Jongvolwassenen na de minderjarigen zorg
Themafiche: Actieplan jongvolwassenen
In mei 2017 lanceerde het Agentschap Jongerenwelzijn een actieplan rond Jongvolwassenen.
De laatste jaren ontstonden reeds verschillende lokale en regionale initiatieven om de
hulpverlening ten aanzien van jongvolwassenen en de overgang naar volwassenheid te
verbeteren. Centraal idee is de continuïteit in hulpverlening voor jongvolwassenen garanderen.
Diverse verwachtingen werden geuit naar het hele gamma hulpverleners, zo ook naar
pleegzorg.

Zorggarantie
Continuïteit garanderen. Dat is niet nieuw.
Het waarborgen van hulpcontinuïteit is een
centrale pijler in de 2.0.-aanpak voor
integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Dit zijn
acties ofwel in kader van de voorbereiding op
transitie (vóór de uitstroom) ofwel tijdens de
transitie naar volwassenheid (na de
uitstroom).
Pleegzorg bewaakt continuïteit op
verschillende momenten. Enkele voorbeelden
volgen hierna.
Vermijden van breuken
Pleegzorg ondersteunt via pleeggezinnen en
de begeleiding van deze gezinnen een warme,
doeltreffende oplossing. Pleegzorgers vangen
in hun gezin kinderen of volwassenen op die
door een ernstig probleem niet in het eigen
gezin of zelfstandig kunnen wonen. Bij het
matchen van kwetsbare kinderen en een
bestandspleeggezin wil de dienst voor
pleegzorg zo weinig mogelijk breuken voor

kinderen in vertrouwens- en in
hechtingsrelaties zien. Bij de screening van
kandidaat-pleegzorgers zetten we daarom ook
in op het in relatie gaan.
Ook de hernieuwde samenwerking in 2017
met het crisismeldpunt maakte dat Pleegzorg
West-Vlaanderen explicieter de voorkeur uitte
voor gezinnen die zowel ondersteunende
pleegzorg (crisispleegzorg),
perspectiefzoekende als perspectiefbiedende
pleegzorg in een crisissituatie willen
aanbieden. Dit om continuïteit te garanderen.
Eveneens kijkt Pleegzorg West-Vlaanderen
voor aangemelde kinderen naar de
mogelijkheden om een pleeggezin binnen de
familie of het sociale netwerk van het kind
(en zijn ouders) te vinden. In WestVlaanderen verblijven trouwens 64,45% van
de pleegjongeren in het eigen familiale
(50,41%) of sociale netwerk (14,04%).
Hierdoor vermijden we het ontstaan van
socio-economische breuken. De blijvende
vertrouwdheid met de waarden, normen,
sociale en culturele elementen uit het eigen
netwerk faciliteren eveneens continuïteit in

de ontwikkeling van pleegkinderen/-jongere
tot jongvolwassene.
Voor jongvolwassenen met een beperking
ontstond in 2017 een procedure om de
overgang van pleegzorg voor -18 naar
pleegzorg voor +18 te garanderen.
Een stevigere basis
Ook in kader van de evaluatie van het decreet
Pleegzorg van 2014 formuleert de hele sector
enkele decretale aanpassingen omtrent
continuïteit voor jongvolwassenen. Een
cruciale aanpassing is het optrekken van de
leeftijd voor jongvolwassenen in pleegzorg
van 21 jaar naar 25 jaar. Dit opdat jongeren
in pleegzorg alle optimale ontplooiingskansen
kunnen hebben om bijvoorbeeld een
vierjarige opleiding in het hoger onderwijs
aan te vatten zonder dat ze bij het aanvatten
van hun derde jaar met de onzekerheid zitten
waar en hoe ze hun opleiding zullen kunnen
afmaken.
Het optrekken van de leeftijd van 21 naar 25
in de hele jeugdhulp dient om
jongvolwassenen bij het verlaten van die
jeugdhulp maximaal kennis en vaardigheden
te hebben laten ontwikkelen om zelfstandig
te leven. Bij het beëindigen van een
pleegzorgsituatie op 25 jaar hebben meer
jongeren een sterkere basis om op eigen
benen te staan. Ze bezitten vaker een
diploma, hebben werk en bijgevolg een eigen
inkomen en slaan geleidelijk aan hun vleugels
uit zoals zoveel andere jongvolwassenen.

Reeds geruime tijd voor de uitstroom –
idealiter rond de leeftijd van 16 jaar – wil de
overheid dat ook pleegzorg inzet om samen
met de jongere en diens context een
groeiplan te ontwikkelen en dit voor de
middellange en lange termijn. Een dergelijk
plan brengt de sterktes en de zwaktes van de
jongere en zijn context, zijn
ondersteuningsbehoeften op de verschillende
levensdomeinen en de wijze waarop aan de
behoeften tegemoet kan gekomen worden
naar voren. Een plan dat in kader van
pleegzorg door de jongvolwassenen, het
pleeggezin en de ouders of de context een
nieuwe uitdaging vormt.
Het burgerrechtelijk statuut voor
pleegzorgers dat in september 2017 in voege
trad, werkt eveneens aan de continuïteit in
zorg voor een kind, jongere en ook
jongvolwassene in pleegzorg. In die zin dat
wanneer een pleegplaatsing –en begeleidingafloopt de ‘band’ die de pleegzorger met het
kind of de jongere heeft erkend wordt.
Met verve!
Pleegzorg levert aan een intersectorale
samenwerking gericht naar de
jongvolwassenen ook een bijdrage tijdens de
begeleidingen van de pleegjongeren, -gasten,
pleegzorgers en ouders. Met verve neemt
Pleegzorg West-Vlaanderen deel aan de
werven die in kader van het actieplan
Jongvolwassenen en het hele jeugdhulpbeleid
opgezet worden in 2018. Het actieplan was
duidelijk slechts een startschot!

