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Jongeren na de hulpverlening: 
en nu ?
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Brussel, 3 september 2018

Vier keer per jaar klopt Caritas Hulpbetoon vzw bij u aan, om met uw steun 

concrete noden te helpen lenigen in de dagelijkse zorg voor mensen.

Ditmaal vragen we bijzondere aandacht voor jongeren die de jeugdhulp 

verlaten en de stap moeten zetten naar het volwassen leven. 

Jongeren op de drempel van de zelfstandigheid, die zich opmaken om de 

jeugdhulpverlening achter zich te laten, krijgen er plots heel wat nieuwe 

verantwoordelijkheden bij: een woning zoeken, kiezen om al dan niet verder 

te studeren of een job te zoeken, facturen moeten betalen,… Het is allesbehalve 

een makkelijke opdracht voor jongeren die maar net de leeftijd van 18 jaar 

bereikt hebben en uit een context komen waar deze dingen veelal voor hen 

geregeld werden.

Vooral op financieel vlak botsen ze op drempels. De huurwaarborg kunnen 

ophoesten, en daarnaast ook nog eens meubelen kunnen aanschaffen, én 

moeten leren te leven van een minimaal inkomen, het vergt heel veel 

inspanningen van deze jongeren.

Toch verdienen zij deze kans: ze staan in pole position voor de race van het 

leven, en het lukken van deze onderneming kan heel goed en al te vaak een 

voorafname bieden op hun verdere toekomstkansen. ‘Jongeren moeten de 

motor zijn van maatschappelijke verandering’, aldus paus Franciscus. Laten 

we ervoor zorgen dat diegenen onder hen die al een moeilijk parcours hebben 

moeten afleggen, niet van verdere kansen uitgesloten worden.

Met deze septemberactie willen we net deze jongeren een hart onder de riem 

steken. Met uw steun willen we hen kansen bieden op een stabiele toekomst 

met meer perspectieven dan ze vaak in hun prille leven mochten ervaren.

We hopen dat we ook nu weer op uw milde steun kunnen rekenen en danken 

u reeds bij voorbaat!

Dominic Verhoeven Bruno Aerts

Ondervoorzitter Voorzitter

‘Jongeren moeten de motor zijn van maatschappelijke verandering’, 
aldus paus Franciscus.



Resultaten uit de enquête waar 25 voorzieningen aan deelnamen:

• Vier op de vijf jeugdhulpvoorzieningen zochten minstens één keer een oplossing voor een jongere  
die niet zelf zijn huurwaarborg kon betalen.

• Slechts in een op de drie voorzieningen kon elke jongere zelf tafel en stoelen of bed en matras 
aankopen.

• In vier op vijf voorzieningen kon geen enkele jongere zelf een zetel kopen.
• In vier op vijf voorzieningen kon minstens één jongere zelf geen koelkast kopen, bij achttien procent 

waren dit meer dan vijf jongeren.
• De aankoop van een diepvriezer is in negen op de tien voorzieningen onmogelijk voor elke jongere.
• In meer dan de helft van de voorzieningen had minstens één jongere geen geld om zelf de huisarts  

te betalen.

Volwassen jongeren na de jeugdhulp: een moeizame financiële start

Voortdurend krijgt Caritas Hulp
betoon vragen naar individuele 
financiële ondersteuning voor 
jongeren die de jeugdhulp
verlening achter zich laten en  
hun eerste stappen zetten op weg 
naar een zelfstandig leven.

Vaak gaan de vragen over basis
noden, eenvoudige dingen voor 
alledaags gebruik: de aankoop 
van een tafel en bed, van een 
zetel of van een koelkast,…  
Wat voor de meeste andere 
jongeren die alleen gaan wonen 
iets is om naar uit te kijken – de 

inrichting van een eigen nest – is 
voor jongeren met een parcours 
in de hulpverlening veeleer een 
nachtmerrie, een zoektocht naar 
financieel bijna onbereikbare 
dingen.

Een andere vaak terugkerende 
vraag gaat over het ophoesten 
van de huurwaarborg. Wat voor de 
verhuurder een administratieve 
garantie is, is voor de jongeren 
vaak een quasi onoverkoombare 
berg. Twee maanden huur (en 
sommigen vragen meer) als 
waarborg is inderdaad niet niks…

Een kleine rondvraag om op 
eigen benen te gaan staan

Caritas ging bij 25 voorzieningen 
na wat jongeren zelf met hun eigen 
financiële middelen, zonder hulp 
van derden, kunnen aankopen of 
kunnen voorzien wanneer ze zich 
voorbereiden om op eigen benen 
gaan te staan. De antwoorden van 
de voorzieningen zijn toch wel 
ontnuchterend. Zelfs het zelfstandig 
kopen van een bed, matras, zetel 
en elektrische huishoudapparaten, 
hoe essentieel ook, blijkt moeilijk 
haalbaar voor jongeren die de 
jeugdhulpverlening verlaten. 

De huurwaarborg vormt daarbij 
meestal het eerste grote struikel
blok bij de start van het zelfstandig 
leven. Dit betekent immers een 
enorme hap uit het krappe budget 
van jonge mensen. Vaak gaan zelf 
zo goed als alle middelen naar de 
huurwaarborg, zodat er nauwelijks 
iets over blijft om meubelen te 
kopen. Het lijkt een pijnlijke 
keuze, maar die er geen is: beter 
een woning zonder meubelen, 
dan helemaal geen woonst. 

