Van jeugd naar volwassenheid in...

Noorwegen
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de taken onderling verdeeld zijn en het

voorkomen. Daarnaast mogen jongeren ook

live there until you can get
a new place to live. That

was vanuit de wetten niet altijd duidelijk

zelf tot hun 23e levensjaar contact opnemen

welke taken elke dienst op zich hoorde

met hun oude barneverntjenesten voor een

the society. That doesn’t

te nemen. Sommige gemeenten kiezen

aanvraag voor ondersteuning. Dan wordt

happen in a birthday.”
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maar al een ruime tijd hiervoor, samen

met het NAV-kantoor uit deze gemeenten.
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hebben aan ondersteuning van het NAV-
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de sosialtjenesteloven en de NAV-loven

jongeren door middel van begeleiding en

samenwerking soms ook in Noorwegen

kan het NAV de jongeren ondersteunen op

training aan het werk geholpen worden

weerbarstig, doordat beide diensten een

verschillende manieren, bijvoorbeeld door

(sosialtjenesteloven §29).

verschillende insteek hebben voor het

het bieden van:
•
•

•
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Jongeren hebben prioriteit bij NAV. In

bieden van de ondersteuning. Zo biedt

advies en begeleiding, onder andere bij

veel gemeenten hebben de NAV-kantoren

barneverntjenesten de ondersteuning meer

geldzaken (sosialtjenesteloven §17)

hun eigen jongerenteam met als doel om

vanuit de zorg voor de jongeren waardoor

economische ondersteuning voor

jongeren terug naar onderwijs te helpen

maatwerk geboden kan worden. Het NAV-

levensonderhoud of woonuitgaven

wanneer ze hiermee gestopt zijn, of om ze

kantoor is formeler en meer gericht op

(sosialtjenesteloven §18 + §19)

te helpen bij het vinden van een baan.

het handhaven van de arbeidsparticipatie
van de jongeren en verwacht als dienst

evaluatie van de behoeften en inzetbaar
heid, op basis waarvan besloten kan

Zowel de barneverntjeneste als het NAV

daardoor ook wat terug van de jongeren.

worden maatregelen als werktraining of

hebben de wens om bij het begeleiden

Dit zorgt ervoor dat de barneverntjenesten

werkloosheidsuitkeringen in te zetten

van de jongeren samen te werken en de

en het NAV-kantoor nog vaak gescheiden

(NAV-loven §14a)

wetten van beide diensten bieden hiervoor

organisaties zijn en de afstemming

een kwalificatieprogramma waarin

mogelijkheden. In de praktijk blijkt deze

verbeterd kan worden.

UITGELICHT
BARNEVERNTJENESTEN IN ØSTENSJØ, OSLO
Het huidige Noorse beleid geeft gemeenten vrijheid voor het vormen van hun nazorgbeleid. Dit kan leiden tot verschillen tussen
gemeenten, maar biedt ook speelruimte voor het ontwikkelen van interessant beleid. Een voorbeeld hiervan is de barneverntjenesten
uit de wijk Østensjø in de Noorse stad Oslo. Deze barneverntjenesten heeft een speciale nazorgafdeling met eigen beleid. In dit beleid
zijn zowel de caseworkers die de besluiten nemen over de in te zetten maatregelen, als de therapeut die de maatregelen uitvoert, de
contactpersonen van de jongeren. Op deze wijze kan er nauw contact bestaan met de jongeren en hebben de jongeren te maken met
minder volwassenen. Ook kan beter worden onderzocht wat de behoefte van de jongeren zijn en kunnen besluiten voor maatregelen
sneller genomen worden.
Veel van de jongeren die de barneverntjenesten begeleidt hebben in het verleden te maken gehad met negatieve relaties met hun ouders.
Om die reden willen ze de jongeren met liefde benaderen en er als ouder voor hen zijn. Door de jongeren te leren kennen en een relatie
met ze op te bouwen, hopen ze een veilige basis te bieden waardoor jongeren sneller zullen aangeven wanneer ze ergens mee zitten. De
contactpersonen investeren veel tijd in het opbouwen van de relatie. Al voordat de jongere 18 wordt, werken ze samen met de caseworker.
Samen met de caseworker bereiden ze de jongere voor op de nazorg. Op het moment dat de jongere 18 wordt, nemen ze het over. Ze
werken dag- en avonddiensten en zijn ook in het weekend bereikbaar. Hierdoor zijn ze flexibel in de tijden dat ze op bezoek kunnen bij
de jongeren en kunnen jongeren ook op meer momenten bij hen terecht. Het contact met de jongeren is intensief en gaat via berichtjes,
bellen, het bezoeken van de jongeren en het doen van activiteiten.
Er wordt veel gedaan om de jongeren te steunen en hiermee risico’s te voorkomen. Zorgverlaters lopen in het algemeen meer risico op
het vroegtijdig verlaten van het onderwijs en op werkeloosheid. Het doel van de barneverntjenesten is om ervoor te zorgen dat de jongeren
hun school afmaken en een baan vinden. Dit team motiveert de jongeren niet alleen door gesprekken over de toekomst, ze helpen ook
praktisch met huiswerk en toetsen. Zorgverlaters hebben ook meer kans op psychische problemen en hebben vaker een gebrek aan
een sociaal netwerk. De barneverntjenesten zet hierop in door niet alleen het netwerk van de jongeren te vergroten, maar door ook zelf
activiteiten te ondernemen met de jongeren, zoals wandelen, het doen van boodschappen en het bezoeken van een bioscoop.
Deze barneverntjenesten kiest ervoor om de jongeren in de nazorg zo lang mogelijk zelf te begeleiden en alleen de samenwerking met
het NAV-kantoor aan te gaan, wanneer de jongeren meer ondersteuning nodig hebben of werkervaringsplekken zoeken. Zij zien de
ondersteuning vanuit het NAV-kantoor dus meer als aanvulling, dan als vervanging van de maatregelen vanuit de barneverntjenesten. Door
de jongeren te leren hoe ze veilige relaties met anderen aan kunnen gaan, hoe ze voor zichzelf moeten zorgen en door ze te helpen bij het
vinden van een baan, hopen ze de jongeren zelfredzaam te maken. Ze zien veel waarde in het investeren in de jongeren bij het verlaten
van de zorg, omdat dit kan voorkomen dat jongeren eindigen bij de sociale dienst.

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

