Van jeugd naar volwassenheid in...

Denemarken
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jeugdhulp. Hierboven is beschreven hoe
dit in de wet is geregeld. In de praktijk
betekent dit dat deze rol en ondersteuning
is belegd bij de gemeentelijke afdeling die
verantwoordelijk is voor de ondersteuning
van jeugd en gezin, van preventie tot het
inzetten van jeugdhulp. Deze rol ligt bij de
social workers die universitair geschoold
zijn op het gebied van sociaalpedagogische
hulp. De social worker begeleidt een

No final decision on further support
No need for aftercare at
the age of 18
Total number of decisions

559

100

Het totaal is niet 100 procent doordat er meerdere maatregelen tegelijkertijd genomen kunnen worden
Bron: Statistics Denmark

UITGELICHT
JONGERENAFDELING VAN DE GEMEENTEN G
 LADSAXE EN RINGSTED
Hoewel de meeste sociale voorzieningen in Denemarken gemeentelijke diensten zijn en de lokale overheid een grote werkgever is, bestaan
er ook in Denemarken schotten tussen de verschillende afdelingen. De meeste gemeente hebben afdelingen voor werkgelegenheid, voor
school en kinderopvang, voor burgers met een handicap en voor risicokinderen en -gezinnen. Voor de leeftijdsgroep 18-/18+ en met name
voor zorgjongeren zijn deze schotten funest. Zij zitten immers in de transitiefase en hebben vaak van alle afdelingen ondersteuning nodig.
Daar komt nog bij dat jongeren in Denemarken tot hun zestiende naar de middenschool gaan, en zij daarna nog een aantal jaren middelbare
school moeten volgen. In deze fase valt een groot aantal Deense jongeren uit.
In een aantal Deense gemeenten zijn er daarom initiatieven genomen om een aparte integrale afdeling te creëren voor leeftijdsgroep 15
tot 29 jaar. De doelgroep bestaat uit met name zorg- en NEET (not in employment, education and training)-jongeren of jongeren die uit het
onderwijs dreigen te vallen. De doelgroep is breder dan alleen jongeren die jeugdhulp (hebben) ontvangen. De gemeenten Ringsted en
Gladsaxe zijn voorlopers. Zij hebben zogeheten youth units opgezet die risicojongeren begeleiden. Het werk is gebaseerdop een integrale
aanpak door professionals en medewerkers van de verschillende afdelingen van de gemeenten. Zij zijn wel getraind in een aanpak die
aansluit bij de leeftijdsfase van de jongeren. De werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat er vier vormen
van effectieve ondersteuning zijn die de kwetsbare doelgroep nodig heeft om de overgang te makennaar een zelfstandig volwassen
leven. Dit zijn: praktische ondersteuning, emotionele ondersteuning, stimulering en bevestiging (affirmationalguidance support) en
participatie. De eerste resultaten laten zien dat jongeren baat hebben bij deze aanpak: er is een ingang tot v
 erschillende voorzieningen, er
is een snellere toegang tot ondersteuning die aansluit bij de leeftijdsfase en er zijn minder professionalsbij betrokken. Voor de gemeente
betekent het minder dubbel werk (bijvoorbeeld intake bij zorg en intake bij werkloket), de medewerkers hebben dezelfde doelstelling en
er is meer budgettaire flexibiliteit. De keerzijde is dat er nu heel veel verschillende uitdagingen door dezelfde deur komen.
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Bovenstaande afbeelding is een vereenvoudigde weergave van het organisatiemodel van de beleidsafdeling kwetsbare jongeren
in de gemeente Gladsaxe. Medewerkers van de afdelingen risicokinderen en -gezinnen (social workers), gehandicapte personen,
werkgelegenheid en onderwijsondersteuning zijn bij elkaar gebracht en er kan een snel beroep worden gedaan op huisvesting en de
ondersteuning voor uithuisgeplaatste jongeren.

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

