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Het is bij de Jongerenraad bekend geworden dat er enkele problemen zijn met de jeugdzorg.
De Jongerenraad vindt goede zorg voor jongeren met problemen van groot belang. Wij
willen daarom gaan kijken waar de problemen zich voordoen, wat de oorzaak is en welke
oplossingen er wellicht mogelijk zijn. Dit alles doen wij zoals altijd met de focus op de
jongeren zelf.
Problemen
De volgende problemen hebben wij als mogelijk geconstateerd:

-

Wachtlijsten bij Yulius en het feit dat de subsidie 2016 al op was voor het einde van
het jaar.
Het probleem van de wachtlijsten lijkt grotendeels een probleem te zijn van de
subsidie binnen de gemeente Dordrecht of de manier waarop Yulius die besteedt.

-

Er zijn natuurlijk ook andere organisaties voor jeugdzorg, deze zijn wellicht te
onbekend.
Andere organisaties moeten meer bekendheid krijgen bij jongeren, scholen en
ouders. Verder moet worden gekeken naar het mogelijke doorverwijsbeleid. Worden
betrokkenen bij problemen wel voldoende gewezen op het feit dat er nog andere
organisaties dan Yulius zijn?

-

Depressies en stress zijn groeiende problemen bij jongeren, wat veroorzaakt kan
worden door prestatiedruk of sociale afzondering.
Met betrekking tot de toenemende stress en depressies bij jongeren willen wij op
scholen meer aandacht creëren voor de maatschappelijk werk(st)er, deze moet
namelijk de eerste persoon zijn waarbij jongeren terecht kunnen als ze met dit soort
problemen zitten. Dit betekent dat er binnen de scholen meer aandacht moet zijn
voor de maatschappelijk werk(st)er en dat deze beter in staat is bij de eerste klachten
in te grijpen. Dit alles moet in samenspraak met mentoren.

-

Huiselijk geweld is een taboe, schaamte om er vooruit te komen.
Voor de aanpak van huiselijk geweld geldt eigenlijk dezelfde werkwijze als bij de
aanpak van stress en depressies. De maatschappelijk werk(st)er moet de eerste
persoon zijn waar jongeren met dit soort problemen naartoe komen.

-

Er is sprake van onderschatting van de problemen bij jongeren, omdat het op de
puberteit wordt afgeschoven.
Wij willen een breder bewustzijn creëren onder jongeren dat zij zich niet hoeven te
schamen voor hun problemen, en dat het juist verstandig is om hierover met iemand
te gaan praten.

Wat willen wij op dit moment van de gemeenteraad?
Wij beseffen ons dat de problematiek omtrent de jeugdzorg enorm ingewikkeld is en de
situatie soms niet zo zwart/wit is als soms gedacht. Oplossingen zijn soms niet makkelijk uit
te voeren. Graag willen wij het met de commissie sociaal hebben over het beleid van de

gemeente omtrent jeugdzorg en wat zij voor rol zien voor de Jongerenraad in dit onderwerp.
Wellicht zijn er dingen die de gemeente wil weten van jongeren of is er een bepaald
deelonderwerp dat de Jongerenraad kan oppakken. De Jongerenraad heeft in ieder geval de
intentie om met jongeren en professionals in gesprek te gaan over hun ervaringen met de
jeugdzorg en de dingen die zij graag anders zien. Wellicht heeft de gemeente punten die wij
hierin kunnen meenemen.
Dit is een uitnodiging aan de gemeenteraad om met de jongerenraad in gesprek te gaan
over dit onderwerp om zo te kijken aan welke info van jongeren de gemeenteraad behoefte
heeft en met welk stukje de jongerenraad aan de slag kan in dit grote en complexe dossier.
Dit om ervoor te zorgen dat een mogelijk advies van de jongerenraad aan de gemeente ook
aansluit bij de problematiek waar de gemeente zich over buigt. Het gaat dus om een
uitnodiging voor een verkennend gesprek.

