Sluitende aanpak 18 min 18 plus voor de regio Eemland/Amersfoort
Binnen de regio Amersfoort wordt er gewerkt aan Sociaal Domein brede thema’s.
Een daarvan is de ‘Sluitende aanpak 18 min 18 plus’. De wethouders in de regio hebben
hierop hun ambitie kenbaar gemaakt en willen goede afspraken maken met de
ketenpartners om de overgang van jongere naar jongvolwassene soepel te laten verlopen.
De opdracht wordt uitgevoerd door de regionale werkgroep en zij zijn aan de slag gegaan
met het volgende:
- In januari 2017 is er een pilot gestart met de landelijk werkende jeugdhulpinstelling
’s Heerenloo/Groot Emaus waarin vier jongeren van 16-17 centraal staan. Er wordt
gezamenlijk met de sociale teams/wijkteams gekeken naar het perspectief voor de
jongere; (vervolg)zorg, wonen, school, werk en vrije tijd en in 2018 worden
aanbevelingen meegenomen in de werkgroep die zich richt op jongeren met
Lvb-problematiek.
- Er zijn in 2017 op regionaal niveau bijeenkomsten gehouden met jongeren (16-23
jaar) die jeugdhulp hebben of hebben gehad en (pleeg)ouders . Het onderzoeksbureau
Branddoctors Mixe heeft dit onderzoek geleid en de uitkomsten in het rapport
‘Knelpunten & oplossingen overgang 18-/18+” opgenomen.
Regionaal plan van aanpak
Er is een bundeling gemaakt van het regionale onderzoek, de input vanuit onze sociale
(wijk)teams, het regionale coördinatieteam van het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau
en de landelijke aanbevelingen. Dit is de basis geweest voor het regionale plan van
aanpak.
We komen tot de volgende opgave/resultaatgebieden:
- Aandacht vragen voor en knelpunt delen over het woning tekort van betaalbare
woningen/woonvormen voor jongeren in de regio
- Organiseren van doorlopende zorglijn; verlengde jeugdwet, inzet vanuit Wmo,
Participatiewet, onderwijs en WLZ
- Betaalbare ziektekostenverzekering; verkenning van een betaalbare polis met
goede dekking in de regio en aansluiting op landelijke initiatieven.
- Implementatie van de werkwijze perspectiefplan ‘Mijn plan 18’ met de sociale
(wijk)teams en de ketenpartners.
- Aansluitend aanbod voor leren solliciteren koppelen aan de regionale werkgroepen
vanuit Werk en Inkomen en Onderwijs.
- Organiseren financiële ondersteuning voor 18 jaar, o.a. tijdige bewindsvoering en
voorkomen van schulden.
- Inzicht over regelzaken voor jongeren en professionals met een regionale checklist
18-/18+.
- Onderzoeken op welke wijze de sluitende aanpak voor jongeren met een justitiële
maatregel en voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen effectief is.
Verder wordt er binnen de regionale contractering van Jeugdhulp en Wmo gekeken naar
het vastleggen van de ambitie en werkwijze om tot een soepele overgang te komen en een
plan met perspectief op te stellen. Tijdens de dialooggerichte aanbesteding voor de
contracten 2019 is dit met de zorgaanbieders besproken en aangescherpt. In de contracten
van de Jeugd GGZ is voor 2018 de gedeelde ambitie en de werkwijze opgenomen.

