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De 18e verjaardag voelt voor jongeren als een verlossing.

“Een jongere die volwassen is en een nieuw leven wil beginnen.
Die wil niet van de ene controle naar de andere controle. Die
wil een normaal leven.”
“Voor vele jongeren zal dat moeilijk zijn om zelfstandig te
worden, maar tegelijkertijd zijn ze de hulpverlening kotsbeu…
Iedere jongere heeft recht om te leren zelfstandig te worden en
daar hulp bij te krijgen. “
“Jongere is 18, komt uit een beschermde omgeving en weet
niet hoe de wereld in elkaar zit.”

Ouders hebben de hoop hun kind een betere toekomst te kunnen geven, met steun van de
jeugdhulp. Voor jongeren is 18 jaar worden vaak: eindelijk af van het ‘gezaag’ en de ‘bemoeienis’ van
de volwassenen. Hulpverlening zien ze dan als extra druk, zelfs wanneer de hulp ook als een steun
ervaren wordt. De leeftijd van 18 brengt op zichzelf al een periode van spanning mee: zelfstandig
worden, woning zoeken (die duur is), wat met school? Of werken?

Uit de getuigenissen van ouders wordt duidelijk dat een aantal bezorgdheden gevolg zijn van het feit
dat de hulpverlening vanuit aparte hokjes kijkt. Voor iedere vraag een andere dienst.
Het contact met de hulpverlening brengt ook mee dat verschillende professionele buitenstaanders
instappen in het gezin. Deze maken allen een deel uit van de puzzel die naar het aanvoelen van
ouders te weinig samengelegd wordt. Enkel de jongere zelf en zijn ouders ervaren de grote lijn. Voor
hen is de jeugdhulp/volwassenenhulp geen tijdelijk aanbod maar een belangrijk deel, op een cruciaal
moment, in de levensloop van de jongere.
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Ouders hebben de vraag naar een samenhang die past in een plan voor de jongere. Deze vraag botst
soms op de beperktheden van diensten en sectoren. Men mist een overzicht, iemand die de grote
lijn volgt. Iemand die samen met de ouders de bezorgdheid deelt voor de jongere tijdens de hele
periode van hulp. In dit prentje passen ook zaken als school, vrije tijd, voorbereiding op werk,
zelfstandig wonen, relaties, zelf beslissingen nemen, budgetteren.

Aandachtspunten bij de ondersteuning op verschillende levensdomeinen:
 Huisvesting:
samen met de jongere wordt op zoek gegaan naar een voor hem gepaste woning.
Actief helpen zoeken en inspraak zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
 Financies:
vanuit de begeleiding wordt in fasen aan de jongere geleerd hoe hij met zijn geld kan
omgaan en hoe hij zelfstandig zijn inkomen kan beheren.
 Sociale context:
samen met de jongere wordt er gestreefd naar de best mogelijke verstandhouding tussen
hem en zijn ouders. Tevens is er aandacht voor zijn vriendenkring en wordt geholpen om
contacten zo uit te bouwen dat ze ondersteunend zijn.
 School:
het schools functioneren is belangrijk, dus waar wenselijk wordt contact onderhouden met
de school.
 Werk:
samen wordt gezocht naar een passende tewerkstelling, rekening houdend met ieders
individuele situatie.
 Dagbesteding:
er wordt gezocht naar een gestructureerde en zinvolle tijdsbesteding.
 Zelfzorg:
jongeren worden geleerd taken op te nemen zoals de organisatie van het huishouden en
zorg voor persoonlijke hygiëne.
 Administratie:
tevens wordt jongeren aangeleerd de administratie in orde te brengen en te houden
(kinderbijslag, belastingen, verzekeringen, VDAB-dossier, mutualiteit).
 Psychisch functioneren:
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er is aandacht voor ieders emotionele en psychische beleving en er wordt ondersteuning
geboden bij eventuele persoonlijke problemen (onzekerheid, psychiatrische problematiek,
agressie, problemen met gezag, rouw- en verliesverwerking, liefde en verliefdheden,
seksualiteitsbeleving, verslaving, enz…)
Enkele goede voorbeelden die aangehaald werden:
‘Het is goed dat voor de leeftijd van 18 jaar, de jongeren reeds
een stageplaats of vakantiejob zouden hebben.’
‘Er bestaan folders voor buitenlanders die hen wegwijs maken
in de Belgische regelgeving en administratie. Zij krijgen ook
cursussen hierover. Dit zou ook voor de jongeren systematisch
moeten georganiseerd worden. Op zijn minst kan men met de
jongeren op bezoek gaan bij de diensten die dit geven.’

