
 
 

 

PERSBERICHT KWIKSTART 

Jongeren uit de jeugdzorg hebben recht op basishulp tot 18 jaar. Daarna moeten ze vaak zo 

snel mogelijk op kamers of ander onderdak vinden. Zij hebben meestal weinig tot geen contact 

meer met hun ouders en binnen de hulpverlening wisselt hun contactpersoon (hulpverlener, 

voogd) regelmatig. Een woning zoeken, rekeningen betalen, jezelf verzekeren. Er is werk aan 

de winkel! Kinderperspectief heeft een gratis app en website ontwikkeld voor jongeren tussen 

de 16 en 23 jaar waarin alle zaken die geregeld moeten worden op een rijtje staan. De app heet 

Kwikstart - om jezelf een goed begin van je volwassen leven te gunnen! 

Hoera! Je wordt 18! Voor de meeste jongeren een fantastische gebeurtenis. Volwassen zijn, 

autorijden, stemmen, eigen keuzes maken. Voor jongeren uit de jeugdzorg betekent het bereiken van 

de 18-jarige leeftijd nog veel meer. Zij moeten vaak zo snel mogelijk de jeugdzorginstelling verlaten en 

hun eigen “boontjes doppen”. Van een plek met toezicht naar complete zelfstandigheid. In eerste 

instantie een feestje om eindelijk zelf keuzes te mogen maken. In tweede instantie vaak een drama, 

omdat er plotseling veel rekeningen, papierwerk en andere zaken van officiële instanties op de 

deurmat belanden. Als er al een deurmat is…. 

Eén stabiele factor is er tegenwoordig in de levens van alle jongeren. De mobiele telefoon is een 

trouwe metgezel geworden en jongeren zijn vaak 24 uur per dag online. Jongeren zelf bedachten het 

idee om een app te ontwikkelen waarin je informatie kunt vinden over alles wat er op je afkomt. 

Tevens is een handige to-do-list toegevoegd waarop jongeren kunnen afvinken wat zij al hebben 

gedaan. Ervaringsdeskundige en medeontwikkelaar Michelle: “Toen ik 18 werd zat ik nog op de 

middelbare school. Ik had geen idee wat mijn rechten waren m.b.t. bijvoorbeeld studiefinanciering, of 

hoe ik zorgtoeslag aan moest vragen. Mijn klasgenoten en vrienden wisten hier ook weinig van. Kort 

daarna moest ik op kamers omdat ik ging studeren. Ik heb, gelukkig, intensieve begeleiding gehad 

waardoor ik nu goed weet hoe ik dit soort zaken moet regelen. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren 

worden voorgelicht (in dit geval door middel van Kwikstart) omdat er vaak meer mogelijk is dan in 

eerste instantie lijkt. En het is natuurlijk een goede opstap naar een zelfstandige toekomst.” 

Het verlaten van zorg staat deze maanden hoog op de (politieke) agenda. Het probleem krijgt media-

aandacht middels onder andere de documentaire “Het leven begint bij 18” waarin de 18 jarige Hyba 

wordt geportretteerd. Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor een mentorsysteem voor alle 

jongeren, waardoor jongeren ook na hun 18
e
 een aantal begeleidingsuren krijgen en op twitter is een 

discussie losgebarsten over hoe jongeren beter kunnen worden voorbereid op hun vertrek uit de 

jeugdzorginstelling.  

Projectleider Harriëtte: “Middels de app hopen we dat jongeren zelf beter weten waar ze aan toe zijn 

en wat ze moeten regelen. Dat hun zelfstandigheid bevorderd wordt. Voor alle jongeren en wellicht 

ook hun ouders kan deze app (en bijbehorende website kwikstart.nl) een goede check zijn of alles 

geregeld is.” 

 

 



 
 

 

Kwikstart voor Android en Iphone is te downloaden in de Google play (Android) & Apple store. 

Facebook: www.facebook.com/kwikstartapp 

Twitter: @KwikstartApp 

Stichting Kinderperspectief (www.kinderperspectief.nl) komt op voor kinderen en jongeren in 

Nederland en in Zuidoost-Europa die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. 

  

We willen hen een beter toekomstperspectief bieden. Dat doen we door samen met onze 

partnerorganisaties goede initiatieven en projecten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. We 

vinden het perspectief dat kinderen en jongeren zelf hebben op hun situatie en toekomst daarbij erg 

belangrijk. Vandaar dat ons motto is: "Door de ogen van kinderen en jongeren kijken en samen aan 

hun toekomst bouwen". 
 

Contactpersoon: 

Harriëtte Knigge 

E-mail: hknigge@kinderperspectief.nl 

038-4225155 

 

Kinderperspectief werkt mee aan het project I’m ready!, een project voor en met 16-plussers die een 

pleeggezin, leefgroep en justitiële inrichting (gaan) verlaten. Doel van dit project is dat deze jongeren 

duurzame zorg op maat krijgen gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het project gaat uit van 

het perspectief van deze jongeren zelf: zij bepalen wat er beter kan en moet in de zorg aan 16-

plussers. Het project haakt in op wat lokaal bestaat met regionale werksessies, bundelt landelijk en 

rolt uit met de eindresultaten op een landelijke werkconferentie op 19 november 2014.  

Een initiatief van: 

                                  
 

en is financieel mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels Nederland, Fonds 1818, de provincie Zuid-
Holland, de provincie Gelderland en met inzet van Stichting Kinderperspectief. 

 


