Top 5 van het Jongerenteam 18-18+ Leeuwarden
1) Jongeren willen weten wat zij kunnen verwachten bij
zelfstandigheid op hun 18e.
Jongeren onder de 18 weten vaak niet waar zij zich op moeten voorbereiden.
Zij willen goed geïnformeerd worden. Niet alleen over praktische zaken
(koken, huishouden) maar vooral ook over financiële verantwoordelijkheden
(budgetteren, omgaan met schulden, vangnet) en kennis van wet en
regelgeving (zorgverzekering, toeslagen, stufi). De overgang bij 18 jaar waar
je veel verantwoordelijkheden krijgt is te groot. “want als je goed voorbereid
bent vòòr je 18e heb je die hulp na je 18e misschien niet eens meer nodig”.
Maar ook: “hulp mag niet zomaar stoppen na je 18e als die nog nodig hebt”

2) Hulpverleners spelen een belangrijke rol voor jongeren
Jongeren hebben behoefte aan een persoon die zij kunnen vertrouwen en
waar zij op terug kunnen vallen. Dat hoeft niet persé een hulpverlener te zijn,
als er maar een vast gezicht is die continuïteit biedt. De klik die jongeren met
hen hebben, de houding van de hulpverleners, de hoeveelheid hulpverleners
in een traject en het inschakelen van een vertrouwenspersoon uit hun eigen
netwerk bepalen een belangrijke rol in hoe een traject er uit ziet.

3) Hulpverlening en regelgeving moeten beter op elkaar
aansluiten
Jongeren vinden dat het op alle leefgebieden (wonen, financiën, hulp, schoolwerk) goed moet lopen om verder te komen. Deze zaken moeten in de
hulpverlening èn in de regelgeving bij de overheid (gemeente) op elkaar
aansluiten. “ander los je links iets op, terwijl het rechts helemaal mis gaat, en
kom je geen stap verder”

4) Jongeren willen serieus genomen worden
“Luister naar mij!” is een veel gehoorde opmerking van jongeren als het gaat
om hulpverleners, instanties, beleidsmakers. Zij willen graag zelf initiatief
nemen en dingen regelen maar hebben het gevoel niet altijd serieus
genomen te worden. Zij willen graag inspraak en meepraten. Jongeren
zouden graag hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten tbv andere
jongeren, maar ook tbv zorginstellingen en Gemeenten.

5) Postadres en nachtopvang
knelpunten op het moment dat jongeren toch dakloos worden: Zij hebben
moeite met het verkrijgen van een goedgekeurd postadres (door
kostendelersnorm kunnen zij vaak niet inschrijven bij de persoon waar zij
tijdelijk verblijven); voor een uitkeringsaanvraag hebben zij verplichting tot
4 nachten slapen in nachtopvang terwijl die dit vaak een onprettige
(onveilige) plek vinden