Net als bij andere gezinnen zijn deze zaken belangrijk en bepalen ze het leven en de toekomst van
de jongere. De volgende getuigenis illustreert dit:
“Het voelt heel vreemd aan te beseffen dat je je kind niet meer
kunt behoeden voor domme dingen. Als je 18 bent denk je
immers toch dat je echt volwassen bent? Zo waren we zelf ook.
De realiteit besef je pas heel veel jaren later. Maar goed, we
kunnen enkel hopen. Hopen dat hij zich bewust blijft van zijn
uitzonderlijk bevoorrechte positie om in een TCK (*) te kunnen
verblijven. Zelfs met de deuren open naar de “vrijheid” die
eigenlijk geen vrijheid zou zijn. Hopen dat hij zijn jeugddroom
niet plots opblaast – tegen beter weten in - en zich verder op
alle vlakken laat begeleiden. Want als ouder wèèt je dat de
miserie anders ècht zou beginnen. Ook al horen en geloven ze
dat niet graag. En dat je hen daar soms niet zo van kan
overtuigen als je wel willen zou. Dus voel ik me een beetje klein,
en bang. En dus duw ik de gedachte van “18” als ik het kan
weer een beetje weg. Ook tegen beter weten in natuurlijk.
Want de tijd kan je niet tegenhouden…
Ik kan alleen hopen dat alles oké blijft, dat hij het pad dat hij nu
bewandelt verderzet op een verstandige manier, ook met de
plots verruimde vrijheden. Dat hij blijft voelen dat hij altijd op
me rekenen kan en zich niet te “groot” voelt om advies te
vragen…
Met een beetje trillend hart hou ik mijn vingers zo “crossed” als
het maar kan. Toch op naar de toekomst.”
* TCK = Trainingscenter begeleid kamerwonen.
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18 jaar brengt nieuwe verantwoordelijkheden mee.

“Vaak wordt te veel in plaats van jongeren gedaan, en wordt er
te weinig naar zelfstandigheid gewerkt. Van jongs af
vaardigheden leren om zelfstandig te worden, van 11-12 jaar.”
“Bijvoorbeeld een jongere die niet weet dat een huisbaas je niet
zomaar kan buiten zetten uit een huurhuis. Maar die jongere
staat daar dan op straat, zonder zijn rechten te kennen.”

Voorbereiding op 18 jaar, en dus wellicht op het beëindigen van hulpverlening moet vroeger starten.
Wanneer jongeren slechts de laatste 6 maand informatie en training krijgen naar zelfstandigheid, is
het wellicht al te laat.

Ouders denken hierbij aan verschillende zaken die al vroeg aangeleerd kunnen worden:
 huishoudelijke werkjes: koken, schoonmaken, was en strijk
 informatie opzoeken in functie van de meerderjarigheid
 solliciteren, werk zoeken en zich aanbieden
 formele documenten leren kennen en bijhouden
 formele documenten leren invullen of weten waar men kan helpen hierbij
 omgaan met geld
Dit zou ingebakken moeten zijn bij alle vormen van jeugdhulp en niet alleen bij begeleid zelfstandig
wonen of kamertraining. In kleine groepen min of meer zelfstandig leven binnen een grotere
instelling, werd genoemd als een goede aanpak hiervoor.
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School zou ook een plaats moeten zijn waar aandacht is voor sociale vaardigheden. Waar gewerkt
wordt rond geweld en ‘krenkingen’, sociale vaardigheden als: hoe leren samenwerken, positieve
ervaringen opdoen (ook voor jongeren die het moeilijker hebben), omgaan met pesten, diefstal,
allerlei andere vormen van gedrag dat de stress verhoogt.
’De overgang naar zelfstandigheid is iets dat meer aandacht
nodig heeft. Soms zijn jongeren te veel bezig met hun nieuwe
‘vrijheid’ en hebben ze op dat moment niet de nodige
vaardigheden getraind. Soms is de invloed van vrienden ook
groter dan deze van opvoeders. Wanneer jongeren dan in de
problemen raken moeten ze onmiddellijk kunnen vinden waar
ze zich kunnen laten helpen. Aanleren dat het geen schande is
om hulp te vragen is ook een belangrijk onderwerp tot gesprek
met de jongeren.’
Er zou best iemand zijn, die met die jongeren blijft contact houden: blijven aanspreken en blijven
voorstellen doen, blijven onderhandelen, blijven spreken… Iemand die al voor 18 jaar bereikt

