Jongeren op weg naar zelfstandigheid
Voor jongeren in kwetsbare posities kan de overgang naar volwassenheid lastig zijn. Het is de taak
van gemeenten en professionals om hen hierbij te begeleiden, zodat zij als zelfredzame volwassenen
hun plek in de samenleving en toegang tot de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Hier lees je meer
over wie deze jongeren zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Wat brengt hen in een kwetsbare
positie? Om hoeveel jongeren gaat het? En wat maakt deze problematiek nu zo actueel? Met behulp
van deze informatie kun je binnen je eigen werkveld het gesprek aangaan over hoe je jongeren tussen
de 16 en 27 jaar ononderbroken ondersteuning kunt bieden.
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