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Stel Jongere en hulpvraag centraal
In onze Zaterdag Live stamtafel op 30 april richten wij ons op het thema ‘Stel jongere en
hulpvraag centraal bij jeugdhulp’. Aan tafel nemen plaats: Gino (ervaringsdeskundige),
Bert van Alphen (Jeugdombudsman), Fatima Faïd (raadslid SP)
Sinds de invoering van de Jeugdwet en de Wmo in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
zorg voor jeugdigen en (jong)volwassenen. Hierdoor zou het makkelijker zijn om de continuïteit van
zorg voor jongeren na hun achttiende te organiseren tot het niet meer nodig is. JONG doet mee! en
de Jeugdombudsman Den Haag hebben bij 12 zorgaanbieders, die hulp bieden aan jongeren van 16
tot 23 jaar, geïnventariseerd of zij problemen hebben met de aansluiting van de hulp voor jongeren
vanaf 18 jaar. Het rapport bevat de belangrijkste knelpunten en aanbevelingen.
Sommige gemeenten willen geen verlengde jeugdhulp geven – als een jongere 18 jaar wordt - maar
liever Wmo-hulp. Dit is goedkoper. Maar, in veel gevallen hebben deze jongeren nog wel verlengde
of vervolghulp nodig. Eén van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is dat gemeenten,
samen met jongeren en instellingen, richtlijnen en voorwaarden opstellen waaraan moet worden
voldaan voordat de hulp mag stoppen. “JONG doet mee!” en “Jeugdombudsman Den Haag”
adviseren, dat jongeren tot 23 jaar een beroep moeten kunnen blijven doen op jeugdhulp.
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van
een nieuw talent geprogrammeerd.

De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie is
te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en geluid,
zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.
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