
ZORGNETWERKJES 
ROND NIET-
BEGELEIDE 

MINDERJARIGE 
VREEMDELINGEN

Maximale toekomstkansen voor niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen via 

innovatieve zorgnetwerken rond school, 
werk, welzijn, en inburgering.

Een innovatietraject van:

Met steun van:



WAT HEBBEN WE AL GEDAAN?

Dit initiatief is deel van een langer INNOVATIETRAJECT dat van start ging in juni 2021. We gingen met 
een kleine groep geëngageerde mensen aan de slag rond het bredere thema ‘hoe leerloopbanen van 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verbeteren?’. We deden heel wat gezamenlijke sessies, 
waarin we onder andere:

• De uitdaging in kaart brachten en domeinen waarin we verandering willen zien, vastlegden
• Stakeholders analyseerden
• Co-creatiedag met de jongeren zelf deden

Voor het idee van de ZORGNETWERKJES vonden 2 brainstormoefeningen plaats met stakeholders. 
Daaruit kwamen enkele principes die je verder in dit document vindt.

In het voorjaar van 2022 probeerden enkele vervolgschoolcoaches netwerkjes uit.



WAT LOOPT NIET GOED?

Geen opvolging van de 
jongeren op LANGE TERMIJN

WELBEVINDEN loopt 
vaak moeilijk

UITDAGINGEN JONGERE UITDAGINGEN BEGELEIDERS

DEMOTIVATIE op school,
vroegtijdig SCHOOLVERLATEN

Komen terecht in 
PRECAIRE arbeidsmarktsituaties

Tekort aan EENDUIDIG ADVIES en 
SAMENWERKING tussen sectoren

Te SNELLE toeleiding naar werk zonder te kijken naar 
interesses, TALENTEN en mogelijkheden van de jongere



WAT ZIJN ZORGNETWERKJES?

1. alle begeleiders samen te brengen die met een bepaalde NBMV in aanraking 
komen, over sectoren heen

2. samen de schoolcarrière, doorstroom naar de arbeidsmarkt, en het 
welbevinden van deze jongere op langere termijn (ook 18+) te ondersteunen

3. samen oorzaken te zoeken
4. samen eenduidige begeleiding en advies te verlenen 

EEN ZORGNETWERKJE WIL AANPAKKEN 
WAT NIET GOED LOOPT DOOR:



WIE ZIT ER IN ZORGNETWERKJES?

SCHOOL WELZIJN

WERK INBURGE-
RING

Vervolgschoolcoach, 
leerlingenbegeleider, …

VDAB, …

CLB, maatschappelijk 
werker, psycholoog, …

Voogd, begeleider 
wooncentrum, …

NBMV

Bij voorkeur van bij de start op 
school tot er een duurzaam 
plan of succesvol verhaal is!



WAT DOEN ZORGNETWERKJES?

Begeleiden SAMEN individuele jongere:
- NBMV ondersteunen in welbevinden
- NBMV ondersteunen in schoolloopbaan
- NBMV ondersteunen in toeleiding naar werk

ALGEMENE PRINCIPES

1. bieden warme omkadering en respectvol taalgebruik
2. wisselen uit (met jongere centraal)
3. geven ouders een stem
4. creëren (leer)kansen
5. ondersteunen beslissingen (vb studiekeuze)
6. nemen ruimte voor experiment
7. nemen inspiratie mee naar eigen begeleiding



HOE GAAN ZORGNETWERKJES IN HUN WERK?

STAP 1
Voorgesprek met de
jongere: noden, 
dromen en 
toekomstplannen in 
kaart

STAP 2
Het netwerkje 
samenstellen

STAP 3
Samen opstellen van
een actieplan rond 
welbevinden, 
schoolcarrière en 
toeleiding naar werk

STAP 4
Opvolgen van actieplan

STAP 5
Drempels signaleren 
aan adviesgroep



WAT ALS JE ER NIET UIT GERAAKT?

Zorg-
netwerkjes
DOENERS

Advies-
groep

DENKERS

Loopt je zorgnetwerkje vast?
Zijn er structurele problemen waar je zelf 
geen impact op hebt?
Heb je vragen?

Er is ook EEN ADVIESGROEP die je kan 
raadplegen.



NOG VRAGEN? 
GOESTING OM MEE TE DOEN?

iris.vandevelde@ugent.be

0494 85 50 53
www.ontwikkelenindiversiteit.be

Graag! Geef ons een seintje! 

mailto:iris.vandevelde@ugent.be
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