Van jeugd naar volwassenheid in...

Engeland
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pleeggezin mogen daar blijven tot zij 21

Care leavers in Engeland kunnen
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in hun eigen gezin zijn opgegroeid. Krapte
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UITGELICHT
AANDACHT VOOR HUISVESTING
Niet alleen in Engeland, maar eigenlijk overal in Europa is huisvesting voor jonge mensen een lastige kwestie. Vaak zie je dat jongeren
langer dan zij eigenlijk zouden willen thuis bij hun ouders blijven wonen, of dat jongeren na afstuderen nog in hun studentenkamer blijven
wonen. Maar care leavers hebben meestal geen ouders waar ze op terug kunnen vallen, en ze gaan niet altijd verder studeren. Zij hebben
dus boven op de toch al lastige huisvestingssituatie waar alle jongeren mee te maken hebben, nog een extra achterstand. Vaak zijn ze
ook nog niet in staat (qua vaardigheden en ontwikkeling) om echt zelfstandig te wonen. In een aantal Engelse gemeenten proberen ze
hiervoor een oplossing te vinden. Zoals bijvoorbeeld in de City of Stoke.
Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat voor jonge mensen die uit zorg komen de zogeheten ‘sudden adulthood’ grote problemen
veroorzaakt en het grootste verschil is tussen jongeren die vanuit een instelling of pleeggezin zelfstandig worden en jongeren die vanuit
een eigen gezin zelfstandig worden. Ineens zitten ze alleen op hun kamertje, ze vallen in een gat, hebben niet geleerd om voor zichzelf
te zorgen en moeten het maar zien te rooien. Met niemand om op terug te vallen. Door middel van ondersteuning en een gezamenlijk
woonproject probeert de City of Stoke dat tegen te gaan. Doel is om te starten met vijf locaties/woningen waarin een aantal zorgverlaters
gezamenlijk kan wonen, als een soort tussenfase tussen een instelling of pleeggezin en een eigen woning zonder begeleiding.
Zorgverlaters in het woonproject kunnen bij elkaar te rade gaan en hebben een hulpverlener waarop zij terug kunnen vallen en die hun de
benodigde live skills aanleert. Er is ook begeleiding door een psycholoog beschikbaar. In april 2016 is het project gestart. Het idee erachter
is overigens niet alleen om de jongeren beter voor te bereiden op hun toekomst, maar vooral ook om zorgkosten te verminderen.

> MEER WETEN?
De beschrijving van het beleid in Engeland is afkomstig uit de quickscan ‘Kwetsbaar, 18 jaar en dan?’ Hierin wordt
beschreven hoe andere landen omgaan met kwetsbare jongeren die achttien jaar worden.

