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Achttien jaar en nog even bij je ouders blijven wonen, totdat je

gewend bent aan je nieuwe opleiding, tot je de stad hebt leren

kennen waar jouw opleiding of nieuwe baan zich bevindt, tot je

genoeg geld verdient om zelfstandig te wonen. Je wilt je zekerder

voelen voor je de wijde wereld instapt.

Geen vreemde gedachten voor een jongvolwassene die net van

school komt. De meeste ouders steunen hun kinderen in de

overgang naar zelfstandigheid. Maar hoe verloopt de overgang

voor jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand? Dit artikel gaat

dieper in op het thema ‘de bijzondere jeugdbijstand verlaten’.

We bekijken wat de mogelijkheden en kwetsbaarheden van

deze jongeren zijn en knelpunten die een adequate hulpverle-

ning aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar belemmeren.

De twintigste eeuw, door de Zweedse auteur Ellen Key
uitgeroepen tot ‘eeuw van het kind’, heeft gezorgd voor
een toenemende maatschappelijke belangstelling voor
het kind en zijn verschillende levensfasen, die onderling
kwalitatief verschillen (Key, 1906).
De overgang naar volwassenheid is een belangrijke
levensfase waarin de belangrijkste lijnen voor het toe-
komstige leven worden vastgelegd. Jongvolwassenen
worden voor keuzes geplaatst die de rest van het leven
blijven doorwerken (bv. ‘hotel mama’ of zelfstandig
wonen, verder studeren of niet,…). De keuzevrijheid
gebeurt in een context waarbij experimenteren met ver-
schillende rollen en levensstijlen mogelijk is en door de
maatschappij toegelaten wordt (Arnett & Taber, 1994;
Klein, 1990). De maatschappij plaatst hen voorlopig in
een moratorium, een wachtstation voor volwassenheid
waar verplichtingen kunnen worden uitgesteld
(Erikson, 1968). De Amerikaanse psycholoog Arnett
(2000) typeert deze overgangsfase als ‘emerging adult-
hood’. Het is een maatschappelijke evolutie dat jonge-
ren steeds langer in het moratorium blijven.

Voor een groep kwetsbare jongeren, meer bepaald jon-
geren die op het punt staan de bijzondere jeugdbij-
stand te verlaten, is 18 jaar een scharnierleeftijd die de
deur openzet naar grote onzekerheid, twijfels en gebrek
aan ondersteuning (Biehal & Wade, 1996; Broad,
1999; Cashmore & Paxman, 2006; Little, Leitch &
Bullock, 1995; Wade & Dixon, 2006). Van deze jonge-
ren wordt verwacht dat zij, in vergelijking met veel van
hun leeftijdsgenoten, in een kort tijdsbestek zowel

sociaal-cultureel als materieel-economisch onafhanke-
lijk zijn en verantwoordelijkheid dragen (Maluccio,
Krieger & Pine, 1990). De meerderjarigheid is een juri-
dische constructie die niet noodzakelijk overeenstemt
met de sociologische realiteit. De kwetsbare jongvol-
wassenen dragen figuurlijk een rugzak. De vele tegen-
slagen en moeilijkheden die hun pad reeds hebben
gekruist en het gebrek aan een beschermde en onder-
steunende (thuis)omgeving, maken hen extra kwets-
baar tijdens de transitieperiode.

Zowel onderzoeksmatig, maatschappelijk als beleids-
matig zijn ‘kwetsbare jongvolwassenen’ een ‘vergeten’
categorie. In 2008 luidde het Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk de alarmklok over jongvolwassenen die
tussen de mazen van het net vallen. Het beleidsdossier
“Jongvolwassenen tussen wal en schip” gaat dieper in
op de betekenis van de jongvolwassenheid als transitie-
periode en op het verhoogde risico op sociale uitslui-
ting voor jongvolwassenen (Stas, Serrien & Van Menxel,
2008). Uit het dossier blijkt dat alleenstaande jongvol-
wassenen, al dan niet met kinderen, thuisloze jongvol-
wassenen, jongvolwassenen uit de bijzondere jeugdbij-
stand, gedetineerde jongvolwassenen en jongvolwas-
sen vluchtelingen zich per definitie in een bijzonder
kwetsbare situatie bevinden. Dit dossier bracht de bal
aan het rollen. Vanuit verschillende hoeken kwamen
signalen over de gebrekkige aansluiting tussen de
jeugdhulpverlening en de volwassen hulpverlening.
Dit artikel gaat dieper in op één kwetsbare groep die in
het beleidsdossier aan bod is gekomen, nl. jongeren uit
de bijzondere jeugdbijstand. De problematiek van de
uitstroom en de (na)zorg voor deze jongeren in de over-
gang naar meerderjarigheid is tot op heden onderbe-
licht.

