/17 jaar met het voorbereiden van jongeren op hun zelfstandigheid. Zorg 

ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen (werk/scholing), voor zichzelf leren 

zorgen (koken, wassen, zelfverzorging), maar ook kennis hebben van wet- en regelgeving 

(zorgverzekering, studiefinanciering, huisvesting). En het voorbereiden op financiële 

zelfstandigheid is daarbij heel belangrijk. Jongeren moeten leren omgaan met geld en liefst 

zonder schulden de hulpverlening verlaten.  

Ervaringsdeskundige jongeren kunnen andere jongeren en hulpverleners hierbij helpen. 

Voor sommige jongeren is een financieel vangnet nodig, omdat zij op niemand terug kunnen 

vallen.  

 

2. Geen wachtlijsten en betere doorstroming      

   

Er zijn nu veel wachtlijsten waardoor jongeren onnodig lang op een (crisis)plek moeten 

zitten, niet kunnen doorstromen naar een vervolgplek of uitstromen. Jongeren hebben vaak 

al op veel verschillende plekken gewoond, dat is heel vervelend voor hen en zorgt ervoor dat 

zij meer problemen hebben met het weer opbouwen van hun leven. 

Het is belangrijk dat er genoeg opvangplekken zijn en dat de doorstroming verbeterd wordt. 

Ieder kind zou liefst in een gezin moeten worden opgevangen. Imago van jongeren uit de 

jeugdhulp is slecht, dat zou verbeterd moeten worden om meer pleeggezinnen te kunnen 

vinden. 

 

3. Een Toekomstplan maken         

  

Met de jongere een plan maken met als doel zelfstandigheid. Niet stoppen met de hulp bij 

18 jaar, maar ondersteuning geven tot een jongeren zelfstandig is. Voor jongeren die hun 

leven lang ondersteuning nodig hebben op tijd volwassen vervolgzorg regelen. En voor alle 

jongeren een persoon die zij kunnen vertrouwen en waar zij op terug te vallen. 

 



 

 

4. Bereikbaarheid van instanties         

Instanties zijn open van 9 tot 5. Jongeren die in een crisis zitten moeten 24 uur 7 dagen per 

week hulp kunnen krijgen. Voor jongeren die op school zitten of werken is het vaak lastig om 

allerlei dingen te regelen tussen 9 en 5. Waarom maken instanties geen gebruik van 

moderne communicatiemiddelen als whats app, mail of mogelijkheden om ook na 5 uur of 

op zaterdag een afspraak te maken.  

 

5.Regiobinding en gemeente grenzen        

Jongeren hebben last van regiobinding en de gemeentegrenzen. Jongeren uit de jeugdhulp 

zijn vaak nog niet zo gebonden aan een bepaalde gemeente. Ouders wonen soms in 

verschillende gemeenten. Jeugdhulp is regionaal en soms ook landelijk georganiseerd. 

Jongeren wonen vaak op verschillende plekken in verschillende gemeenten en gaan 

bijvoorbeeld naar een regionaal ROC of HBO. De WMO is gemeentelijk.  

Voorbeeld: een jongere uit Zeeland krijgt specialistische hulp in Rotterdam omdat die er niet 

is in Zeeland. Hij heeft zijn leven in Rotterdam opgebouwd: school, bijbaan en nieuwe 

vrienden. Maar heeft nog geen 2 jaar binding met Rotterdam. Moet hij als hij 18 jaar is terug 

naar Zeeland, of moet de gemeente waar hij vandaan komt de hulp gaan betalen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de Straat is een initiatief vanuit Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), Federatie Opvang (FO) en Kamers met 

Kansen (KmK), met steun van Skanfonds en de Ministeries VWS en OCW. 