wordt, die de hulpverlening ter voorbereiding overkoepelt, en kijkt welke opvolging mogelijk en
nodig is, ook na 18 jaar. Bijvoorbeeld veel actiever vanuit CAW of OCMW, budgetbegeleiding geven
met het doel om contact te houden. Met de bedenking dat wachtlijsten op dat cruciaal moment van
18 jaar, nefast zijn.
Niet alleen de ouders maar ook hulpverleners voelen die onmacht rond de meerderjarigheid, ook al
wordt dat anders ervaren als het uw eigen kind is. Het is taak van hulpverleners en van de
verwijzers om te zorgen voor vervolghulp. En vanuit de jeugdzorg altijd de nazorg over 18 jaar
blijven aanbieden, jongeren blijven uitnodigen, al was het voor een potje koffie.
Werken aan de band met de ouders, ook al duurt dit jaren. Ook al laten gevoelens zich moeilijk
inbinden. Ook al heeft de jongere, de ouder hiervoor tijd en ruimte nodig, het is een investering in
de toekomst van de jongere, een toekomst waar jeugdhulp wegvalt.
“Ouders blijven er dan ook op drukken blijvend in te zetten op
de band met hun kinderen, om ouders te blijven betrekken in de
hulp naar hun kinderen toe of hen minstens hierin een plaats te
geven. Dit is misschien moeilijk in het hier en nu, maar het open
houden van de lijn kan in de toekomst enkel winsten
opleveren.”
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uit de folder over ‘nazorg’ van de oudergroep Limburg
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Welke extra hulpverlening moet er voorzien worden na 18?

 Vormen van beschut wonen voor jongeren/jongvolwassenen (zoals bij psychiatrie,
gehandicaptenzorg,…). Er zijn wel trainingscentra voor kamertraining maar dat is beperkt.
Een langdurig soort ‘beschermd wonen’ of ‘beschermd werken’ kan belangrijk en nodig zijn.

 De arbeidsmarkt kent meerdere mogelijkheden die misschien te weinig benut worden
(sociale fondsen, voordelen die werkgevers genieten voor de inzet van jongeren).
Ouders merken ook op dat tijdens de jeugdhulp de gewone schoolcarrière gemakkelijk
onderbroken of stopgezet wordt. De jongere volgt dan een alternatieve ‘daginvulling’.
Eens 18 jaar zijn er echter veel minder alternatieve ‘daginvullingen’ met extra zorg,
beschikbaar. Ook hier is het nodig de jongere te ondersteunen bij zijn zoektocht. Verkennen
van volwassenonderwijs, mogelijkheden om alsnog je diploma te halen, diensten die daarbij
helpen, interesses buiten schoolse opleidingen, vrijwilligerswerk, creatieve talenten, vrije
tijdsbesteding, verenigingsleven..

 Thuisbegeleiding die kan doorlopen nadat jongere 18 wordt, budgetbegeleiding, kind en
gezin (bij jonge moeders/vaders), hulp bij administratie,…
Thuisbegeleiding moet er voor de kinderen zijn, maar ook voor de ouders.