I. HET ONTBREKEN VAN EEN ADEQUAAT HULPAANBOD

We stellen vast dat de hulpverlening onvoldoende
inspeelt op de kritieke overgangsfase naar de ‘jongvol-
wassenheid’. In de hulpverleningspraktijk merken we
twee fenomenen, die ervoor zorgen dat jongeren ‘afha-
ken’ in de transitieperiode. Aan de ene kant openen de
comités voor bijzondere jeugdzorg geen dossier meer
voor jongeren die voor het eerst in contact komen met
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de bijzondere jeugdbijstand op 16-17-jarige leeftijd.
Anderzijds trekt een grote groep, mogelijk na een lang-
durige begeleiding, de deur van de voorziening achter
zich dicht. Deze jongeren willen op eigen benen staan
(Keller, Cusick & Courtney, 2007). Sommigen onder
hen zijn daar klaar voor, een deel wijst begeleiding af en
wil zich losweken van hulpverlening. Zij hebben reeds
een geschiedenis van (negatieve) ervaringen met hulp-
verlenende instanties achter de rug en willen zonder
tussenkomsten van hulpverleners verder (Hyde & Kam-
merer, 2009; Ridge & Millar, 2000). Ze willen geen
gebruik (meer) maken van voortgezette begeleidings-
mogelijkheden binnen de bijzondere jeugdbijstand
(McCoy, McMillen & Spitznagel, 2008; Stas, Serrien &
Van Menxel, 2008). Door de afwezigheid van een
sociaal netwerk en een ondersteunende thuissituatie
ontbreekt het deze jongeren aan steun en aansturing
op de weg naar zelfstandigheid (Biehal & Wade, 1996;
Franzén & Vinnerljung, 2006; Wade, 2008). Het zijn
vaak deze jongvolwassenen die vroeg of (te) laat een
beroep doen op hulpverlening op het moment dat zij
zich in moeilijkheden bevinden of verregaand gemargi-
naliseerd zijn (Stas, Serrien & Van Menxel, 2008).

II. KWANTITATIEF EN KWALITATIEF ONDERZOEK LEGT 
DE KWETSBAARHEDEN BLOOT

§ 1. HET OVERWICHT AAN KWANTITATIEF ONDERZOEK

Tamelijk veel onderzoek in de sociale wetenschappen is
beleidsondersteunend en dus kwantitatief. De subsidië-
rende overheid verwacht dan ook resultaten en aanbe-
velingen die relevant zijn voor het beleid (Miskovic &
Hoop, 2006). Uit onderzoek leren we dat jongeren die
de bijzondere jeugdbijstand verlaten een verhoogd
risico hebben op sociale uitsluiting of verminderde
levenskwaliteit. De sociale uitsluiting grijpt in op ver-
schillende levensdomeinen, met name onderwijs, werk,
huisvesting, politie en justitie, gezondheid (lichamelijk,
psychisch en druggebruik) en algemeen welbevinden.
De levensdomeinen zijn intens met elkaar verweven,
waarbij het moeilijk wordt om oorzaak en gevolg te
onderscheiden.

Eén op twee jongeren verlaat de bijzondere jeugdbij-
stand zonder diploma (secundair onderwijs) of getuig-
schrift (McMillen & Tucker, 1999; Mendes & Mosle-
huddin, 2004; Vinnerljung, Öman & Gunnarson,
2005). Nochtans blijkt uit onderzoek dat jongeren op
16-17-jarige leeftijd hoopgevende ambities hebben om
een diploma te behalen, hoewel hun schoolloopbaan
(gebrek aan schoolcontinuïteit, een jaar overdoen) en
inzet (spijbelen en minder gemotiveerd om te studeren)

vaak een einde maken aan deze ambities (Courtney,
Piliavin, Grogan-Kaylor & Nesmith, 2001). Empirisch
onderbouwde causale verbanden tussen een hulpverle-
ningstraject in de bijzondere jeugdbijstand en een lage
scholingsgraad zijn zeldzaam. Vinnerljung, Öman &
Gunnarson (2005) gaan uit van de veronderstelling dat
een opeenstapeling van risicofactoren die ontstaan zijn
vóór (bv. mishandeling/verwaarlozing; psychiatrische
stoornis) en tijdens (bv. het aantal plaatsingen; fre-
quent wegloopgedrag) het hulpverleningsproces ver-
antwoordelijk zijn voor het lage opleidingsniveau van
de jongeren. Andere onderzoekers verwerpen deze con-
clusie en stellen dat vroege negatieve gezinsgeoriënteer-
de ervaringen (bv. mishandeling, druggebruik
ouder(s)) een blijvende invloed hebben op de cogni-
tieve capaciteiten van de jongere (Jackson & Martin,
1998). Veel kinderen komen de bijzondere jeugdbij-
stand te laat en met heel wat problemen binnen, die
curatief niet meer op te lossen zijn (Jackson & Martin,
1998).

Het gebrek aan een startkwalificatie leidt tot een
zwakke positie op de arbeidsmarkt. Onderzoek toont
aan dat slechts 40% tot 60% van de jongeren werk heeft
gevonden in het jaar nadat ze de voorziening hebben
verlaten (Courtney & Dworsky, 2006; Mendes & Mosle-
huddin, 2004). Arbeid staat niet steeds garant voor een
stabiel en onbezorgd bestaan daar hun loon vaak
onder de armoedegrens ligt (Lenz-Rashid, 2006). 32%
van deze maatschappelijk kwetsbare populatie heeft
(bijkomende) nood aan steun vanuit de overheid of
van privéorganisaties om in basisbehoeften te kunnen
voldoen (Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor & Nesmith,
2001). De kans dat vrouwen die de bijzondere jeugdbij-
stand verlaten, zich moeten beroepen op deze steun, is
vijf keer groter dan hun leeftijdsgenoten (Schneider et

al., 2009).

