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5. Advies PHO 1. Instemmen met de notitie Verlengde 
Jeugdhulp met Verblijf, en hiermee: 

- de overgang van 18- naar 18+ voor 
jongeren met en verblijf te 
vergemakkelijken 

- het gebruik van integrale 
Perspectiefplannen lokaal te stimuleren  

- lokaal te sturen en investeren in lokale 
coördinatoren 18-/18+ zodat de integrale 
plannen ten uitvoer kunnen worden 
gebracht 

2. Het gesprek voeren over de volgende 
dilemma’s/vragen: 

- Wel/geen afrekening naar individuele 
gemeente (of: naar rato). 

- Wel/geen quotum aan inkoop verlengde 
jeugdhulp met verblijf. 

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

-- 



 

7. Essentie van het voorstel 

(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Soms zijn jongvolwassenen voor de wet met 18 
jaar dan wel meerderjarig, maar dat betekent niet 
automatisch dat zij ook zelfredzaam zijn of 
zelfstandig functioneren. De notitie ‘Verlegde 
jeugdhulp met verblijf’ doet verbetervoorstellen 
voor de inrichting van de verlengde jeugdhulp 
voor de 18 – 23 jarigen. Speciale aandacht gaat 
uit naar de groep met verblijf: zij die in een 
jeugdhulpinstelling verblijven of bij een pleeggezin 
wonen. 

Met de notitie verlengde jeugdhulp met verblijf 
wordt helderheid geschapen over de intentie van 
gemeenten t.a.v. verlengde jeugdhulp. Het is de 
bedoeling dat jongeren pas uitstromen op het 
moment dat zij er daadwerkelijk klaar voor zijn. Dit 
voorstel moet in samenhang worden bezien met 
de ontwikkeling die de jeugdhulpaanbieders 24 
uurszorg aan het ontwikkelen zijn, alsook met 
beschermd wonen en de totstandkoming van het 
plan van aanpak Maatschappelijke Zorg. 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen Geen financiële consequenties. 
 
Voor de regio Holland Rijnland (excl. Alphen aan 
den Rijn en Kaag en Braassem) gaat het om een 
bedrag van 3,6 miljoen voor de hulp aan 18 
plussers  Het totaal aantal unieke jongeren 18  - 
23 jaar die op dit moment geholpen worden is 
600, waarvan er naar schatting op basis van het 
aantal verpleegdagen ongeveer 93 jongeren 
jeugdhulp met verblijf ontvangen. 

Er ligt momenteel een voorstel voor om de 
jeugdhulpbijdragen vanuit gemeenten structureel 
te verhogen en de kostendaling te temperen. De 
doelgroep 18 – 23 jarigen is hier conform de 
huidige aantallen in meegenomen.  

 



 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Relevante regelgeving: 

 Jeugdwet 
 Wmo 
 P-wet 
 Beleidskader Maatschappelijke Zorg 
 Woonbeleid t.a.v bijzondere doelgroepen 

 
 Eerdere besluitvorming: 

 Uitgangspunten sluitende aanpak 16  -27 
jarigen (najaar 2016) 

 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 

 

 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: 

Verlengde jeugdhulp met verblijf (18 – 23 jaar) 
 
 
Kennisnemen van Notitie Verlengde Jeugdhulp met Verblijf 

De notitie verlengde jeugdhulp met verblijf doet voorstellen om de verlengde jeugdhulp 
met verblijf te financieren en verbeterd mogelijk te maken.  
 
Inleiding: 

Jongeren met een hulp- of ondersteuningsbehoefte zijn kwetsbaar op het moment dat zij 
18 jaar worden. Niet altijd hebben zij geen sterk steunnetwerk om zich heen, en zijn zij 
door hun beperking of geschiedenis (nog) niet capabel zichzelf staande te houden in een 
zelfstandige woon-, werk- of onderwijssituatie. Tegelijkertijd verandert er wettelijk een 
hoop voor hen. Er treden een groot aantal veranderingen op in rechten en plichten omdat 
bij de 18e verjaardag de meerderjarigheid ingaat, waaronder forse wijzigingen in 
financiële bijdragen die jongeren moeten betalen. Het risico bestaat dat zorg onvoldoende 
kan doorlopen of dat jongeren ‘verdwijnen’ en zorg gaan mijden. Daarnaast is het zo dat 
het type hulp en ondersteuning dat voor deze groep beschikbaar is, beperkt is of 
onvoldoende aansluit bij de behoeften van jongeren. Extra kwetsbaar is de groep die voor 
hun 18e jaar reeds verblijven bij een jeugdhulpinstelling, gezinsvervangend tehuis of bij 
pleegouders. Deze groep verdient daarom speciale aandacht.  
 