.
“Met bepaalde zaken geraakten mijn ex en ik het niet eens.
Hierop heeft de bemiddelingscommissie samengezeten om
beslissingen te nemen. Door bepaalde misverstanden is het
contact nu verbroken met de papa en de dochter. De papa was
onlangs uitgenodigd om op de jaarlijkse bespreking aanwezig
te zijn. Maar volgend jaar wordt onze dochter 18 jaar en alles
stopt. De mama zal zeker niet voor onze dochter voor altijd
kunnen blijven zorgen door bepaalde omstandigheden. Onze
dochter komt ook niet in aanmerking om een Vlaams
Fondsnummer toegekend te krijgen. Dan begint natuurlijk het
grootste probleem ze komt niet in aanmerking voor begeleid
wonen of begeleid zelfstandig wonen. Maar onze dochter zal
nooit zelfstandig kunnen wonen. Ze zal altijd begeleiding nodig
hebben in haar dagelijkse leven. Vanaf nu zijn er geen
alternatieven meer om hulp te krijgen. Waar gaat dit verhaal
nu uiteindelijk eindigen…”
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De jongere wil starten,
ouders houden hem liever nog in de startblokken.

Jongeren kunnen hulp weigeren op 18, maar ouders vallen dan ook uit de boot. Zij zeggen: ik kan
zelf wel hulp gebruiken, ook al weigert mijn kind hulp. Er is geen continuïteit, we moeten dan ergens
anders hulp zoeken bij nieuwe mensen terwijl anderen onze situatie al kennen.

“Als uw kind geen vraag heeft, blijf je zelf ook zonder steun
zitten of moet je die gaan vragen waar ze u niet kennen. Je
moet vaak alleen uitzoeken en te weten komen waar je naar
toe kan”

“Eens je kind 18 wordt, verandert er plots heel veel waar ik als
mama geen vat meer op heb en zelfs niet eens kan inschatten
hoe mijn kind op deze gebeurtenis zal reageren. Hij heeft plots
het recht om volledig zelfstandig zijn school op te zeggen.
Diploma of niet. Er komt plots geld vrij en hoewel hij nu vrij
goed met zijn (beperkte) centen omgaat, zou het wel eens heel
goed kunnen dat het brommertje dan hèèl hard in zijn ogen
begint te glimmen. Rotsvast ervan overtuigd dat hij
verantwoord en voorzichtig zal rijden. Maar mama’s denken
dan: één accident of diefstal of vandalisme … en àl je centen
zijn verdwenen. Voorgoed… Hun gevoel is voor hen op dat
moment echter oersterk en al weet je als mama vaak beter: zij
vinden je gewoon ‘over-bezorgd’!”
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Ouders concretiseren de voorbereiding op 18 jaar binnen de ruime hulpverlening, zowel jeugdhulp
als het volwassenenaanbod. Enerzijds als de voorbereiding op het zogenaamde ‘normale leven’,
anderzijds als het werken aan een planning aangepast aan de eigenheid van de jongeren.
Deze voorbereiding kan niet zonder de ondersteuningsfiguren. Dit zijn zowel de vervangende
opvoeders als de ouders. De aanwezigheid en betrokkenheid van het gezin is belangrijk om er
telkens weer op te wijzen waar de noden van de jongere en de ouders liggen.

 Hulpverlening moet zich baseren op de eigenheid van de jongere en niet op sectoren,
aanbod of diagnoses.
 Men kan een samenwerkingsplan opstellen waarin ook een soort zelfstandigheidsschaal van
de jongere opgevolgd wordt. Hulpverlening moet hierop inspelen.
 Het is nodig dat er overleg is tussen alle betrokkenen in het bijzijn van ouders en jongere. In
dit overleg vormt het gezamenlijk plan voor de jongere dé basis.
 Er is een persoon nodig die alle puzzelstukken overziet en samen met de ouders de hulp
opvolgt. Deze persoon denkt samen met de jongere en de ouders ook verder dan hulp
alleen: deze bekijkt ook hoe school en vrije tijd verloopt.
 Er moet verantwoordelijkheid opgenomen worden voor de samenhang en opvolging van de
hulp, zodat een gezin niet meer ‘doorgeschoven’ wordt of zonder hulp komt te vallen
wanneer een bepaalde dienst de begeleiding stopzet.
 Een begeleiding of plaatsing kan maar stopgezet, wanneer een andere dienst gevonden is.
 Men moet op zijn minst de nodige informatie doorgeven over andere diensten die
ondersteuning kunnen bieden (Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk). Het is goed
daarvoor al de nodige contacten te leggen en de nodige gesprekken te starten alvorens de
jongere 18 jaar wordt.

