Jeugdwelzijnsraad #5

Project ‘Integrale aanpak jongeren
in Kwetsbare Positie 16-27 jaar’
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Wat is volgens de JWR een jongeren in een kwetsbare positie?
En waar kun je deze jongeren vinden?
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•		Ervaringsdeskundigen in de dop
•		Jongeren met “zieke” ouders
•		Jongeren die een familie probleem hebben
•		Jongeren met een (onbehandeld) trauma
•		Jongeren in de overgang van 18- naar 18+
•		Jongeren die gepest (cyberbullying) worden
•		Jongeren die een verslaving hebben (gamen en/of drinken)
•		Een jongere is kwetsbaar wanneer hij of zij het idee heeft er alleen voor te staan
•		Een jongere is kwetsbaar, niet zozeer wanneer hij of zij zich kwetsbaar opstelt,
maar juist wanneer iemand dat niet durft uit angst voor onbegrip of met het
idee dat toch niemand kan helpen
•		Een jongere die geen gevoel van vrijheid heeft of een verlaten gevoel heeft
•		Jongeren met mentale en/of lichamelijke problemen
•		Jongeren in nieuwe situaties
•		Jongeren met lastige thuissituaties
•		Pubers die kwetsbaar zijn voor invloeden van buiten af
•		Op straat
•		Jeugdzorg
•		GGZ
• Coffeeshop
•		 Beschermd Wonen
•		Binnenvetters
•		Onzekere jongeren
•		Nieuwkomers (vluchtelingen)
• Zwerfjongeren

Niet waar, maar hoe kan je
jongeren vinden? Ze zijn overal, maar je moet
in hun hoofd kunnen kijken of naar buiten halen
wat er van binnen speelt. Dit doe je door
vertrouwen/laten zien dat je écht geeft
om zijn of haar welzijn.

Wat hebben JiKP nodig op de domeinen: netwerk, wonen, school/
werk, financiën en welzijn/gezondheid om de goede overstap van
jeugd naar volwassenheid te maken?
•		Goede / duidelijke voorlichting
•		Openheid vanuit hulpverleners
•		Vertrouwen in de mensen die je helpen
•		Een site of app met alle informatie die van belang is om de stap naar
volwassenheid te zetten
•		 Breng Social Start-Ups weer terug!
•		Goede begeleiding op school die inzichtelijk maakt wat je nodig hebt om op
schoolgebied succesvol te zijn
•		Voorlichting over wat voor markten er zijn op het gebied van wonen, waar je
terecht kan en wat er nodig is om op jezelf te gaan wonen

Wanneer ben je volwassen? Wat kan je dan?
•		Je bent volwassen als je goed voor jezelf en anderen kan zorgen
•		Volwassen is niet alleen zijn
•		Goede begeleiding voor jongeren die bijna de leeftijd behalen dat ze dingen zelf
moeten regelen
•		Je cognitieve ontwikkeling is pas klaar op 25 jaar. Je moet kunnen plannen,
overzicht houden, moet kunnen relativeren en de juiste keuze kunnen maken
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Regel de voorlichting op scholen.
Elke jongere zit ooit een keer
op school. Denk dan aan: hoe maak
je een DigiD aan, hoe schrijf je
je in voor een woning, hoe regel
je een zorgverzekering?

CONTACT
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WAT IS HET THEMA?
Op 16 september 2019 kwam de JWR bij elkaar om te
praten over het project ‘Integrale aanpak Jongeren in
Kwetsbare Positie 16-27 jaar’. Zo’n 15 procent van alle
jongeren tussen de 16 en 27 jaar ervaart verschillende
knelpunten in de overgang naar volwassenheid.
In Tilburg wordt er voor deze jongeren in kwetsbare
positie (JiKP) een integrale aanpak ontwikkelt.
Op 10 oktober 2019 organiseerde de gemeente Tilburg
in samenwerking met de VNG een regiobijeenkomst.
In het voorbereidingsproces is de JWR gevraagd om
mee te denken over thema’s als ‘de integrale voordeur’
en ‘support’.

Wat heeft jou in het verleden geholpen om volwassen te worden? Wat had je kunnen helpen in dat proces, maar heb je niet gekregen?
•		Scouting
•		Ouders
•		Vakantie met vrienden
•		Iemand die mij een spiegel voor hield (bijvoorbeeld opa of vrienden)
•		Veel fouten mogen maken
•		Overlevingsmodus blokkeert je emotionele ontwikkelingen
•		Het is ook hoe je er mee omgaat. Als jongere in een kwetsbare positie ben je
sneller volwassen dan een andere jongere
•		Ik was als kind al heel volwassen, ik had juist hulp nodig bij het meer kind zijn
•		Kompaan (Sterk Huis)
•		Samenwonen op 16+
•		Eerder psychische hulp krijgen. Ze vonden mij en mijn moeder te slim
•		Niet bang zijn om hulp te vragen
•		Veel zelfstudie (opzoeken en proberen)

•		Mijn ouders er nooit waren, ik moest alles alleen doen. Ik moest vroeg
volwassen worden
•		Ouders die meedenken
•		Goede rustige thuissituatie
•		Emotionele steun, dat is je eerste stap naar volwassenheid, daar is te weinig
aandacht voor
•		Gaat het om fysieke of emotionele
volwassenheid?
•		Succeservaringen zijn heel belangrijk;
•		Drempel naar hulpverlening omlaag
(bijv. jongerenpunt d.m.v
muzikaal/creatief)

Creëer een plek waar je mag zijn & koppel
daar zorg aan. Koppel succesverhalen en
ervaringsdeskundigheid en ‘maak het aantrekkelijk’.

Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad?
www.samenmetdejeugd.nl

Ik denk dat het voor vele van ‘ons’
jongeren goed is om je mening te late
n
horen als je daar behoefte aan hebt.
Gehoord en gewaardeerd te worden doo
r
beleidsmedewerkers van de gemeente
en
ook de andere jongeren geeft mij alti
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een voldaan gevoel.
QUOTE Van JWR lid

