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Actieplan ‘Op weg naar volwassenheid’ 
 
In de analyse ‘op weg naar volwassenheid’, zijn meerdere knelpunten gesignaleerd. Aan de hand van 
deze analyse is een actieplan opgesteld waarin concrete oplossingen worden geboden om de 
gesignaleerde knelpunten in het komende jaar op te lossen waar mogelijk, en mee te nemen in de 
verwerving van zorg vanaf 2018 waar nodig. Het actieplan is, net als de analyse, onderverdeeld in de 
verschillende leefdomeinen van jongeren.  

 

 
 
 
Knelpunt  
 

Leefdomein Zorg  
 
 
Oplossing 

Schotten in 
gecontracteerde 
Jeugdzorg en Wmo-
aanbod 

 We kopen een zorgaanbod in per 2018 , waarbij de overgang van 18- 
naar 18+ de zorgcontinuïteit niet in de weg staat. Per 2018 komt er een 
apart ontschot budget  dat specifiek gereserveerd wordt voor jongeren 
in de leeftijd 16 – 23 jaar. In het resterende jaar 2017 bedraagt deze      
€ 100.000 en komt deze ten laste van de reserve sociaal domein, per 
2018 bedraagt deze jaarlijks € 100.000 en wordt deze gelijkelijk gevoed 
vanuit de budgetten Wmo en Jeugd. 

Lacunes in aanbod  Specifieke lacunes in het aanbod voor jongeren in de leeftijd van 16-23 
jaar nemen we op in het programma van eisen sociaal domein 2018. Zo 
wordt er een uitvraag gedaan naar tussenvoorzieningen waarbij de 
begeleiding in intensiteit kan verschillen, variërend van het steuntje in 
de rug tot re-integratie vanuit gesloten jeugdzorg. Ook zijn we 
voornemens waar mogelijk de verschillen weg te nemen tussen 
jongeren in verlengde jeugdhulp en jongeren in de Wmo.  

Doorstroom van 
Jeugdwet naar Wmo 
stagneert door 
onduidelijkheid over 
toegang tot, en 
afwegingskaders 
voor,  (verlengde) 
Jeugdwet en/of Wmo  
 

 We leggen per 2018 in alle contracten met  jeugdzorgaanbieders een 
meldingsplicht vast: jongeren worden uiterlijk op 17,5 jarige leeftijd 
aangemeld bij het CJG als er sprake is van doorstroom vanuit de 
Jeugdwet naar de Wmo, verlengde Jeugdwet óf uitstroom naar 
zelfstandigheid.  

 In geval er sprake is van doorstroom vanuit de Jeugdwet naar de Wmo, 
is de toekenning van het CJG afdoende en zal dit als bindend advies 
worden meegenomen voor het toekennen en beschikken van de 
benodigde Wmo-voorziening(en). 

  We passen de gemeentelijke verordeningen Wmo en Jeugd hiertoe aan 
en leggen deze in de loop van 2017 aan de raad voor.  

  Er komt een werkinstructie waarmee duidelijk wordt wanneer er sprake 
is van verlengde jeugdzorg dan wel een overdracht aan Wmo. 

Zorg mijdend gedrag 
bij jongeren; 
hulpverlenings-
moeheid en gebrek 
aan perspectief  

 Zorgaanbieders maken met alle jongeren vanaf 2018 een 
toekomstgericht plan, waarin alle leefdomeinen worden behandeld 
(zorg, wonen, werken, leren, inkomen, schulden en veiligheid) en 
waarin voor de jongere zelf inzichtelijk is naar welk perspectief wordt 
toegewerkt. Dit toekomstplan wordt uiterlijk op 17,5 jarige leeftijd 
afgerond, zodat zorg continuïteit kan worden gewaarborgd.  

 CJG of Sociaal Wijkteam voert de regie conform het principe: één 
huishouden, een plan, één regisseur. 

 De zorgaanbieder, CJG/SWT en de jongere actualiseren dit 
toekomstplan  regelmatig zodat deze continu aansluit op de actuele 



2 
 

situatie van de jongere. 
 Als er op één van de leefdomeinen een knelpunt ontstaat dat 

zorgaanbieders, CJG/SWT en jongeren niet zelf kunnen oplossen, wordt 
de casus in het uiterste geval voorgelegd aan de gemeentelijke 
oliemannetjes. Deze casus wordt ingebracht aan de hand van een 
checklist, waarin zorgaanbieders, CJG/SWT en de jongeren laten zien 
welke acties zij op de verschillende leefdomeinen hebben ondernomen 
om het knelpunt op te lossen.  

  We onderzoeken welke kosten er verbonden zijn aan het opheffen van 
de eigen bijdrage voor jongeren van 18 tot 23 jaar, die vanuit de Wmo 
gebruik maken van voorzieningen. Jongeren tussen de 18-23 jaar die 
vanuit de verlengde Jeugdwet ondersteuning krijgen hoeven geen eigen 
bijdrage te betalen, waardoor er momenteel sprake is van ongelijkheid 
tussen jongeren bij de toegang tot voorzieningen. 

 

Geen integrale 
aanpak vraagstuk 
jongeren tussen 
afdelingen en 
(jeugd)zorgaanbieders  

 Per 1 april 2017 start een integrale werkgroep waarin alle 
gemeentelijke leefdomeinen plaats zullen nemen (Jeugd, Wmo, het 
leerplein, werk – en inkomen, wonen, veiligheid). 

