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UITGELICHT
JONGEREN CENTRAAL
Vanaf hun vijftiende verjaardag worden jongeren in Zweden betrokken bij alle beslissingen die over hen genomen worden. In het kader van de
social services act mogen zij zichzelf (met behulp van juridische ondersteuning) vertegenwoordigen in een rechtbank (hoofdstuk 11, sectie 10).
Voor alle vormen van zorg buiten de eigen woning (dus bijvoorbeeld residentiële zorg of pleegzorg) moet er volgens de wet een plan worden
opgesteld, dat elke zes maanden opnieuw wordt beoordeeld. Het maakt daarvoor niet uit welke leeftijd de zorgontvanger heeft.
Zeker nu de gemeenten verplicht zijn om jongeren te blijven volgen na het verlaten van zorg, kunnen de volgende vier punten ervoor zorgen
dat de ‘sudden adulthood’ in Zweden wordt verzacht:
•

elke zes maanden een aangepast plan

•

juridische vertegenwoordiging voor jongeren vanaf 15 jaar

•

de mogelijkheid om van dezelfde wet gebruik te blijven maken ook na de achttiende verjaardag

•

nazorg door gemeente na het verlaten van de zorg.

In de gemeente Uppsala voert men dit als volgt uit. De verantwoordelijke sociaal werker, die als contactpersoon is toegewezen aan een
jongere, onderzoekt wat de jongere nodig heeft. Deze contactpersoon blijft ook na het verlaten van de zorg de jongere volgen, informeren
en motiveren. Hij of zij doet dat in samenwerking met het eigen sociale netwerk van de jongere.
Gemeenten moeten het sociaal werk uitvoeren zoals beschreven in de social services act. Hierin zijn doelen geformuleerd die voor individuen in
hun eigen omstandigheden behaald moeten worden. De gemeenten worden daarbij ondersteund en gecontroleerd door de nationale raad.
Het doel van de aanpak is dat jongeren zich op een positieve manier ontwikkelen. Hiervoor worden sociale netwerk sessies gehouden waarin
individuele plannen worden besproken met de jongere, diens netwerk en professionals en beslissers. Alle terreinen waarop een jongere hulp
nodig heeft komen tijdens deze sessies aan bod. De professionals hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de
jongere verder komt.
In het gemeentelijk systeem van Uppsala wordt gewerkt met zogeheten On the way (På Väg)-plannen waarin voor de jongere beschreven staat
welke vormen van ondersteuning en hulp hij of zij nodig heeft.

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