Ouders hebben het gevoel dat er soms te veel gedacht wordt vanuit ‘het probleem’. Welke diagnose
gesteld wordt, hoe hulpverleners naar de problematiek kijken, weegt te zwaar door. Bij een
samenwerkingsplan wordt niet gestart van ‘het probleem’ of ‘de diagnose’ maar van de jongere zelf
en wat die nodig heeft in functie van zijn huidige en toekomstige leven. Een benadering die vertrekt
vanuit de jongere, in overleg met de jongere en de ouders, kan andere klemtonen leggen.

Kan er ook nog gestart worden met jongeren die bijna 18 jaar zijn?
Dit is een belangrijk scharnier moment. Als men dan geweigerd wordt heeft men een belangrijke
kans gemist.
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Soms moeten ouders machteloos toezien dat het misgaat.

Wanneer we vragen naar het gevoel dat bij ouders leeft als hulp op 18 jaar plots stopt, komen de
volgende zaken naar voor:
’Onmacht en angst om er alleen voor te staan.’
‘In een zoektocht naar verdere hulp tegen een muur aanlopen.’
‘Van pier naar pol gestuurd worden.’
‘Bij ‘complexe’ problematieken (of ‘dubbeldiagnose’) het gevoel
dat velen proberen en het uiteindelijk ook opgeven.’
‘Zelf op de toppen van je tenen lopen. Voor de keuze staan zelf
‘kopje onder te gaan’ of moeten toezien hoe je kind ‘als een vogel
voor de kat’ is.’

Ouders vertellen ook dat enkel lotgenoten dit begrijpen. De reactie van sommige ‘buitenstaanders’
om je kind los te laten, is misschien goed bedoeld maar komt hard aan.

‘Wanneer de jongere zelf niet wil, sta je als ouder alleen. Soms lijkt
het dan of er zit niets anders op dan toekijken en bang afwachten
tot je zelf ten onder gaat, of de jongere verloren loopt, of nog
erger: tot er zich een ernstig feit voordoet.’

De voorbereiding naar 18 jaar houdt dus ook in dat een jongere en zijn ouders voorbereid worden
op het feit dat de jongere hulp kan weigeren. Motivatie van de jongere zelf ligt moeilijk wanneer
deze de eigen situatie verkeerd inschat. Het is bijna evident dat de jongere zelf zijn meerderjarigheid
(en dus ook onafhankelijkheid van hulp) graag opneemt.

Doch ook de ouders hebben op dat moment nood aan steun. Ouders vragen in die zin hulp bij de
opvang van deze meerderjarigheid. Hulp om de jongere niet in de steek te laten.
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Thuisbegeleiding die ook na 18 jaar doorloopt, ook als de jongere niet meewerkt, zou een oplossing
kunnen zijn.
Voor de jongere zelf wijzen ouders op het belang van een vertrouwenspersoon die de jongere reeds
kent. Deze persoon kan motiverend werken voor de start van gesprekken of een begeleiding ook na
18 jaar. De nodige stappen zetten, meegaan naar het aanbod binnen de vrijwillige volwassenen hulp,
ook al is de jongere reeds of bijna 18, is een zorg die soms te weinig benut wordt.

“... Ondertussen is ie bijna 22 jaar. Op volwassen leeftijd stopt
ineens alle hulp en begeleiding...tenzij je kind het zelf toelaat.
Die jongeren denken "Eindelijk volwassen...nu doe ik mijn ding"
Ze komen toch terug in het hulpverleningscircuit...maar elke
begeleidingsdienst kijkt op een volwassene anders : willen ze
niet meewerken dan stoppen ze er maar mee. Details bespaar
ik u. Uiteindelijk...na ongeveer 3jaar staan we nergens...geen
hulpverlening, dakloos, zelfs alle psychiatrie-instellingen
weigeren hem. “
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V.U.: vzw Ouders. www.ouderspunt.be
Een vzw die de stem van ouders met kinderen in de jeugdhulp bevraagt over hoe zij 'participatie' in
de jeugdhulp ervaren en wat hun noden en verwachtingen hieromtrent zijn.
Op basis daarvan gaan we in dialoog met professionelen en het beleid.
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