Wensenlijst jeugdhulp
Jongeren, ouders en pleegouders

Maatjesprojecten

Centraal loket voor
vragen en klachten
Waarborgen privacy

De Friese Denktank Jeugdhulp
Sinds 2010 actief in Friesland en heeft een vaste positie in de beleidsdriehoek zorgaanbieder, zorginkoper en
jongeren/(pleeg)ouders in Friesland. De Denktank Jeugd geeft (on)gevraagd advies en signalen aan Sociaal
Domein Fryslân, zodat deze kwaliteitsverbeteringen vanuit het perspectief van de jongeren en hun (pleeg)ouders kunnen
doorvoeren. Sociaal Domein Fryslân informeert op haar beurt ook de Friese gemeenten over de signalen die de Denktank
van Zorgbelang Fryslân communiceert.
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Bovenregionaal
beleid 18-/18+

Wegwerken wachtlijsten

Wensen vanuit jongeren, ouders en pleegouders
Meer contact verschillende jongerenraden onderling
In 2018 neemt Zorgbelang Fryslân het initiatief hiertoe samen met Sociaal Domein Fryslân

Duidelijkheid over waarborgen privacy
Privacy is een continu terugkerend thema. Hoe wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens van ouders en
jongeren. Hierover willen ouders en jongeren meer duidelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders.
• Instructies voor telefoniste om te vragen naar welke afdeling, maar niet naar wat de reden is om om hulp te
vragen
• Privacy op de groepen moet extra bewaakt worden, zodat andere kinderen/jongeren geen informatie
krijgen over andere bewoners op de groepen die privé zijn

Wegwerken van lange wachtlijsten
Met name bij meerdere grote jeugdzorg-aanbieders en wijk- en gebiedsteams in Friesland
• Bij jeugdzorgaanbieders gaat het met name om therapieën (> 6 weken)
• Bij wijk- en gebiedsteams is het voortraject te lang (>6 weken)

Van intramuraal verblijf (24-uurszorg) naar zelfstandig wonen
De zorg wordt te snel afgebouwd naar 1 tot 3 uur ondersteuning per week. Hierdoor is de kans dat een jongere het
niet redt aanzienlijk.
• Eerder, maar wel op een verantwoorde wijze, afbouwen, voordat de jongere zelfstandig gaat wonen. Wel moet
in acht worden genomen dat een jongere met een psychische kwetsbaarheid langer zorg nodig heeft dan een
gezonde jongere. Het is niet reëel om daarbij dezelfde leeftijd te hanteren als bij een gezonde jongere.
• Meer ondersteuning (ambulant)

Maatjesprojecten opzetten en ervaringsdeskundigen inzetten
• Jongerenraden zien nut en noodzaak van het opzetten van Maatjesprojecten voor jongeren die ook na hun
18de nog betrokken zijn om de jongere te ondersteunen bij het zelfstandig (moeten) worden
• Jongerenraden vinden het belangrijk dat ervaringsdeskundigen worden ingezet om de jongere het gevoel te
geven er niet alleen voor te staan. Het helpt als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, de jongere wegwijs
kan maken

Eén centraal loket voor vragen en klachten over de jeugdhulp in Friesland
Bovenregionaal beleid rondom 18-/18+
• Als jongeren 18 worden zijn ze ineens volwassen en volgens de wet verantwoordelijk voor alle
zaken die bij zelfstandigheid horen. Niet alle jongeren kunnen deze verantwoordelijkheid aan. Maak samen
met de jongere een stappenplan of en hoe deze kan doorgroeien naar zelfstandigheid (soepele
overgang 18-/18+
Wijk- en gebiedsteammedewerkers moeten op basis van inhoud de juiste hulp indiceren,
niet omdat het goedkoper is

www.zorgbelang-fryslan.nl/jeugdzorg

