Factsheet

Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter
op weg helpen zelfstandig te worden
Beweging: Jongeren in een kwetsbare situatie zijn goed ondersteund op weg naar zelfstandigheid als ze na hun 18e
verjaardag zelfstandig kunnen zijn op vier domeinen (wonen, school en/of werk, inkomen & schulden en doorlopende zorg).

Hoe gaat het met jongeren (18-19 jaar) die (wel/niet) jeugdhulp* ontvingen op 16-17 jarige leeftijd?
1. Woonsituatie

3. Werken en/of onderwijs

Woonsituatie na

Ontving jeugdhulp*

Ontving geen jeugd-

18de verjaardag

met verblijf

hulp*

Zelfstandig wonend

54%

12%

Thuiswonend

31%

87%

Institutioneel

8%

1%

Overig

7%

1%

(18-19 jaar)
Economisch

4%

Wel

Ontving geen
jeugdhulp*

98%

2%

Geen werk
en/of onderwijs

Verlengde jeugdhulp

Ontving wel

Ontving geen

Verschil

jeugdhulp*

jeugdhulp*

16%

40%

-24%

3,6%

0,6%

3%

2015

2016

2017

2018

6.590

11.500

13.035

12.910

5. Wat is de vervolgzorg
(excl verlengde jeugdhulp)
voor jongeren die jeugdhulp*
ontvingen in laatste kwartaal
voor 18de verjaardag

zelfstandig inkomen
Betalingsachterstand

96%

4. Aantal jongeren met verlengde jeugdhulp

2. Inkomen & schulden
Inkomen & Schulden

Ontving
eerder...

Zvw-premie

25%
20%
15%

0%

●●
●●

●●
●●
●●

Wlz

15%

Wmo

5%

Vervolgstappen tot november 2019

●●

23%

10%

Voortgang sinds november 2018
De leeftijdsgrens voor gezinshuizen wordt verruimd.
Netwerk opgebouwd met ruim 60 gemeenten, professionals,
kennisinstituten en het Rijk.
De website www.16-27.nl, die kennisdeling ondersteunt, is vernieuwd.

19%

Zvw - GGZ
<1

<3

<6

Pilots leveren eerste beeld op over kansen en bedreigingen voor
toekomstgericht werken.
Onderzoek afronden naar welke informatiebehoefte jongeren zelf hebben.
Toewerken naar landelijk beeld van gemeentebeleid op de doelgroep
jongvolwassenen.

* Bron: CBS Beleidsinformatie Jeugd over 2016 (incl jeugdbescherming & jeugdreclassering), inspiratie van Big 5 van Spirit
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Wat zegt deze factsheet ons?
Woonsituatie voor oud-jeugdhulp gebruikers verschilt van hun
leeftijdsgenoten
De woonsituatie van jongeren die voor hun 18e jeugdhulp met verblijf
hadden, verschilt sterk van die van jongeren zonder jeugdhulp. Naar
verwachting stromen jongeren vanuit de jeugdhulp met verblijf door naar
zelfstandig wonen. Voor 54% van de jongeren lukt dit ook. Meer duiding is
nodig voor de 31% van de jongeren die na hun 18e thuiswonend is, terwijl
ze voor hun 18e jeugdhulp met verblijf hadden. Als dit betekent dat 31%
van de jongeren noodgedwongen terug moet naar een situatie waar ze juist
van waren weggegaan, is dit niet wenselijk. In deze cijfers zitten echter ook
jongeren die bijvoorbeeld in de weekenden naar een pleeggezin gaan
(zij staan geregistreerd als jeugdhulp met verblijf), maar op andere
momenten thuis verblijven.
Oud-jeugdhulpgebruikers zijn vaker niet economisch zelfstandig dan hun
leeftijdsgenoten
16% van de jongvolwassenen die jeugdhulp ontvingen is economisch
zelfstandig, vergeleken met 40% van hun leeftijdsgenoten die geen
jeugdhulp ontvingen. Een groot deel van de jongeren dat zelfstandig woont
heeft dus een inkomen lager dan de bijstandsnorm (€950, in 2017).
Dat wil niet meteen zeggen dat er grote financiële problemen zijn, maar
is wel een indicatie dat schulden en armoede op de loer liggen.
Oud-jeugdhulpgebruikers hebben bijna net zo vaak
werk of scholing
Cijfers over werk en of onderwijs lijken een positief beeld te geven:
oud-jeugdhulpgebruikers hebben bijna net zo vaak werk of scholing dan
kinderen geen jeugdhulp hebben gehad. Op basis van de cijfers kan niet
achterhaald worden om welke vorm van onderwijs het gaat. Daarom geeft
dit nog geen volledig beeld. In de cijfers is o.a. een voltijd HBO opleiding
opgenomen, maar ook het volgen van een geregistreerde cursus.

Vooral de ervaringsdeskundigen gaven aan dat ze graag meer duiding
op deze cijfers zouden zien. Wat is de reden dat bijvoorbeeld onder de
jongvolwassenen met eerder jeugdzorg het percentage voltijd opleidingen
laag is? Is dit het gevolg van het feit dat zij moeten werken om zelfstandig
te kunnen wonen? Dit zou kunnen betekenen dat ze alleen tijd hebben om
(parttime) cursussen te volgen, waardoor hun ontplooiingskansen sterk
achter blijven.
Doorlopende zorg kan en moet beter
De verlengde jeugdhulp is de afgelopen jaren gestegen van 6.590 naar
12.910 (2015-2018). Als we inzoomen en één cohort (groep van 18.205
jongeren) volgen die het laatste kwartaal voor hun 18e verjaardag
jeugdhulp ontvingen, dan zien we dat 55% van dit cohort verlengde
jeugdhulp krijgt. Als we inzoomen op de jongeren die geen verlengde
jeugdhulp ontvangen zien we dat 15% binnen één maand een vorm van
vervolgzorg ontvangt en 23% binnen zes maanden. Niet iedereen van
deze groep heeft een vorm van vervolgzorg nodig, maar het verschil van
8 procentpunt tussen één en zes maanden is wel interessant. Komt dit
doordat deze jongeren het eerst zonder hulp wilden proberen en na een
paar maanden aan de bel trokken of dat ze het papierwerk niet op tijd rond
kregen en aan het wachten waren op hulp? Op dit moment kunnen we hier
geen conclusies uit trekken, daarvoor is eerst meer inzicht nodig.
Disclaimer: De cijfers geven de stand weer in het jaar 2016. GGZ gegevens zijn nog niet
beschikbaar over 2017 en de GGZ vervolgzorg kan daarom slechts over 2016 bepaald
worden. Daarnaast is support als basis van groot belang, maar niet uit de CBS cijfers
te halen.
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