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Aanvullingen verjaardagskaart en website

Geachte heer De Meij, beste Ronald,
Hartelijk dank voor uw reactie op ons advies over de verjaardagskaart. We begrijpen uw besluit om
geen informatie over cliëntondersteuning op de kaart te zeggen. Deze informatie kan echter wel op
de website. Daar staat een kopje ‘Vragen of hulp nodig ?’ hier wordt verwezen naar onder andere
het sociale wijkteam. Daar zou een cliëntondersteuner, met de goede uitleg daarover, prima passen.
Informatie op de kaart voor, bijvoorbeeld, jongeren met een licht verstandelijke beperking: we
adviseren op de kaart aan te geven ‘wat te doen als het je niet lukt om bijvoorbeeld je eigen
geldzaken te regelen?’, dan kan er verwezen worden naar de website of Vivera. Jongeren die het niet
lukt om alles zelf te regelen kunnen dan ‘ergens’ naar toe. En op de website kan informatie over
bewindvoering c.q. mentorschap.
Wanneer wordt de kaart gestuurd: als we de kaart goed lezen, trekken we de conclusie dat de kaart
gestuurd wordt als jongeren bijna 18 jaar worden of al 18 jaar zijn: ‘Gefeliciteerd! Je bent 18 jaar en
dat is te gek!’. We adviseren de kaart een half jaar voordat jongeren 18 jaar worden, te sturen. Dan
hebben zij gelegenheid alles goed te regelen.
Ouders met een uitkering: het is belangrijk voor jongeren dat zij weten wat ze moeten regelen.
Daarnaast vragen we aandacht voor de ouders die een bijstandsuitkering krijgen. Wanneer hun kind
18 jaar wordt, verandert er ook het nodige voor hen. Hun kind is immers volwassen en dat heeft
meteen financiële consequenties. Ook voor hen is het belangrijk dat zij zich op de nieuwe situatie
voorbereiden. We adviseren deze ouders een jaar voordat hun kind 18 jaar wordt, een brief te sturen
om hen hierop te attenderen. We adviseren in deze brief meteen aan te geven waar zij terecht
kunnen als ze het niet zelf kunnen regelen. Als u wilt, kunnen we meelezen met de opzet voor deze
brief.
Met vriendelijke groeten, namens de Inwonersadviesraad gemeente Zwijndrecht
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