Een dak boven het hoofd hebben, is een basisvoor-
waarde voor een menswaardig bestaan. Een groot deel
van de jongeren die de bijzondere jeugdbijstand ver-
laat, rapporteert een of meerdere episodes van thuis-
loosheid1. Wanneer de jongvolwassenen contact met
de volwassen hulpverlening opnemen, gebeurt dit
veelal onrechtstreeks bij het zoeken naar een woning,
na vergeefse pogingen om een stabiele huisvesting te
bekomen. Uit het praktijkonderzoek ‘Verbinding ver-
broken’ (Van Menxel, Lescrauwaet & Parys, 2003) blijkt
dat 27% van de thuisloze jongvolwassenen ooit verbleef
in een voorziening van de bijzondere jeugdzorg. Court-
ney, Piliavin, Grogan-Kaylor & Nesmith (2001) komen
tot de vaststelling dat 14% van de mannen en 10% van
de vrouwen minstens één periode (lees: minstens één

1. De ETHOS-typologie gaat ervan uit dat een ‘(t)huis’ op drie conceptuele domeinen bestaat, en de afwezigheid hiervan betekent dus thuisloosheid. Een (t)huis

hebben betekent: een voldoende huisvesting (of ruimte) hebben voor een persoon en zijn/haar gezin die hun eigen is (het fysieke domein); de mogelijkheid

hebben hier hun privacy te bewaken, maar ook sociale relaties uit te bouwen (het sociaal domein) en een wettelijke aansprakelijkheid kunnen maken op

deze ruimte (wettelijk domein). Dit leidt tot vier hoofdcategorieën: dakloosheid, thuisloosheid, onzekere huisvesting en onvoldoende huisvesting, die alle-

maal begrepen kunnen worden als het niet hebben van een (t)huis (Nicaise, Morissens & Cincinnato, 2009).
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nacht) thuisloos waren nadat ze de bijzondere jeugd-
bijstand verlieten. Barth (1990), Daining & DePanfilis
(2007) en Reilly (2003) spreken van respectievelijk
30%, 28% en 36%.

De uitzichtloze situatie zet sommige jongeren aan tot
het plegen van criminaliteit (bv. drughandel, dief-
stal,…) (Raymond & Heseltine, 2008; Reilly, 2003).
Onderzoek toont aan dat de populatie oververtegen-
woordigd is in de strafrechtsketen (Mendes & Mosle-
huddin, 2004). Volgens het onderzoek van Reilly
(2003) komt één op twee jongeren in contact met poli-
tie of justitie in een tijdsbestek van drie jaar nadat ze de
bijzondere jeugdbijstand hebben verlaten. Daining &
DePanfilis (2007) komen tot de vaststelling dat een
derde van de populatie, met een overwicht aan man-
nen, minstens één dag in een gevangenis heeft verble-
ven. Hoewel de cijfers erg overtuigend lijken, mag hier-
uit niet geconcludeerd worden dat deze jongeren meer
criminele feiten plegen dan hun leeftijdsgenoten. Er zijn
sterke aanwijzingen dat er nog steeds sprake is van
rechtsongelijkheid, als gevolg van prognosejustitie. Jus-
titiële actoren gaan er dikwijls van uit dat de kans op
criminaliteit of recidive hoger is bij personen die zich in
een socio-economisch marginale positie bevinden, en
gaan daarom strenger optreden of meer naar vrijheids-
beroving grijpen ter bescherming van de maatschappij
(Beyens, 2007; Jongman, De Jong, Schilt, Smale &
Veendrick, 1978).

In de literatuur bestaat eensgezindheid over de ver-
hoogde prevalentie van tienerzwangerschappen bij
jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand. Groepsdruk
om seksuele relaties aan te gaan (‘peer pressure’), sek-
suele activiteit op een jongere leeftijd en minder gebruik
van anticonceptiemiddelen in vergelijking met hun leef-
tijdsgenoten zijn de voornaamste oorzaken van een
vroegtijdige zwangerschap (Corlyon & McGuire, 1999;
Polit, Morton & White, 1989). Courtney & Dworsky
(2006) daarentegen vinden geen significante verschil-
len in seksueel (risico)gedrag tussen jongeren uit de bij-
zondere jeugdbijstand en hun leeftijdsgenoten, niette-
genstaande ze erkennen dat deze kwetsbare jongeren
meer kans lopen op vroegtijdige zwangerschap.
Niet alle zwangerschappen zijn ongepland. Het ouder-
schap heeft soms de bedoeling te zorgen voor een
nieuwe start en moet wonden uit het verleden helen
(Pryce & Samuels, 2010; Ridge & Millar, 2000; Stein,
2006).