 Per 1 april start een projectleider (aangesteld voor 18 uur per week) die 
als opdracht heeft het actieplan te implementeren per 2018 en 
gedurende 2017 ad hoc oplossingen te formuleren in afwachting van 
volledige implementatie. 

 Per 1 april start een werkgroep van (jeugd)zorgaanbieders, die de 
gemeente adviseert over de implementatie van het actieplan, 
eventuele nieuwe knelpunten signaleert, en de samenwerking tussen 
jeugdzorgaanbieders bevordert. 

 

 
 
 
 
Knelpunt  

 
Leefdomein Leren & Werken  
 
Oplossing 
 

Opdracht leerplein, 
participatiewet en 
zorgaanbieders 
conflicteren 

 We zetten in op flexibele vormen van dagbesteding, werk, zorg en 
onderwijs-arrangementen (niet of-of maar én-én), die aansluit bij de 
vraag van de jongere.  
 

Geen/weinig 
geschikte 
arbeidsmatige 
dagbestedingsplekken 
die aansluiten bij de 
leefwereld van 
jongeren  

 We nemen in het programma van eisen sociaal domein arbeidsmatige 
dagbesteding op dat geschikt is voor jongeren van 16 tot 23 jaar, en 
aansluit bij hun leefwereld.  
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Knelpunt  

Leefdomein Wonen 
 

 
Oplossing 
 

Tekort regulier en 
betaalbaar 
woonaanbod voor 
(alle) jongeren  

 Er wordt onderzocht of er meer contingent woningen beschikbaar 
kunnen worden gesteld voor jongeren. Er zijn jaarlijks 52 woningen 
beschikbaar, waarvan er 10 voor jongeren bestemd zijn. In de praktijk 
wordt het jaarlijks toe te kennen aantal echter niet gehaald, wat 
mogelijkheden schept voor een hogere beschikbaarheid voor jongeren.  

 Er wordt een taskforce huisvesting voor kwetsbare groepen opgezet, 
met jongeren als een van de kwetsbare doelgroepen.  

 Er komt een maatregel voor een toeslag in de woonkosten voor 
jongeren die daardoor versneld kunnen doorstromen vanuit (dure) 
beschermd woonvoorzieningen.  
 

Jongeren ‘bezetten’ 
dure begeleid wonen 
plekken bij gebrek 
aan (geschikte) 
betaalbare 
huurwoningen 

 Er worden sociale huurwoningen gebouwd via het project Delftplein. 40 
van de te bouwen woningen zijn beschikbaar voor jongeren van 16 t/m 
27 jaar. Er wordt onderzocht in hoeverre dit mogelijkheden biedt voor 
(een deel) van de kwetsbare jongeren.  

 Er wordt meer samenwerking gezocht met corporaties voor deze 
specifieke doelgroep jongeren. Omdat er meer krapte is bij 
eengezinswoningen kan ingezet worden op woningdelen. 

 We onderzoeken hoe jongeren die niet worden gezien als ‘student’ 
onder de landelijke regels van DUO, toch in aanmerking kunnen komen 
voor studentenwoningen via bijv. gemeentelijke maatregelen.  
 

 
 
 
Knelpunt  

Leefdomein Inkomen & financiën  
 
Oplossing 
 
 

(veel) jongeren 
hebben (hoge) 
schulden 

 We voeren onderzoek uit naar de aard en omvang van de 
schuldenproblematiek onder jongeren in Haarlem (uitvoering motie 42 
begrotingsbehandeling 2017). 

 We voeren een pilot jongeren met schulden uit op basis van de 
innovatieve aanpak van Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden 
(Design Lab). 

 We organiseren een impact challenge ‘jongeren met schulden’ dat 
wordt uitgevoerd door de Social Impact Factory. 

 Op basis van bovenstaande drie projecten formuleren we conclusies en 
aanbevelingen ten behoeve van een mogelijke vervolgaanpak die 
conform motie 42 eerst wordt voorgelegd aan college en raad.  
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Wat zeggen jongeren (en hun ouders) zelf?                                                                             

                                                                                                                                        
 
  
Knelpunt  Oplossing 
Jongeren en ouders 
voelen zich 
onvoldoende 
geïnformeerd over 
veranderingen die op 
ze afkomen richting 
volwassenheid 

 We ontwikkelen informatiemateriaal, waaronder een applicatie voor 
jongeren én hun ouders over de overgang van 18- naar 18+.   

 We verspreiden deze applicatie op scholen, via ouders en 
zorgaanbieders. Daarbij onderzoeken we of gebruik gemaakt kan 
worden van de inzet van ervaringsdeskundige jongeren.  

 
 

Jongeren hebben 
geen netwerk om op 
terug te vallen, en 
zijn bij aflopende 
zorgtrajecten op 
zichzelf aangewezen 

 We betrekken CJG coaches op 17,5 jarige leeftijd bij de hulpvraag van  
alle jongeren, zodat er niet alleen een warme overdracht van coaching 
plaatsvindt rondom de 18 jarige leeftijd maar er ook een meer continu 
bekend gezicht is.  

 

 
 


