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VOLGENS JONGEREN EN OUDERS VAN JEUGDPLATFORM AMSTERDAM

BETER SAMENWERKEN
Jongeren en ouders denken dat wanneer er beter wordt samengewerkt binnen de
jeugdhulp, maar ook tussen jeugdhulp en onderwijs, dat dit geld kan besparen. Wanneer
er goed wordt samengewerkt: kunnen problemen op tijd gesignaleerd worden en kan de
juiste organisatie dit oppakken, wordt er minder langs elkaar heen gewerkt waardoor
dingen niet dubbel gedaan worden en voorkom je dat je van het kastje naar de muur
wordt gestuurd met als gevolg dat problemen groter worden in de tussentijd.

INZETTEN OP PREVENTIE
Jongeren en ouders denken dat wanneer er op tijd door de juiste mensen wordt
gesignaleerd dat er iets niet helemaal goed gaat, grotere problemen voorkomen kunnen
worden. En vaak geldt: hoe groter de problemen, hoe duurder de zorg. Kleine
problemen klein houden, scheelt dus een hoop geld en is natuurlijk ook het beste voor
het kind zelf.

MEER PGB S VERSTREKKEN
'

Het is van belang dat de meerwaarde van een PGB goed gezien wordt en de zorg die
middels een PGB geboden wordt erkend wordt. Het bieden van zorg middels een
informeel PGB kan soms een win-win voor iedereen zijn. Er wordt minder beroep gedaan
op dure formele zorg, en tegelijkertijd is het op maat, sluit het aan bij de jongere/het
gezin en is het effectief.

JONGEREN EN OUDERS ALS EXPERT
Jongeren en ouders zijn van mening dat wanneer er meer vraaggericht gewerkt wordt,
dat dat gegarandeerd geld bespaart. Door goed naar jongeren en ouders te luisteren,
kan er hulp geboden worden die aansluit bij hun wensen én behoeften. Op deze manier
voorkom je dat jongeren hulp krijgen waar ze zich niet mee geholpen voelen.

BIED HULP SNEL & DI HTBIJ
C

Net als voldoende aandacht voor preventie, zorgt snelle hulp die dichtbij is
(= laagdrempelig) voor minder grote problemen bij jongeren. Op die manier worden zij
snel geholpen en is de kans op escaleren omdat zij moeten wachten op hulp kleiner. Ook
is het belangrijk dat er regelmatig gecontroleerd wordt of een jongere nog wel de juiste
hulp krijgt.
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