Onderzoek van Edmonds, Sumnall, McVeigh & Bellis
(2005) geeft aan dat het druggebruik van jongeren die
in een voorziening verblijven tot twee keer zo hoog is als
bij jongeren van dezelfde leeftijd in de algemene bevol-
king. Druggebruik kent traditioneel een piekperiode
tijdens de jongvolwassenheid (Brown et al., 2008).
Onderzoek naar de omvang van druggebruik en -afhan-
kelijkheid bij jongeren die net de bijzondere jeugdbij-

stand hebben verlaten, is schaars. Narendorf & McMil-
len (2010) hebben jongeren die de bijzondere jeugdbij-
stand hadden verlaten driemaandelijks geïnterviewd
over hun druggebruik. Ze komen tot de conclusie dat
het druggebruik bij deze jongeren lager is dan dat van
hun peers tijdens de transitieperiode. Dit geldt evenwel
niet voor drugafhankelijkheid, waarvan de cijfers wel
hoger liggen. Als gebruik voorkomt, ligt de frequentie
van het gebruik hoger dan bij hun leeftijdsgenoten. Het
gebruik is het hoogst in het jaar nadat de jongeren de
bijzondere jeugdbijstand hebben verlaten. Deze gege-
vens moeten echter met de nodige voorzichtigheid wor-
den geïnterpreteerd. Hoogrisicogroepen onderrappor-
teren bij selfreportstudies het druggebruik, behalve
voor cannabis, omdat cannabisgebruik tot op zekere
hoogte maatschappelijk getolereerd wordt. Jongeren
onderrapporteren het gebruik van andere illegale drugs
ook uit vrees voor sancties of omdat ze het moeilijk vin-
den om het gebruik kenbaar te maken (Vander Laenen,
2008a).

Fysieke gezondheidsproblemen (zoals tandproble-
men, infectieziekten (bv. hiv, hepatitis)) komen regel-
matig voor bij deze populatie, en blijven vaak aansle-
pen tijdens de transitieperiode omdat ze geen medi-
sche hulpverlening opzoeken (Mendes & Moslehuddin,
2003; Unrau & Grinnell, 2005).

De jongeren twijfelen aan hun eigen mogelijkheden,
hebben een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelf-
vertrouwen. Daarnaast blijkt bij heel wat jongeren een
pijnlijk besef van gedrags- of emotionele problemen
en van het negatieve beeld dat de samenleving over hen
heeft (Burns et al., 2004; Leslie, Hurlburt, Landsverk,
Barth & Slyman, 2004; Vander Laenen, 2008b). Vaak
worstelden ze reeds op jonge leeftijd met deze proble-
men en is de hulpverlening er tot dusver niet in
geslaagd de problemen een halt toe te roepen (McMil-
len & Tucker, 1999), wat hen extra kwetsbaar maakt in
de overgang (Wade & Dixon, 2006).

Bijna de helft van de jongeren die in de bijzondere
jeugdbijstand verblijft, krijgt één of andere vorm van
hulpverlening voor psychische problemen (psychothe-
rapie, medicatie of een combinatie van beide) (Ringei-
sen, Casanueva, Urato & Stambaugh, 2009). Echter,
eenmaal deze jongeren de bijzondere jeugdbijstand
verlaten, doet slechts een vijfde van hen beroep op
(ambulante) hulpverlening, terwijl er geen bewijs is dat
hun nood hieraan vermindert (Courtney, Piliavin, Gro-
gan-Kaylor & Nesmith, 2001; Ringeisen, Casanueva,
Urato & Stambaugh, 2009). Integendeel, het aantal
jongeren dat de bijzondere jeugdbijstand verlaat met
een psychisch probleem schommelt rond de 40%
(Southerland, Casanueva & Ringeisen, 2009).
De problemen stapelen zich op, wat een succesvolle
overgang naar de volwassenheid in de weg staat (Men-
des & Moslehuddin, 2003; Unrau & Grinnell, 2005).
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§ 2. WAT VINDEN DE JONGEREN ZELF?

De vraag is echter hoe de jongeren zelf deze problema-
tiek beoordelen. Onderzoeken naar de transitie vanuit
bijzondere jeugdbijstand vanuit het perspectief van de
jongeren zelf, waarbij nagegaan wordt hoe ze denken
en zich gedragen in diverse leefsferen, is te verwaarlozen
(kwalitatief onderzoek) (Hyde & Kammerer, 2009;
McCoy, McMillen & Spitznagel, 2008). Onderzoek
rond kinderen en jongeren heeft traditioneel de visie
van jongeren zelf verwaarloosd. Jongeren worden als
passieve subjecten behandeld, hun actieve participatie
blijft beperkt (Carrette, 2003; Grover, 2004), wat een
uiting is van het huidige kindbeeld (Vander Laenen,
2008b). Onderzoek over de perceptie en de ervaring
van jongeren zelf levert gegevens op over de wijze
waarop jongeren zich in diverse levensdomeinen en
sociale rollen inwerken, hoe zij dit ingroeiproces bele-
ven, welke moeilijkheden en ondersteuning zij daarbij
ondervinden en welke de relatie is tussen hun ervarin-
gen, hun positie als jongere en de concrete maatschap-
pelijke context. Onderzoek vanuit het oogpunt van jon-
geren ziet jongeren fundamenteel als subject. Deze
benadering gaat uit van een emanciperende opstelling:
er wordt getracht een stem te geven aan kwetsbare
jongvolwassenen en hun betekenisverlening in onder-
zoek (Carrette, 2003; De Rycke, 2007; Vandenbroeck &
Bouverne-De Bie, 2007).