In de tabel hieronder brengen we 
enkele bevindingen samen:
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MOEILIJKE START VOOR JEUGDHULPVERLATERS

Installatiepremie

Deze jongeren kunnen in theorie 
beroep doen op een installatie
premie. Dat is een geldsom voor 
mensen die een tijd dakloos zijn 
geweest en die hen in staat moet 
stellen om een woning te kunnen 
betrekken en in te richten. Het geld 
kan gebruikt worden om meubels 
te kopen of om de aansluiting met 
gas en elektriciteit in orde te maken. 

Heel wat OCMW’s in Vlaanderen 
hanteren echter een strikte 
omschrijving van ‘dakloosheid’. 
Een verblijf in een voorziening of 
een tijdelijke passage op de sofa 
bij vrienden, wordt niet erkend als 
een situatie van dakloosheid en 
bijgevolg wordt de aanvraag tot 
premie geweigerd. 

Op dat moment kloppen organi
saties die jongeren begeleiden in 
het kader van Contextbegeleiding 
in functie van Autonoom Wonen 
(CBAW) vaak aan bij Caritas 
Hulpbetoon, omdat de nood aan 
extra financiële ondersteuning 
prangend en hoogdringend is. 

Huurpremie

We zien daarnaast dat jongeren 
ingeschreven staan op een 
wachtlijst voor een sociale woning. 
Maar ook dat is niet vanzelfsprekend, 
maar vooral: het is lang wachten 
voor je in aanmerking komt voor 
de Vlaamse huurpremie: de Vlaamse 
huurpremie is een maandelijkse 
huurpremie die je krijgt wanneer 
je vijf jaar op de wachtlijst staat 
voor een sociale woning. Caritas 
Vlaanderen pleit ervoor om deze 
premie meteen en automatisch 
toe te kennen zodat wie recht 
heeft op een sociale huurwoning 
niet in de kou blijft staan, maar 
vooralsnog is dat niet het geval, en 
kunnen jongeren hier dus niets mee.

Toch proberen te helpen

Toch mag dit niet betekenen dat 
er niets kan gebeuren. Deze 
jongeren, die al een moeilijk weg 
hebben afgelegd, verdienen dat 
extra duwtje in de rug, net op het 
moment dat ze de overgang 
maken naar het volwassen leven. 
Als het (ook) daar misloopt, wordt 

Bestaande vormen van ondersteuning

het niet alleen financieel maar 
vooral psychologisch alweer een 
pak moeilijker. Terwijl het lukken 
van deze onderneming hen net 
een boost kan geven, zodat hun 
verdere toekomstkansen er ineens 
ook heel wat rooskleuriger uitzien. 

Vanuit Caritas Hulpbetoon 
kunnen we dan soms net dat 
financiële steuntje geven, dat het 
project om op eigen benen te 
staan tóch haalbaar maakt.
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Jaarlijks krijgt Caritas Hulpbetoon 
vragen naar ondersteuning van 
jongeren zoals Roos, die na de 
jeugdhulp hun eerste stappen naar 
zelfstandig wonen willen zetten. 
Daarom richten we ons met deze 
oproep tot u. Met de ingezamelde 

Roos (17) is altijd arm geweest, net als haar beide ouders. Vorig jaar 
kreeg ze een zoontje Jeremy. Maar haar vriend bleef niet bij hen zodat 
ze Jeremy nu alleen opvoedt. Bij haar ouders wilde ze niet blijven, omdat 
haar vader ernstige psychische problemen heeft. Met de goedkeuring 
van de jeugdrechtbank koos Roos voor autonoom wonen. Onlangs 
vond ze een appartement. Maar de huurwaarborg vraagt al haar 
middelen, waardoor ze niets over heeft voor de inrichting. 

De begeleiders van Roos klopten aan bij Caritas Hulpbetoon voor een 
kinderbedje, een matras en een verzorgingskussen. “Ik wil mijn school 
afmaken, maar ik wil ook dat Jeremy niets te kort heeft”, zegt Roos.

middelen kan Caritas Hulpbetoon 
tussenkomen – nooit rechtstreeks, 
maar steeds op vraag van de orga
nisaties die werken met deze 
jongeren in het kader van 
Context begeleiding in functie van 
Autonoom Wonen (CBAW). 
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Privacyrichtlijn

De bescherming van je gegevens is steeds van kapitaal belang geweest voor Caritas en we zijn niet van plan dit te veranderen! Naast de wettelijke 
bepalingen, werken we al vele jaren om jouw gegevens ethisch en transparant te behandelen. We geven deze ook nooit door aan andere organisaties.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels GDPR) die sinds 24 mei 2018 van kracht is, herinneren we er u aan dat 
uw naam en adres zich in onze adresbestanden bevindt, waardoor u op geregelde tijdstippen een brief van ons in uw brievenbus ontvangt. U hebt ten 
allen tijde het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database gewist worden. Een eenvoudige mail volstaat hiervoor: 
caritas.hulpbetoon@caritas.be

Defiscalisatie
Giften vanaf 40 Euro per jaar komen in aanmerking voor defiscalisatie. De vermelding van uw  Nationaal Rijksregisternummer bij de overschrijving, 
laat toe om uw fiscaal attest in te brengen in uw belastingaangifte.

Uw gift draagt op die manier bij 
aan een hoopvolle toekomst van 
jongeren die het net iets moeilijker 
hebben!


