
(BIJZONDER THEMA)

CONTINUÜM VAN 
ONDERSTEUNING NAAR 
VOLWASSENHEID
(voortgang)



Context & Werkwijze



Voorlopige krachtlijnen - principes



Krachtlijnen/principes

• Over wie hebben we het?
• Minderjarigen? Jongvolwassenen? Leeftijd? 

• Transitie? Situatie?

• (nog niet) In hulpverlening?

• Maatschappelijk kwetsbaar? Alle jongeren?

• Pedagogische visie als vertrekpunt?
• Bv. Big five:

1. Een dak boven het hoofd; 

2. School, werk of dagbesteding hebben; 

3. Een volwassene en een hulpverlener om op terug te vallen; 

4. Voorbereid zijn op financiële zelfstandigheid en 

5. Over een sociaal netwerk beschikken



Krachtlijnen/principes

• Respecteren van IVRK & IVRPH

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Kwaliteit van leven als focus 
• niet de transitie op zich, niet het probleem, bevoogding, institutionele blik, aanbod, …

• Perspectief/vraag van de gebruiker

• Participatie, stem van de jongere

• Regie over het traject

• Ruimte voor discontinuïteit (exitstrategieën, geen afsraffing)

• Eigen aanbod voor jongvolwassenen, jeugdhulplogica werkt niet (ander mandaat)



Krachtlijnen/principes

• Geïntegreerd (verschillende levensdomeinen)

• Territoriaal ipv doelgroepgericht

• Relationele continuïteit ipv organisatorische

• Rust in moeilijke tijden

• Sense of urgency rond jongvolwassenen waar er geen oplossing voor is.
• dak- en thuisloosheid (1 op 5 is tss 18 en 25)



Krachtlijnen/principes

• Randvoorwaarden

• Preventie? Preventie van wat? Preventie staat al op gespannen voet met recht op hulp en participatie, 
omdat er al een idee in zit dat 'iets' moet voorkomen worden.

• Netwerk? (formeel-informeel)

• Capaciteitsprobleem & professionaliseringsprobleem?

• Hoe worden jongeren voorbereid op eigen regie?

• Hoe schrijven ze zich in op participatief verhaal? Hoe zetten ze hier stappen vooruit?



Samenstelling

• Criteria

• Expertise in het thema  

• Helicopterzicht

• Creatieve inbreng

• Werking: 6-tal bijeenkomsten
• Randvoorwaarden voor & na transitie

• Krachtlijnen, principes bepalen in transitie

• Concrete acties & bouwstenen

• Klankbordgroep en gerichte consultaties

• Rudi Roose (rudi.roose@ugent.be)

• Gretl Dons (gretl.dons@dop-ovl.be)

• Koen Hermans (koen.hermans@kuleuven.be)

• Chantal Van Audenhove
(chantal.vanaudenhove@kuleuven.be)

• Ruud van Winkel (ruud.vanwinkel@kuleuven.be)

• Jo Lebeer (jo.lebeer@uantwerpen.be)

• Sofie Beyers (sophie.beyers@ditovzw.be)

• Leen van nieuwenhove 
(leen.vannieuwenhove@vlaamswelzijnsverbond.be)

• Pieter Van Hauwere (pieter.vanhauwere@tordale.be)

• Jan Naert (jan.naert@arteveldehs.be)

• Bart Van Haverbeke
(bart.vanhaverbeke@pleegzorgprovincieantwerpen.b)

• Kris Martens (kris.martens@overlegplatformgg.be)
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