Bijlage 1
Wat vinden jongeren en ouders belangrijk ?
Transitie- en transformatiewensen van Jeugdzorg cliënten in Zuid-Holland.
1. Jongeren en ouders hebben recht op goede (deskundige) en passende zorg
De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de hulp. Is deze bijvoorbeeld
wel op maat en effectief? (Jongeren en ouders zijn bang dat hun recht op zorg vervalt en
ze daardoor misschien geen zorg op maat meer kunnen krijgen in de toekomst.)
2. Eén organisatie, een goed eerste contact en één vast aanspreekpunt
Jongeren en ouders willen meedenken, meepraten en meebeslissen Jongeren en ouders
willen graag één organisatie of aanspreekpunt, en niet allemaal verschillende organisaties,
bij wie en waar je kan aankloppen voor informatie en hulp moet gemakkelijk te vinden
zijn.
Het eerste contact met de hulpverlening moet goed zijn en vertrouwen wekken. Je moet
één vast contactpersoon krijgen zo lang het nodig is. Je moet zorg op maat krijgen van
deskundige hulpverleners, die je ook goed informeren over je rechten, kennis hebben
van alle hulpverleningsmogelijkheden en je een goed advies geven. Zorg ervoor dat hulp
snel kan starten.
3. Jongeren en ouders willen meedenken, meepraten en meebeslissen
Instellingen en gemeenten moeten regelen dat jongeren en ouders in de instelling en in
de gemeente kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg die zij nodig
hebben. Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van jongeren en ouders en geef
deze waar mogelijk ook een plek in de hulp. Cliëntparticipatie moet gewaarborgd zijn.
Ook in de transitiefase is participatie noodzakelijk.
4. Nazorg
Jongeren moeten goed en tijdig voorbereid worden op hun zelfstandigheid. Stop de hulp
niet op hun 18e jaar, maar zorg dat zij zelfstandig of met ondersteuning van hun
netwerk/professionals voor zichzelf kunnen zorgen. (Dat betekent dat de hulp gericht is
op talentontwikkeling, het vinden van een dagbesteding, een woonplek, financiële
zelfstandigheid, zo nodig herstel van relatie met ouders en een sociaal netwerk).
Als verdere hulp nodig is, is een goede overgang belangrijk.

5. Dezelfde regels of eenduidigheid
Als jongeren niet meer thuis kunnen wonen is het belangrijk dat er in de voorzieningen
waar zij (tijdelijk) gaan wonen zoveel mogelijk dezelfde basisregels zijn. (Het komt nu
voor dat jongeren in een jaar in drie verschillende voorzieningen wonen die steeds
andere en soms tegenstrijdige regels hebben.)
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Het is belangrijk dat er duidelijke informatie over rechten en plichten is. Jongeren en
ouders willen een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een eenduidige
klachtenregeling.
6. Privacy
Privacy is heel erg belangrijk en moet overal goed geregeld zijn. Als er meer zorg via
school gegeven wordt, moet de privacy ook gewaarborgd worden. En ook in
voorzieningen moet er zorgvuldig omgegaan worden met dossiers en persoonlijke
gegevens van jongeren en ouders. Ouders moeten worden betrokken bij overleg als het
gaat om het waarborgen van de privacy. Er moet altijd toestemming gevraagd worden
over gegevensuitwisseling. Ga praten mét in plaats van praten óver ouders en jongeren.
7. Gemeenten moeten goed samenwerken met andere gemeenten
Gemeenten moeten zorgen voor een passend hulpaanbod in de regio en een goede
overdracht als een jongere of ouders (tijdelijk) hulp nodig hebben in een andere
gemeente. Ook instellingen moeten goed samenwerken en dossiers overdragen, zodat
ouders en jongeren niet steeds opnieuw hun verhaal moet vertellen. Cliënten moeten
niet worden verplicht om alleen in de eigen gemeente hulp te accepteren.
8. Gemeente moet kennis van zaken hebben
De gemeente moet kennis hebben van jeugdzorg. Praat met (ex)-cliënten over hun
ervaringen en hoe dingen geregeld moeten worden. Maak gebruik van hun
ervaringsdeskundigheid. Behouden wat er nu goed gaat en veranderen wat beter kan.
Specialistische hulp blijft nodig.
Scholing en/of deskundigheidsbevordering, waarin cliënten een belangrijke rol spelen,
voor medewerkers op het gebied van de Jeugdzorg bij gemeenten is essentieel.
9. Niet zelf het wiel uitvinden
Gemeenten en instellingen moeten gebruik kunnen maken van kenniscentra en niet zelf
het wiel hoeven uitvinden. Er moeten organisaties zijn die hen informeren over hoe je
goede hulp kan vormgeven en over goede voorbeeldprojecten in het land. Zo kunnen
gemeenten en instellingen bij elkaar in de keuken kijken en van goede kennis en
ervaringen van anderen leren.
10. Kwaliteit van de hulp
Er moet meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de hulp en de hulpverleners.
Ontwikkel landelijke kwaliteitsstandaarden voor de hulp én de hulpverleners samen met
jongeren en ouders (bijvoorbeeld Q4C). Train medewerkers goed, (samen met
ervaringsdeskundigen) en zorg dat kennis up to date blijft.
Jongeren- en cliëntenraden van Jeugdzorginstellingen in Zuid-Holland, (ex) cliënten,
Zorgbelang Zuid-Holland, Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg/LOC, JSO
Gouda, Juli 2012
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