Kwetsbare jongere vaak geen taak voor sociale dienst
Een grote groep kwetsbare jongeren maakt geen gebruik van voorzieningen die er juist zijn om ze te
ondersteunen richting werk of terug naar school. Veel sociale diensten zien het niet als hun taak deze jongeren te
volgen. Een gemiste kans, vinden MEE en de Federatie Opvang.
De eisen in de samenleving zijn voor bepaalde groepen jongeren te hoog. Om mee te doen moet je bijvoorbeeld
weten hoe je met een computer moet werken.
Uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) blijkt dat dertig procent van de
gemeentelijke sociale diensten zicht heeft op deze jongeren die zich niet melden voor een uitkering of
ondersteuning. Jongeren die geen werk, geen scholing en geen uitkering hebben en die zich nergens hebben laten
registreren, komen in principe niet in beeld bij een gemeente. Dat zijn bijvoorbeeld zwerfjongeren, jongeren met
een verstandelijke beperking en jongeren die uit de jeugdzorg komen. 25 procent van de gemeentelijke sociale
diensten vindt het niet haar taak om deze groep jongeren in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek
zijn een 'wake up call' zegt de Federatie Opvang in het oktober/novembernummer van Sociaal Bestek.
Prostitutie
Er is volgens de Federatie Opvang te weinig urgentie bij gemeenten bij het volgen en begeleiden van deze
jongeren die met goede ondersteuning veel beter zelfstandig naar werk of scholing zouden kunnen vinden.
Jongeren die zo buiten beeld raken zijn de jongeren die eerder instroomden in de Wajong en de jongeren boven
de achttien die uit de jeugdzorg komen. Zij vinden niet op eigen kracht hun weg op de arbeidsmarkt en een deel
van hen dreigt zo in de criminaliteit, prostitutie of uitbuiting te belanden, zo waarschuwt de Federatie Opvang.
Eisen
Ook MEE, een organisatie die ondersteunt bij leven met een beperking, ziet dat de eisen in de huidige
samenleving voor bepaalde groepen jongeren te hoog zijn. Om mee te doen moet je bijvoorbeeld weten hoe je
met een computer moet werken. Sommigen redden het niet en krijgen te maken met schulden, uithuiszettingen
en andere problemen. Voor deze groepen lastig is om zich te melden bij gemeentelijke instanties met
wachtkamers en beperkt beschikbare tijd. De organisatie pleit ervoor dat gemeenten actief en preventief met
deze kwetsbare jongeren aan het werk gaan. 'Ze hebben tot ongeveer hun 27e iemand nodig waar ze naar toe
kunnen voor ondersteuning. Zo'n aanpak heeft meer maatschappelijke waarde dan hulp inschakelen als de
problemen al groot zijn.'
Privacy
Privacybescherming wordt vaak genoemd als obstakel voor het vinden van deze groep jongeren door
bijvoorbeeld verschillende bestanden te vergelijken. Ook capaciteitsgebrek of het ontbreken van beleid en
registraties werken niet mee. Maar er zijn ook gemeenten die de jongeren wel in beeld proberen te krijgen met
bijvoorbeeld de hulp van welzijnsorganisaties, al is dat slechts vier procent van de gemeenten. Ze checken
bijvoorbeeld alle ingeschreven jongeren tot 23 jaar op schoolinschrijving en inkomsten. Wanneer een jongere
niet naar school gaat, geen werk heeft en geen uitkering dan krijgt hij een brief waarin de gemeente begeleiding
aanbiedt. Bij geen reactie wordt de welzijnsorganisatie ingeschakeld. Die gaat vervolgens op huisbezoek.
In het sociaal domein wordt nog weinig gebruik gemaakt van big data, terwijl het ook voor organisaties en
professionals in zorg en welzijn een schat aan informatie kan opleveren. Lees hier meer >>
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