
Campagne 
“Op eigen benen”

JAC - CAW



JAC 
campagne 
“Wie ben ik”

• Het afgelopen jaar 2020 klopten 24.920 jongeren aan bij 
het JAC, jongerenaanbod van het CAW (Centrum 
Algemeen Welzijnswerk). Deze jongeren hebben de 
moedige stap naar de hulpverlening gezet. 

• Dit cijfer kennen we, maar hoeveel van hen leven (of 
overleven) onder de radar? De coronacrisis maakt 
jongeren extra kwetsbaar, maar veel van hen durven de 
stap naar professionele hulp niet te zetten. De drempel ligt 
nog steeds te hoog. 

• Daarom lanceerde het JAC (het jongerenaanbod van het 
Centrum Algemeen Welzijnswerk) in februari 2021 een 
algemene bekendmakingscampagne. 

• Het thema luidt: ‘wie ben ik?’ De boodschap van de 
campagne: Je staat er niet alleen voor. 

• Je kan gratis terecht bij de professionele medewerkers 
van het JAC voor een luisterend oor en een helpende 
hand.



17 – 25 jaar 
als transitie-
leeftijd

• In gewone tijden is het al niet vanzelfsprekend om jong te 
zijn: verder studeren, een eerste job zoeken, alleen gaan 
wonen … tussen hun 17de en 25ste jaar staan 
jongvolwassenen voor een enorme stap in hun leven. 

• De coronacrisis maakt hen extra kwetsbaar. 65% van de 
jongeren heeft matige tot ernstige mentale problemen 
tijdens de eerste lockdown (cijfer van Inez Germeys –
onderzoeker KULeuven). Eenzaamheid en mentaal 
onwelzijn loeren om de hoek. 

• De vraag: “wie ben ik?” komt vaak boven tijdens 
hulpverlenende gesprekken met jongeren. In de huidige 
context is het extra uitdagend om van tiener te 
transformeren naar jongvolwassene. 

• Jongeren moeten naast de belangrijke keuzes (zoals 
studiekeuze, woonplek, lief, …) ook kiezen tussen hun 
vrienden en hobby’s. 

• Op deze leeftijd is het sociale aspect enorm belangrijk 
voor de ontwikkeling. Dit valt nu voor een groot stuk weg.



Gratis app 
‘Heyday’

• Op eigen benen staan is vaak makkelijker gezegd 
dan gedaan. Het CAW vorig jaar meer dan 5.000 
vragen van jongeren over wonen. Na de eerste 
lockdown steeg het aantal vragen. 

• Waar moet ik op letten als ik een woning ga 
bezoeken? Hoe kan ik wat geld sparen? Gezond 
eten, hoe doe ik dat precies? … 

• Het JAC ontwikkelde de app ‘Heyday’. Heyday
ondersteunt jongeren in hun traject naar 
zelfstandigheid. Ze vinden er alle info over alleen 
wonen en de verplichtingen als huurder, geld en 
administratie en handige tips om als jongere je 
plan te trekken.

• De app is gratis te downloaden in de App Store of in 
Google Play.



Zes jongeren 
vertellen hoe 
het is om 
voor het eerst 
alleen te 
wonen

• Artikel: 'Je bent pas volwassen als je zelf een 
ijskast kan uitkiezen'

• https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/je-
bent-pas-volwassen-als-je-zelf-een-ijskast-kan-
uitkiezen/

• Gepubliceerd in De Standaard op 18 november 
2020 door Bo Bouillaert

• Nu het JAC, het jongerenaanbod van het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk, de campagne Op eigen 
benen start, vertellen zes jongeren hoe het is om 
voor het eerst alleen te wonen. ‘Ik vond het lastig 
om de huishoudelijke taken te combineren met 
studeren en werken.’

https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/je-bent-pas-volwassen-als-je-zelf-een-ijskast-kan-uitkiezen/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201117_98091835
https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/lancering-jac-jongerencampagne/


Vertel hoe 
het écht met 
je gaat

#ROBY

Met de campagne Op eigen 
benen lanceerde het JAC ook 
een hashtag:

#ROBY. Dat staat voor the
Reality Of Being Young en 

moet mensen aanmoedigen 
foto’s te delen op sociale media 
en te vertellen hoe het écht met 
hen gaat. 



Meer 
weten?
https://www.caw.be/

Voor professionals
Alle CAW publicaties op 
een rijtje 
brochures, folders, 
tijdschrift of jaarverslag 
van de CAW’s

Er zijn 11 CAW’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

https://www.caw.be/
https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/brochures/

