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Ouders over nazorg en +18 in de jeugdhulp.
Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen, organiseerde op 17 en op 21 oktober 2016
een dialoog tussen ouders en hulpverleners op basis van een aantal citaten uit vroeger bronmateriaal:






Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten en
ervaringen van de ouders uit de Roppov* oudergroep Gent (september 2008);
Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Suggesties van
ouders en professionelen (maart 2009);
Tijdschrift Schouders nummer 29 van november 2012 (was volledig gewijd aan het thema ‘18+…en
dan’;
BZW (financieel aspect) besproken vanuit Popant* Antwerpen.

(*) De werkingen Popant en Roppov maken sedert 2016 deel uit van de vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen

Een greep uit de getuigenissen van ouders;
suggesties en aandachtspunten die ouders inbrengen rond dit thema:
-

Regelmatig positief bekrachtigen; ook erkennen van onmachtsgevoelens die dikwijls bij ouders
leven.

-

Iemand die de jongere blijft opvolgen en als moderator alle hulpverleners samenbrengt, zowel
voor als na 18 jaar.

-

Thuisbegeleiding, om ouders mee te ondersteunen, laten doorlopen tot na 18j. (zelfde
hulpverlener!) vanuit de vraag van ouders.

-

Werken met ondersteuningsfiguur uit de volwassen hulpverlening: reeds betrekken bij overleg
Jeugdhulp.

-

Tijdig jongere en zijn context op de meerderjarigheid voorbereiden.

-

Minder gewicht leggen op het probleem!

-

Duidelijk zijn over je mandaat en onmacht die je als hulpverlener hebt.

-

Contact tussen ouders en jongeren ondersteunen, verbindend werken tussen ouders en jongere.

-

Een begeleiding of plaatsing kan maar stopgezet worden op vraag van de voorziening,
wanneer een andere voorziening gevonden is.

-

Thuisbegeleiding zou ook na 18 jaar moeten doorlopen.
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-

“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.”

-

“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.”

-

“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.”

-

“...Aanleren dat het geen schande is om hulp te vragen is ook een belangrijk onderwerp tot
gesprek met de jongeren.”

-

“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.”

-

“Uit een ervaring die een moeder bracht werd duidelijk dat het samen zetten van alle
hulpverleners voor henzelf meer duidelijkheid bracht. In deze situatie konden zelfs enkele
hulpverleners geschrapt worden terwijl de ouders toch nog de geruststelling hadden dat er
mensen waren om op terug te vallen indien nodig.”

-

“Zeker in het kader van BZW zou er een actief en betrokken netwerk voor de jongere aanwezig
moeten zijn.”

-

“Ouders zouden graag meer betrokken worden in het proces van BZW van hun kinderen. Het is
immers zo, dat als BZW mislukt er geen opvangnet meer is voor de jongeren en ze toch terug bij
hun ouders moeten komen aankloppen. Als dat niet meer kan dan zijn zulke jongeren vaak een
vogel voor de kat.”
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Onderstaande adviezen kwamen uit deze dialoog tussen ouders en hulpverleners:
Adviezen aan hulpverleners:
- Ouders willen dat er nog vroeger gewerkt wordt naar zelfstandigheid, zelfs lang voordat de jongeren geplaatst
worden. Laat jongeren vroeger en meer falen, zodat ze ervan kunnen leren.
- Ouders vragen dat de jeugdhulpverleners met de jongere een contract op maat maakt, door de jongere
ondertekend voordat hij 18j. wordt, waarin omschreven staat wat de nazorg precies kan / zal inhouden voor
hem.
- Ouders vragen ook nuttige info aan henzelf door te geven, zodat ze hun jongvolwassen kind beter kunnen
ondersteunen bij terugkeer naar huis.
- Ouders willen dat hulpverleners al op voorhand nadenken over nuttige info, contactgegevens van
volwassenhulpverleningsdiensten, alsook nadenkt over helpende boodschappen bij het einde van de
hulpverlening.
- Ouders vragen aandacht voor hun relatie met hun kind – bv. erkenning voor hun eigen mogelijke gevoelens
van ‘gefaald’ te hebben (vb. armoede, eigen jeugdhulpverleden,…).
- Ouders wijzen op het bestaan van vzw Cachet en vragen hulpverleners om diensten zoals vzw Cachet in te
schakelen bij de overgang naar +18.
- Ouders vragen om op tijd vertrouwenspersonen toe te laten en aandacht te hebben voor het uitwerken van
een netwerk rond de jongere.

Adviezen over de regelgeving:
-Ook ouders vinden het belangrijk dat de laatste begeleider over extra uren beschikt voor de ondersteuning
aan jongeren die de jeugdhulpverlening reeds verlaten hebben omwille van hun meerderjarigheid.
- Ouders willen na de jeugdhulpverlening zelf nog beroep kunnen doen op contextbegeleiding, ook al wil de
jongere dat niet.
- Ouders vinden het een zeer goede oplossing om de vorige hulpverlener te laten mee doorstromen naar een
andere module van hulpverlening. Dit om de overgang vlotter, vloeiender te doen verlopen.
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