Onderzoekers proberen, vooral via interviews met de
jongeren en/of hun netwerk, te achterhalen hoe deze
de (na)zorg ervaren en welke factoren aan de basis lig-
gen van een succesvolle transitie.
Jongvolwassenen rapporteren de nood aan stabiliteit
en continuïteit tijdens de transitieperiode. Ze raken
soms het spoor bijster omdat hulpverleningsinstanties
naast elkaar werken of een overlappend aanbod for-
muleren. Jongeren zijn vaak angstig en onzeker wan-
neer de meerderjarigheid dichterbij komt. Deze gevoe-
lens steken vooral de kop op wanneer jongeren zich niet
voldoende voorbereid voelen (Freundlich & Avery,
2005). Zij missen handvatten en het nodige dosis zelf-
vertrouwen om hun eigen leven in handen te nemen. Ze
krijgen in de loop van hun hulpverleningsproces wel de
nodige vaardigheden aangeleerd (sociale, probleem-
oplossende, technische en professionele vaardighe-
den), maar ze vinden dat onvoldoende aandacht uit-
gaat naar het internaliseren van vaardigheden en trans-
fertraining (Morris, 2007). De voorbereiding op een
succesvolle overgang start vaak te laat of blijft te
beperkt (met enkel oog voor praktische zaken), waar-
door geen sprake kan zijn van een succesvolle transitie
(Scannapieco, Connell-Carrick & Painter, 2007; Schiff,
2006). Reeds van bij de start van het hulpverlenings-
proces willen jongeren dat hulpverleners intensief toe-
werken naar de dag van hun meerderjarigheid, op maat
van de jongere (Daining & DePanfilis, 2007; Geenen &
Powers, 2007). Ze erkennen het voordeel om tijdig in

contact te komen met organisaties die een steun kun-
nen betekenen bij de overstap naar zelfstandigheid.
Jongeren willen inspraak en participatie in de beslis-
singsprocessen over het verloop en afloop van de
nazorg (D’Oosterlinck, Broekaert & Vander Haegen,
2006; Geenen & Powers, 2007; Morris, 2007).
De gevolgen van een nalatige voorbereiding worden
versterkt wanneer sprake is van een gebrek aan posi-
tieve rolmodellen tijdens de transitieperiode (Collins,
Spencer & Ward, 2010). Vriendschap is voor de jonge-
ren essentieel. Jongeren vinden hulp en steun van vrien-
den onontbeerlijk. Bij de meeste jongeren is het sociaal
netwerk beperkt tot de vrienden die ze hebben ontmoet
in voorzieningen. Zij beschikken niet over het nodige
zelfvertrouwen om sociale contacten uit te bouwen
(Geenen & Powers, 2007).
Ondanks negatieve ervaringen in het verleden, is de
betrokkenheid van de meeste jongeren op hun ouders
groot (Collins, Spencer & Ward, 2010). Velen nemen
na hun meerderjarigheid zelf initiatief om het contact
terug op te nemen, wat een positieve invloed blijkt te
hebben op hun zelfbeeld en hun gevoel van tevreden-
heid (Wade, 2008).
De jongeren zijn het met elkaar eens dat de uitbouw
van een volledig onafhankelijk leven (‘independence’)
een utopie is. Hun bevindingen geven de voorkeur aan
‘interdependence’, waarbij de focus ligt op wederzijdse
verbondenheid en steun van een sociaal netwerk
(Freundlich, Avery & Padgett, 2007; Raymond & Hesel-
tine, 2008; Scannapieco, Connell-Carrick & Painter,
2007). Ze denken hierbij aan formele steun, geboden
vanuit de voorziening waar ze verbleven (Daining &
DePanfilis, 2007). Informele steun loopt soms via con-
tacten met vroegere hulpverleners, familieleden, vrien-
den, buren of andere belangrijke volwassenen (D’Oos-
terlinck, Broekaert & Vander Haegen, 2006). Ze erken-
nen de nood aan ondersteuning, maar willen allerminst
dat hun vrijheid en zelfstandigheid daardoor ingeperkt
worden (Collins, Spencer & Ward, 2010). Het aanvaar-
den van steun is voor hen geen evidente stap omdat ze
zich schamen over hun problemen. Het vergt durf en
verantwoordelijkheidszin om – opnieuw – hulp te vra-
gen.
Met uitzondering van het verkennend onderzoek van
D’Oosterlinck, Broekaert & Vander Haegen (2006), dat
de nood aan zorg bij jongvolwassen uitstromers met
gedrags- en emotionele stoornissen belicht, is in Vlaan-
deren tot nog toe geen systematisch kwalitatief onder-
zoek uitgevoerd naar noden, behoeften en ervaringen
van jongeren die de jeugdhulpverlening verlaten.

III. HET INHAALMANOEUVRE VAN BELEID EN PRAKTIJK

Lange tijd was de transitieproblematiek beleidsmatig
geen aandachtspunt omdat het beleid vooral wilde
investeren in de jeugdhulp vóór 18 jaar. Sinds 2008
komt de problematiek van de jongvolwassenen stilaan
op de beleidsagenda. Signalen vanuit het werkveld heb-
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ben hiertoe bijgedragen. Op verschillende beleidsni-
veaus wordt de hulpverlening aan jongvolwassenen als
actiepunt opgenomen.

