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OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Wanneer jongeren met (een vermoeden van) een beperking of chronische ziekte de volwassen
leeftijd bereiken, ontstaat een nieuwe zorg. Zowel jongeren als ouders moeten antwoorden vinden
op toekomstvragen die vaak niet eens duidelijk zijn en waarvoor ze onvoldoende geïnformeerd zijn.
En toch worden in deze periode keuzes gemaakt die bepalend zijn voor het verdere leven van
zowel ouders als jongeren. De dialoog tussen jongeren en hun ouders is van cruciaal belang.

Doelstellingen
Het project ToekomstSporen ondersteunt ouders en jongeren tussen 15-25j met een beperking
of chronische ziekte in deze bijzondere transitieperiode. Informatie aanreiken zodat mogelijkheden
beter zichtbaar en toegankelijk worden. Handvaten bieden zodat ieder kan komen tot eigen
gepaste keuzes.De ondersteuning bestaat uit gekoppelde workshopreeksen: één voor jongeren, en
parallel daaraan een workshopreeks voor hun ouders.

Doelgroep
Doelgroep: ouders en jongeren tussen 15-25j met een beperking of chronische ziekte
Er werden in 2016 4 pilootsettings in West-Vlaanderen opgezet:
1. Jongeren die school lopen in het BUSO
2. Jongeren die school lopen in het regulier onderwijs
3. Pré-traject wooninitiatief
4. Jongeren met diep verstandelijke beperking of ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Korte beschrijving van de werking
We werken met een duaal traject: de jongeren volgen een groepsprogramma om hun toekomst
vorm te geven; tegelijkertijd volgen hun ouders (eveneens in groep) een reeks workshops om die
transitie te ondersteunen. De workshops zijn erop gericht de krachten van jongeren en ouders te
versterken. Dit doen we door gerichte informatieverstrekking, door concreet te werken rond een
aantal transitiethema’s en vaardigheden en door ruimte te maken voor de uitwisseling van
ervaringen en ideeën met peers (jongeren resp. ouders). Jongeren en ouders volgen een apart
traject doch tijdens het project wordt de communicatie tussen jongere en zijn ouders voorbereid en
gefaciliteerd.

Visie op vermaatschappelijking
Delen van de zorg is een belangrijk uitgangspunt bij ToekomstSporen. Zelfzorg die jongeren zelf
kunnen opnemen vanuit hun eigen krachten en wensen. Zorg die de ouders op een duurzame
manier kunnen en willen opnemen. Versterken van hen doen we door informatie aan te reiken,
verschillende invalshoeken te verkennen om de toekomst in te vullen. Ook broers en zussen, inzet
van mensen in het sociaal netwerk en professionele diensten, zowel reguliere als
handicapspecifieke, komen aan bod. ToekomstSporen zet in op dialoog en communicatie binnen
en buiten het gezin. Vermaatschappelijking staat of valt met samenspel en partnerschap van alle
betrokkenen in de realiteit van elke individuele context.
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