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1. Inleiding
In dit verslag leest u de door het Jongeren Informatie Punt (JIP) in 2019 in Delft ingezette
activiteiten en de behaalde resultaten.

2. Resultaten
In 2019 heeft het JIP 172 contactmomenten gehad, waarin informatie, advies en praktische
ondersteuning is geboden. De meest gestelde vragen gingen over:
➢ Seks en seksualiteit (52 keer);
➢ Inkomsten en uitgaven (28 keer);
➢ Wonen (27 keer).

2.1 Gastlessen en voorlichtingen
Het JIP heeft in 2019 99 voorlichtingen en gastlessen op het voortgezet onderwijs en op
het MBO (zowel aan ISK als reguliere klassen) gegeven, waarmee 2235 leerlingen zijn
bereikt. Deze voorlichtingen gingen o.a. over de thema’s: veilig vrijen, schulden,
weerbaarheid (in je relatie) en mediawijsheid. Een groot project was De Delftse Liefde,
waarbij er op school een combinatie van voorlichting over gezonde seks (door het JIP) en
weerbaarheid in je relatie (door WeCanYoung) is verzorgd. Dit project is voor 2019 voor de
laatste keer gefinancierd door de Delftse Fondsen. Verder is tijdens evenementen als Delft
On Stage en Lichtjesavond informatie uitgedeeld en zijn korte gesprekken aangegaan met
circa 1000 bezoekers.

2.2 Jonge Moeders spreekuur
In 2018 hadden we vijf jonge moeders in traject. In 2019 was dit er één. Naast dit ene
traject zijn ook vier jonge moeders met één contactmoment geholpen. In alle gevallen
hadden de klanten vragen over huisvesting. In één geval was de moeder dakloos.
Bij alle trajecten in 2018 en 2019 was er sprake van problemen op meerdere leefgebieden,
zoals op het gebied van: huisvesting, geldzaken, onderwijs, verstoorde relatie met ouders en
mentale overbelasting. Hieronder is een voorbeeldcasus weergegeven:
S. is 25 jaar en komt in mei 2018 voor het eerst bij het JIP. Ze heeft vragen op meerdere
gebieden. Ze heeft schulden opgebouwd, is zwanger van haar tweede kindje en heeft problemen
in haar woning. S. heeft zelf al bij meerdere organisaties aangeklopt, maar zij heeft nog geen
passende hulp gekregen. De problemen stapelen zich verder op. De jongerenadviseur van het
JIP schat in dat er nu actie nodig is om verergering van schulden en stress te voorkomen. Eerst
wordt getoetst of er werkelijk geen ketenpartner is die snel ondersteuning wil en kan bieden.
Vervolgens brengen zij samen de schulden in kaart en worden betalingsregelingen getroffen.
Parallel hieraan is gezocht naar een passende organisatie om haar langdurig te ondersteunen en
is er samen met de woningcorporatie een huisbezoek gebracht. Wederom is urgentie
aangevraagd en na afwijzing is bezwaar hiertegen gemaakt door de jongerenadviseur. In een
periode van enkele maanden is de financiële situatie van de jonge moeder door het JIP
gestabiliseerd, is alsnog urgentie toegekend en is de jonge moeder aangemeld voor
cliëntondersteuning bij Van Delft voor Elkaar. Om te voorzien in de benodigde huisraad voor het
kindje zijn door de jongerenadviseur fondsen aangeschreven, welke zijn toegekend. Uiteindelijk is
de jonge moeder bevallen van een gezonde zoon, heeft zij weer regie op haar financiën en woont
zij in een voor haar geschikte woning.
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2.3 Sense spreekuur & preventie van ongeplande zwangerschappen
Het JIP biedt, in samenwerking met GGD Haaglanden, het Sense spreekuur aan voor
jongeren in Delft. JGZ Zuid Holland West stelt hiervoor een ruimte aan de Nassaulaan
beschikbaar. Gedurende dit spreekuur krijgen jongeren antwoord op hun vragen over seks,
seksualiteit en (het plannen van) zwangerschap. Klanten kunnen er in gesprek met een
verpleegkundige van het Centrum voor Seksuele Gezondheid Haaglanden (onderdeel van
de GGD) voor informatie en advies. Daarnaast is het mogelijk om een soa-test en een
zwangerschapstest te (laten) doen, advies en een recept voor anticonceptie te krijgen en de
morning-afterpil te ontvangen. Het spreekuur is vooral bedoeld voor de kwetsbare
doelgroep, voor tieners die nog zijn meeverzekerd met hun ouders en/of bij wie het een
groot taboe is om over deze thema’s te praten. In 2019 waren er 184 momenten
beschikbaar om gebruik te maken van dit spreekuur. Hiervan zijn 150 gebruikt. Helaas is
er soms sprake van no-show. Hieronder is het voordeel van onze samenwerking met GGD
middels een casus weergegeven:
Een minderjarige klant gaf tijdens het Sense-consult met de verpleegkundige zorgelijke signalen
af. Deze klant was bij het Sense spreekuur terechtgekomen vanuit het JIP spreekuur op haar
middelbare school. De verpleegkundige en jongerenadviseur besloten een vervolgafspraak te
maken waarin bleek dat de thuissituatie voor deze klant niet veilig was. Er was sprake van
huiselijk geweld, seks tegen de zin en meer. In het gesprek met de klant heeft de
jongerenadviseur haar zorgen geuit, een normale thuissituatie geschetst en in goed overleg met
de klant is besloten een zorgmelding te doen. Het CJG heeft de nodige vervolgstappen gemaakt
en haar in veiligheid gesteld.

3. Toekomstige acties
In schooljaar 2020 - 2021 zal het JIP in het kader van ‘Regie op Preventie’ gastlessen over
het plannen van zwangerschap op de drie praktijkscholen in Delft verzorgen. Dit doen we op
verzoek van deze scholen en in afstemming met JGZ Zuid Holland West.
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