Op Vlaams niveau vinden we het Vlaams Beleidsplan Inte-

grale Jeugdhulp (IJH) 2008-2012 terug. Coördinatie en
continuïteit van de hulpverlening, met een gerichtheid
op de uitstroom in plaats van de instroom, krijgt een
prominente plaats in het Beleidsplan (strategische
doelstelling 4). Een inclusief en intersectoraal beleid
krijgt de voorkeur (strategische doelstelling 9).

De nota Voorstellen van acties voor een Vlaams gecoördineerd

beleid rond kwetsbare jongvolwassenen d.d. 16 oktober 2009

heeft specifieke aandacht voor de nood aan gerichte
ondersteuning en hulpcontinuïteit van jongvolwasse-
nen en hun netwerk (beleidsacties 3 en 5). De knelpun-
ten in de regelgeving die de zorg op maat voor jongvol-
wassenen bemoeilijken, zijn eveneens een actiepunt
(beleidsactie 3).

Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op

en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

legt het accent op een grotere garantie op rechtstreeks
toegankelijke hulp (beleidskeuze III). De aandacht gaat
specifiek uit naar de uitbouw van een jongerenwerking
van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW),
met een sterke nadruk op de begeleiding van jongvol-
wassenen (actie 12).

Op provinciaal niveau, meer bepaald in de provincie
Oost-Vlaanderen, vinden we het Regioplan IJH Oost-

Vlaanderen 2008-2013 terug, met specifieke aandacht
voor afstemming tussen en samenwerking van voorzie-
ningen die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden
met voorzieningen die niet rechtstreeks toegankelijke
hulp aanbieden, zij het ook hier met een gerichtheid op
de uitstroom (doelstelling 2).

Het jaaractieplan van de netwerkstuurgroep Deinze-Eeklo-

Gent (2009) geeft prioritaire aandacht aan het thema
“Plus-17/Bruggen na(ar) 18”.

Op lokaal beleidsniveau, meer bepaald het Lokaal

Sociaal Beleid (LSB) Gent, besteedt in haar Jaarprogramma

2009 aandacht aan het bouwen van een brug tussen
minderjarige en meerderjarige hulpverlening: “Bruggen
na(ar) 18” (actie 19).

Ook in het Vlaamse hulpverleningslandschap ontstaan
allerlei initiatieven die van de overgang een kritische
succesfactor moeten maken. Diverse CAW’s in Vlaan-
deren hebben projecten op poten gezet die zich focus-
sen op jongvolwassenen (bv. CAW Stimulans, CAW
Brugge ‘Login’). In januari 2010 startte het project
‘Bruggen na(ar) 18’, een sectoroverschrijdend project
binnen het Netwerk Jeugdhulp Gent-Eeklo-Deinze dat
tracht te achterhalen hoe jongeren vóór, tijdens en na

hun overgang naar meerderjarigheid blijvend kunnen
ondersteund worden. Op die manier komen de jonge-
ren niet in een hulpverleningsvacuüm terecht, maar
hebben ze een aanbod bij een eerstelijnsvoorziening
(CAW, OCMW). Dit project verloopt in samenwerking
tussen Integrale Jeugdhulp, Lokaal Sociaal Beleid (LSB)
Gent en zeven organisaties die het project uitvoeren:
vier voorzieningen bijzondere jeugdzorg (Centrum
Ambulante Begeleiding, Steevliet, De Cocon, De
Totem), één voorziening van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) (Sint-Grego-
rius), CAW Artevelde en het OCMW Gent.

IV. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Jongeren die 18 jaar worden, zijn wettelijk meerderja-
rig, en van hen wordt verwacht dat zij de stap kunnen
zetten naar de volwassenheid. Voor een grote groep
jongeren verloopt dit vrij rimpelloos aangezien zij vol-
doende steun krijgen binnen de thuissituatie. Jammer
genoeg is dit geen algemeen geldende regel.
Dit artikel maakt duidelijk dat jongeren die bij hun
meerderjarigheid de bijzondere jeugdbijstand uitstro-
men, bijzondere aandacht verdienen. Vaak gaat het om
jongeren die zonder hulp verder willen, die hun eigen
keuzes willen maken of om jongeren die nood hebben
aan een gerichte ondersteuning (D’Oosterlinck, Broe-
kaert & Vander Haeghen, 2006). Zij vinden niet altijd
aansluiting bij de hulpverlening, wat tot een verdere
sociale uitsluiting leidt op diverse levensdomeinen.
Vastgesteld wordt dat een aantal van deze jongeren,
soms noodgedwongen, na enkele jaren, opnieuw aan-
klopt bij de hulpverlening. Jongeren in de bijzondere
jeugdbijstand zijn al een kwetsbare en gekwetste groep
in de samenleving. Wanneer zij zich daarenboven in een
cruciale levensfase bevinden, is de kans groot dat zij
maatschappelijk opnieuw uit de boot vallen, wat de
theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid
opnieuw treffend illustreert (Vettenburg, Walgrave &
Van Kerckvoorde, 1984; Walgrave, 1996).

