FACTSHEET
18 jaar, en dan?
“Volgende maand word ik 18 en ik kan niet wachten!” Aan het woord is Dennis. Hij staat
bijna twee jaar onder toezicht. Dat betekent dat hij gedwongen hulp krijgt van De Jeugden Gezinsbeschermers. “Dan mag ik eindelijk alles zelf beslissen. Ik ben zo klaar met al
die regels en bemoeizucht van mijn voogd.”
Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel
volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp. En dat terwijl ze
ondanks intensieve voorbereiding door De Jeugd- & Gezinsbeschermers soms nog niet in staat zijn de
gevolgen van hun eigen handelen te overzien. Een aanzienlijke groep kwetsbare jongeren verdwijnt
uit het zicht. Om vervolgens jaren later bij het gemeentelijke loket aan te kloppen met allerlei
problemen. Dat kan ook anders. De Jeugd- & Gezinsbeschermers biedt gemeenten twee opties voor
de begeleiding van 18-23 jarigen met meervoudige problematiek. Jongeren die volgens de wet
volwassen zijn, maar in hun gedrag en vaardigheden niet.

Optie 1 – Vrijwillige voortzetting Beschermen & Versterken
Marieke is 17 jaar en zwanger van haar eerste kindje. Sinds een jaar staat zij onder toezicht. Jeugd- &
gezinsbeschermer Sabine begeleidt haar verplicht volgens de aanpak Beschermen & Versterken. Deze
zomer wordt Marieke 18 en komt ze op eigen benen te staan. Sabine bereidt haar daar al enige tijd op
voor. Toch is Marieke onzeker of ze het allemaal wel zelf redt. Daarbij is haar vader heel ziek en heeft
ze slecht contact met haar moeder. Daarom hebben de gemeente en De Jeugd- & Gezinsbeschermers
afspraken gemaakt over de voorzetting van Beschermen & Versterken op vrijwillige basis. Marieke wil
dit zelf ook graag, ondanks het feit dat ze niet langer verplicht is om hieraan mee te werken. Sabine:
”Voor Marieke is het goed dat ik nog een tijdje haar steuntje in de rug ben. Dan weten we zeker dat
ze het straks echt alleen kan redden en voorkomen we dat problemen onnodig zwaarder en groter
worden. Samen met het lokale jeugdteam monitoren we hoe lang deze ondersteuning nog nodig is.”
Inzet Afspraak op maat onder dezelfde financiële condities als bij het verplichte traject.

Optie 2 – Aanpak ‘Op eigen benen’
Sjoerd is net 18 jaar. Het lokale jeugdteam signaleerde dat hij het lastig vindt om alles nu zelf te
regelen. Hij heeft al wat schulden en komt eigenlijk maandelijks geld tekort. Daarom heeft het team
aan De Jeugd- & Gezinsbeschermers gevraagd om Sjoerd te ondersteunen met de aanpak ‘Op eigen
benen’. De aanpak heeft een praktische insteek en een alert oog voor onderliggende zorgvragen. Het
door De Jeugd- & Gezinsbeschermers zelf ontwikkelde Werkboek ‘Op eigen benen’ vormt de leidraad.
De jongere houdt hierin zelf de voortgang bij. De aanpak bestaat uit zeven stappen:
Bepalen wat nodig is: wat moet de jongere regelen als hij/zij 18 wordt?
Stap 1
Intake
Stap 2

Uitleg werkboek
Checklist: overzicht van wat er wanneer moet gebeuren

Netwerk in beeld
-

Wie kan je helpen?
Hoe gaan we dat samen organiseren?

Doen wat nodig is: we helpen de jongere bij de uitvoering van het plan.
Stap 3
Aan de slag met de checklist praktische zaken
Stap 4

Persoonlijke ontwikkeling
-

Stap 5

Gemeente/belastingdienst/verzekeringen
Administratie/financiën
Leren/werken
Wonen

Wat weet je en wat kun je al?
Waar ben je minder goed in?
Hoe ziet jouw dag/weekplanning eruit?

Toekomstperspectief
-

Krachten en kansen
Toekomst wensen en ideeën
Contact met ondersteunende instanties

Contact houden en afspraken maken voor de toekomst zodat de jongere zelf verder kan.
Stap 6
Afspraken vastleggen
Stap 7

Terugkomgesprek

Door de motivatie en ondersteuning van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, kan Sjoerd een duurzame
oplossing vinden voor zijn problemen. Zelf en met hulp van zijn omgeving. Versterking van de eigen
kracht staat dus centraal.
Inzet
-

Tweewekelijks gesprek van 1,5 uur gedurende eerste drie maanden: 9 uur
Terugkomgesprek: 1,5 uur
Tussentijds contact: 3,5 uur
Eventueel reistijd als afspraken thuis moeten plaatsvinden.

Drang in plaats van dwang
Sommige jongeren zijn ‘ondersteuningsmoe’. Het is lastig om hen te stimuleren om deel te nemen aan
een (vervolg)traject van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Een (zichtbare) beloning is uitermate
belangrijk voor deze doelgroep. De gemeente kan daaraan bijdragen. Het is van de situatie van de
jongere afhankelijk welk middel het meest geschikt is om deelname te stimuleren. Te denken valt
aan:
- Het recht op een bijstandsuitkering
- Een urgentieverklaring voor een woning
- Kosteloos inschrijven bij de woningcorporatie
- Kosteloos een paspoort of identiteitskaart aanvragen
Meer informatie: info@dejeugdengezinsbeschermers.nl of 088 -777 80 00.