Kernboodschap: 

Door jongeren die bij een jeugdhulpaanbieder of bij pleegouders wonen na het 
meerderjarig worden hun traject af te laten maken bij de vertrouwde aanbieder of 
pleegouder,, worden de kansen op zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot.  Niet 
alleen is een dergelijke werkwijze meer doelmatig en efficiënt, ook voorkomt het zorg 
mijdend gedrag en escalatie van problematiek op latere leeftijd.  
 
Essentiele voorwaarde voor toelating tot verlengde jeugdhulp zoals hier bedoeld is dat de 
aanbieder, eventueel samen met de gezinsvoogd en samen met de jeugdige een 
Perspectiefplan afrondt bij een leeftijd van 17.5 jaar. Deze perspectiefplannen zijn 
opgenomen als inkoopvoorwaarde in de resultaatovereenkomsten die de TWO Holland 
Rijnland met jeugdhulpaanbieders heeft afgesloten. Vanuit de gemeenten is inhoudelijk 
gesprek, mét jongeren, JGT, wijkteam en aanbieders gevoerd hoe de perspectiefplannen 

Vergadering: PHO Maatschappij  
Datum: 30-08-2017  
Tijd: 09:30 – 13:00 
Locatie: Lisse  
Agendapunt: 08 



 

er inhoudelijk uit moeten zien. Zonder Perspectiefplan geen verlengde jeugdhulp (of 
andere vormen van hulp zoals beschermd wonen of Wmo). 

 
De noodzaak en ook de mogelijkheid van gemeenten om binnen het sociaal domein 
integraal maatwerk aan te bieden, wordt mogelijk gemaakt door het sturen van het 
gebruik van Perspectiefplannen in zowel de voorbereiding op verlengde jeugdhulp alsook 
op de uitstroom. Hierbij dienen wonen, zorg, onderwijs, ondersteuning en werk en 
inkomen samen te komen: de jongere centraal. 
 

Consequenties: 

Het verbeteren van de mogelijkheid gebruik te maken van verlengde jeugdhulp met 
verblijf voorkomt schooluitval, opbouw van schulden en jongeren blijken juist na hun 18e 
bezig met het opbouwen van hun sociale netwerk. Uit een recente analyse blijkt 
bijvoorbeeld dat iedere geïnvesteerde euro in verlengde pleegzorg 1,27 aan 
maatschappelijke waarde oplevert, grotendeels in de vorm van maatschappelijke 
kostenbesparingen. Er ontstaat echter nog een veel positievere waarde als de niet in 
euro’s uit te drukken zaken als indirecte lange termijn kosten en het welzijn van de 
jongere zou worden meegenomen. 
 
Communicatie: 

Aanbieders Wmo en Jeugd , sociale teams, consulenten beschermd wonen en JGT’s 
worden door middel van overleg- en thematafels op de hoogte gebracht van de 
voorgestelde werkwijze, inclusief de werkwijze van het Perspectiefplan. 
Communicatieadviseurs van gemeenten denken mee in een passend communicatieplan. 
 
Evaluatie: 

Er zal steekproefsgewijs bij aanbieders, lokale teams en gemeenten worden getoetst om 
te monitoren en evalueren in hoeverre de plannen die in het Perspectiefplan omschreven 
staat ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Deze steekproeven zullen jaarlijks 
plaatsvinden en hier worden jongeren zelf actief bij betrokken.   
 
Daarnaast wordt in accountgesprekken met aanbieders actief gevraagd naar de overgang 
van 18- naar 18+ en op welk wijze aanbieders jongeren voorbereiden, gradueel afbouwen 
en zo nodig voortzetten op vervolg- en verlengde jeugdhulp. Op die manier ontstaat een 
beeld op basis waarvan kan worden bijgestuurd. 
 
Tenslotte wordt nauwgezet gemonitord hoeveel jongeren gebruik maken van verlengde 
jeugdhulp, voor welke vorm, zodat niet alleen beeld ontstaat hoe de vraag zich ontwikkelt, 
maar ook in hoeverre bepaalde vormen van aanbod onvoldoende aanwezig zijn. 
 

Bijlagen:  

1. Notitie Verlengde Jeugdhelp met Verblijf 
2. Voor Alle Jongeren Perspectief, Sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbar 

positie tussen 16 en 27 jaar (Leiden, juni 2016)  
3. Handreiking van 18- naar 18+, VNG / NJI (zie: 

www.nji.nl/vanjeugdnaarvolwassenheid)   
4. Handreiking 18-/18+: samenwerkingsafspraken voor professionals & gebruik 

Perspectiefplan (Holland Rijnland, dec 2016) 