Rekening houdend met de punten van kritiek die uit de
interviews met de jongeren naar voren zijn gekomen, is
verandering in het huidige hulpverleningsaanbod
noodzakelijk, zowel voor als na de leeftijd van 18 jaar
(Reilly, 2003). Het huidige hulpverleningslandschap is
eerder een lappendeken, waarbij elke sector zijn eigen
regelgeving hanteert. Als jongere is het hierdoor moei-
lijk om door de bomen het bos te zien (Stas, Serrien &
Van Menxel, 2008). Het is in het belang van de jongvol-
wassenen dat er intersectorale afstemming en samen-
werking is, zowel in het jeugdhulpaanbod als tussen de
jeugdhulpverlening en de volwassen hulpverlening. Dit
zorgt voor continuïteit en stabiliteit van het individuele
hulpverleningsproces, wat de ontwikkeling tot zelfstan-
digheid en verantwoordelijkheid van de jongere ten
goede komt (overeenkomstig het decreet rechtspositie,
art. 5).
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Jongeren vinden niet altijd aansluiting bij volwassen hulp-

verlening omdat het aanbod niet aansluit bij hun ver-
wachtingen en noden. Het hulpverleningsaanbod
houdt onvoldoende rekening met de vrijheids- en zelf-
standigheidsdrang van de jongeren. Structuur bieden
geeft houvast aan de jongeren, maar tegelijkertijd vin-
den ze het belangrijk dat hen de kans geboden wordt
verantwoordelijkheid op te nemen (Stas, Serrien & Van
Menxel, 2008). Het geloof in een betere toekomst, een
focus op potenties, het niet opgeven en blijven geloven
in de persoon zijn cruciale aspecten voor de jongere
(Munson, Smalling, Spencer, Scott & Tracy, 2010). Ze
willen benaderd worden vanuit hun kracht en niet enkel
vanuit hun moeilijkheden (Geenen & Powers, 2007).
Wanneer het negatieve geaccentueerd wordt, wordt
immers voorbijgegaan aan krachtbronnen waaruit de
jongeren kunnen putten voor de (her)opbouw van hun
leven (Van Regenmortel, 2009). Netwerken van sociale
ondersteuning zijn de basis voor de opbouw van veer-

kracht (Brown, 2004). Sociale netwerken zijn een vang-
net bij problemen, wat de kans op een geslaagde tran-
sitie doet toenemen (Andersson, 2005; Biehal & Wade,
1996; Osterling & Hines, 2006). Reeds van bij de start
van een hulpverleningsproces is het dan ook belangrijk
aandacht te besteden aan het versterken of ontwikke-
len van sociale relaties (Freundlich & Avery, 2006). Ook
zingeving en de ontwikkeling van vaardigheden dragen
bij tot de opbouw van veerkracht en bieden kansen op
een grotere zelfwaarde en positief zelfbeeld (Gosin,
Dustman, Drapeau & Harthun, 2003; Rink & Tricker,
2003).
Een gerichte, doelgroepspecifieke benadering is nodig,
waarbij de jongvolwassenen benaderd worden zoals ze
zijn: juridisch meerderjarig met alle rechten en plichten,
maar met aandacht voor hun specifieke kwetsbaarheid
die samenhangt met hun verleden in de bijzondere
jeugdbijstand, met de levensfase waarin zij zich bevin-
den en helaas ook met de afstand tussen de formele en
feitelijke rechten waarover zij beschikken (Reilly, 2003).
Het besef groeit dat, wanneer de doelgroep geen
beroep doet op een hulpverleningsinstantie (om welke
reden dan ook), er een oplossing kan gevonden worden
in het omgekeerde traject. Dit wordt omschreven met
de term ‘outreachend werken’. Outreachend werken is
het hanteren van een werkmethode waarbij actief inge-
zet wordt op het leggen van contact met de doelgroep,
het onderzoeken van de vragen en het motiveren en ver-
wijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening
en/of maatschappelijke opvang of anderszins (Vanse-
venant, 2001). Deze hulpverleningsvorm, die binnen
het straathoekwerk ruim ingebed is, kan in deze context
zijn strepen nog verdienen.

De noden en vragen van de jongvolwassenen geven
daarenboven aan dat ook de bijzondere jeugdbijstand

meer haar verantwoordelijkheid moet opnemen, en
ervoor moet zorgen dat de jongeren voldoende bagage
meekrijgen om de transitieperiode makkelijker door te

