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Europees event: meer nazorg nodig
voor jongvolwassenen
Brussel, 14 03 2016. Jongvolwassenen die uit de jeugdhulp komen, hebben meer dan

gemiddeld te kampen met sociale uitsluiting, thuisloosheid, structurele werkloosheid of
armoede. Die kwetsbare groep heeft nood aan nazorg. Specifieke acties, zowel op
Europees als op regionaal niveau, dringen zich op. Dat is de boodschap die vandaag
centraal staat op een Europees event georganiseerd door Jongerenwelzijn. Europees
commissaris Marianne Thyssen ondersteunt de boodschap: “Alle overheden hebben hier
een verantwoordelijkheid. Europa zelf ondersteunt financieel en moedigt lidstaten aan
om structurele maatregelen te nemen.”
Als jongvolwassene zelf je leven in handen nemen. Het is niet altijd evident, zeker niet voor wie uit de
jeugdhulp komt. Deze kwetsbare groep van jongvolwassenen die op 18 jaar uit de jeugdhulpverlening
stromen zijn niet genoeg gewapend en zelfs zwaar belast om de overgang naar de samenleving aan te
kunnen.
Onder meer een gebrek aan vaardigheden of een sociaal netwerk speelt de jongeren parten. Uit divers
onderzoek in verschillende landen blijkt dat die jongeren later dan ook als volwassenen vaker
geconfronteerd worden met thuisloosheid en structurele werkloosheid.
In West- en Noord-Europa vormen jongeren sowieso al een grotere risicogroep wat bijvoorbeeld
thuisloosheid betreft. In landen als Frankrijk en Nederland zijn een kwart van de daklozen tussen de 18
en 29 jaar. In Denemarken loopt dit op tot een derde. Ook de jeugdwerkloosheid piekt in sommige
Europese regio’s tot boven de 30 procent.
In Vlaanderen is 10 procent van de populatie in de geregistreerde winteropvang jongvolwassen. In de
residentiële thuislozenzorg loopt dat op tot 22 procent.
Onderzoek toonde aan de voorbije jaren een derde tot bijna de helft van de thuislozen in Vlaanderen
ooit in een voorziening uit de jeugdhulp heeft verbleven.
Kloof is te groot
“Jongvolwassen die uit de jeugdhulp komen zijn soms zelf vragende partij om na hun 18de extra hulp en
ondersteuning te krijgen”, zegt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn.
Van woon- en werkbegeleiding tot het versterken van hun sociale vaardigheden en netwerken. Eenmaal
ze meerderjarig zijn vallen veel jongeren terug van ‘veel’ begeleiding naar praktisch niets. En die kloof is
voor sommigen te groot.”
Op het Europees event “Accelerate to Independence: ‘After Care Guarantee in Youth Care via Personal
Budget’ brengt Jongerenwelzijn vandaag diverse partners samen: van beleidsmakers tot
jeugdhulpverleners. Ook jongeren uit Vlaanderen, uit de Oostenrijkse deelstaat Karinthië en uit Italië
getuigen over hun ervaringen. Dit event wil de output van het project verspreiden onder de vorm van
beleidsaanbevelingen.
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Deze beleidsaanbevelingen zijn bedoeld voor zowel de regionale en lokale overheden, voor de
voorzieningen en de jeugdhulpverleners als voor Europa. Ze moeten ondersteuning bieden aan de
verschillende lidstaten om tot een After Care Policy te komen.
“Belangrijk is dat de overheden oog hebben voor een uitgeschreven After Care’ beleid”, zegt Stefaan
Van Mulders. “En dit over de verschillende sectoren heen. Over huisvesting tot opleiding en
gezondheidszorg.”
Individueel plan
Een van de aanbevelingen van dit Europees project is de opmaak van een individueel plan door de
jeugdhulpverlener samen met de jongere vanaf de leeftijd van 16 jaar. Waarbij alle aspecten voor een
betere toekomst staat beschreven, vertaald in specifieke diensten die deze jongvolwassene kan
ondersteunen in zijn zoektocht naar een onafhankelijk volwassen bestaan.
Dit natuurlijk in samenspraak met de jongere zelf, én op maat. Sommige jongeren vinden bijvoorbeeld
16 jaar te vroeg. Het plan moet ook flexibel zijn, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook na hun 18de
terug bij dezelfde voorziening of dienst aan te kloppen als ze het even moeilijk hebben.
Ierland
Lidstaten zouden ook een wetgevend kader moeten creëren waarin een garantie wordt ingebed dat
deze jongeren, indien nodig, bij uitstroom uit de jeugdhulpverlening verdere ondersteuning wordt
geboden “We schuiven hierbij de good practise van Ierland naar voren”, zegt Van Mulders. “Daar is
recent een wet gestemd waarbij de overheid verplicht wordt om voor iedere jongere die uit de jeugdhulp
komt een plan uit te werken, waarbij er ook na de meerderjarigheid toegang is tot specifieke nazorg.”
Ook in Schotland en in Finland zijn er recent initiatieven genomen om jongeren te ondersteunen.
Afhankelijk van het soort maatregel lopen die tot de leeftijd van 21, 25 tot zelfs 26 jaar.
In Vlaanderen is het thema ook mee opgenomen in de vernieuwde jeugdhulp waar Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen recent mee naar buiten kwam. Meerderjarigen die daar nood aan hebben,
zouden ook in de toekomst makkelijker toegang moeten krijgen tot specifieke hulp, zoals begeleid
zelfstandig wonen.
Thyssen
Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor Sociaal beleid en Werk, ondersteunt het event
vandaag met een videoboodschap. “De betrokkenheid van allen is van cruciaal belang voor een goede
nazorg voor jongvolwassenen: beleidsmakers op Europees, nationaal en lokaal niveau, hulpverleners,
en de jongeren zelf”, stelt ze. “Europa steunt de lidstaten met fondsen. Ze moedigt tijdige preventie en
interventie aan om de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting te doorbreken voor deze kwetsbare
jongeren."
Dit jaar wordt de Jongerengarantie verder verfijnd; via dat programma ondersteunt Europa nationale
staten om hun strategisch beleid rond jongerenwerkloosheid efficiënter te maken. Via het Europees
Sociaal Fonds wordt voor de volgende 7 jaren voor 86 miljard euro geïnvesteerd in mensen, waarvan
zeker 20 procent gaat naar sociale inclusie.” Thyssen verwijst ook naar de plannen van de Commissie
voor een Europese pijler van sociale rechten.
Meer info op: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2016/3/10/acg/
Of contacteer woordvoerder Peter Jan Bogaert voor het programma van het event.
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Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenw elzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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