maken. Een evenwicht is nodig tussen enerzijds auto-
noom kunnen functioneren en anderzijds een plaats
opbouwen of behouden in een netwerk van mensen
rondom zich. Hierbij moet voldoende integratiegericht
gewerkt worden, met aandacht voor zelfverantwoorde-
lijkheid, perspectief, competenties en een insluitend
netwerk (D’Oosterlinck, Broekaert & Vander Haeghen,
2006). Jongeren vinden het belangrijk om reeds van bij
de start van het hulpverleningsproces intensief toe te
werken naar de dag van hun meerderjarigheid, oog te
hebben voor het stapsgewijs aanleren en versterken van
vaardigheden op de diverse levensdomeinen, waarbij
hun tempo en mogelijkheden worden gevolgd. Door de
vaardigheden (gedrag) die ze hebben geleerd, zijn ze
beter gewapend voor de taken (sociaal) waarvoor ze
staan (Slot & Spanjaard, 1999).
Jongeren die geen nazorg willen omdat ze op die
manier vrezen voor een beknotting van hun gewonnen
onafhankelijkheid, beschikken zo alvast over een ste-
vige bagage om moeilijkheden tijdens de transitiepe-
riode op te vangen. Ondanks een (meer) gerichte voor-
bereiding blijft de kans reëel dat de jongeren in onze-
kere, onstabiele en zelfs nefaste omstandigheden
terechtkomen. In moeilijke tijden erkennen ze de nood
aan ondersteuning (D’Oosterlinck, Broekaert & Vander
Haegen, 2006). Rekening houdend met het gebrek van
deze jongeren aan vertrouwen in onbekenden, kan deze
functie best ingevuld worden door een vertrouwensper-
soon van de jongere (‘natural mentor’), die respect
heeft voor hun leefwereld en eigenheid (DuBois, Hollo-
way, Valentine & Cooper, 2002; Geenen & Powers,
2007; Vander Laenen, 2008a).

Fundamenteel vergroot het ontbreken van een emanci-
patorisch en proactief hulpverleningsaanbod het wan-
trouwen van jongeren tegenover hulpverlening in/uit de
bijzondere jeugdbijstand. Vaak wordt met hun mening
geen rekening gehouden, meer nog, vaak wordt niet
gevraagd naar hun mening. Dit is in strijd met het kin-
derrechtenperspectief. Elke jongere heeft immers recht
op inspraak en participatie, meer bepaald in elke aan-
gelegenheid of procedure in de jeugdhulp die de jon-
gere betreft (Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, art. 19; Internationaal Verdrag inzake de Rech-
ten van het Kind, art. 12 en decreet rechtspositie van
jongeren in de integrale jeugdhulp, art. 16-19). Het
VN-Comité, dat kennis heeft genomen van het derde en
vierde periodieke rapport van België, is bezorgd dat
kinderen in kwetsbare situaties vaak worden uitgeslo-
ten van participatieve initiatieven, wat een inbreuk is op
hun zelfbeschikking en verantwoordelijkheidszin (VN-
Comité, 2010, 35).
Het behoeft geen betoog dat inspraak van de jongere
bij zijn hulpverleningsproces onontbeerlijk is. De jonge-
ren zijn experts van hun eigen leefwereld. Zij kunnen
onmisbare inzichten meebrengen, ook voor een doel-
treffend beleid. De maatschappelijke problemen en
structurele belemmeringen waarmee de jongeren te
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maken krijgen, moeten gesignaleerd worden aan de
bevoegde diensten en overheden, in de hoop zo bij te
dragen tot een verandering. De rol die België kan bete-
kenen op beleidsmatig vlak wordt vergroot door het
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, dat op
1 juli 2010 voor een periode van zes maanden van start
ging. 2010 is het Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting. Het terugdringen van
kinderarmoede is een prioritair werkpunt van het Bel-
gisch voorzitterschap. Tegen het einde van het voorzit-
terschap moeten de inspanningen kunnen vertaald
worden in een Europese richtlijn die nieuwe indicato-
ren van kinderarmoede en welzijn behelst (Studiedag
Open Forum Kinderrechtencoalitie: kinderen en jonge-
ren in armoede, 2010). Deze richtlijn kan cruciaal zijn
voor jongeren in de bijzondere jeugdbijstand, daar
velen in armoedesituaties opgroeien of belanden, als
een gevolg van maatschappelijke kwetsbaarheid.

Het ontwikkelen van beleidsplannen, met aandacht
voor deze groep, zal evenwel niet volstaan, hoe lovens-
waardig ook. De nood aan voldoende mensen en mid-
delen om deze plannen te realiseren, is noodzakelijk,
zelfs en zeker in de huidige economische omstandighe-
den, waarin besparingen centraal staan.

Ten slotte blijkt uit deze bijdrage dat onderzoek naar
jeugdzorgverlaters schaars is, zeker in Vlaanderen. Er is
dringend nood aan longitudinaal onderzoek, met een
belangrijk kwalitatief luik (Nollan et al., 2000; Schiff,
2006). Hierbij is onderzoek noodzakelijk bij jongvol-
wassenen, maar evenzeer bij jongeren die nog in de bij-
zondere jeugdbijstand verblijven. Op die manier heb-
ben jongeren de mogelijkheid om aan te geven wat
voor hen belangrijk is tijdens de voorbereiding op de
jongvolwassenheid en bij nazorg, om hun bekommer-
nissen te beschrijven en ze concrete betekenis te geven.
Het hoeft geen betoog dat dergelijk onderzoek meer
dan noodzakelijk en dringend is, zeker in het licht van
het waarborgen van continuïteit van de hulpverlening
over de meerderjarigheidsgrens heen. Enkel op die
manier kan een hulpverleningslandschap ontstaan dat
aansluit bij de noden en behoeften van deze kwetsbare
jongeren (Morris, 2007).
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