
 

 

 FACTSHEET 

programma Zorg voor de Jeugd actielijn 4 18-/18+ 

Betrokken collega Petra Engels (p.engels@minvws.nl)  

Korte omschrijving 
van het 
programma  

Looptijd: 2022 
Doelstelling(en): kwetsbare jongeren beter op weg helpen richting zelfstandigheid 
Doelgroep(en): 18-/18+ 
Verwachte resultaten: soepele overgang van Jeugdwet naar Wlz, Zvw en Wmo 
2015 met kwalitatief goed zorgaanbod 
 
 
 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-
zorg-voor-de-jeugd  
http://www.16-27.nl/  

Welke wet(ten) 
raakt het 
programma? 

Wmo 2015 – Jeugdwet – Wlz - Zvw 

Welke actoren zijn 
bij het programma 
betrokken 

VNG, NJI, Movisie, JZN, GGZ Nederland, VGN, VOBC, Zorgverzekeraars, MIND, 
Jongerenorganisaties 

Welke overlap kan 
er zijn in 
knelpunten die aan 
de orde komen? 
 
In het traject in 
vervolg op de 
evaluatie van de 
HLZ zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. 
Geef aan welke 
knelpunten er in 
het programma 
worden 
meegenomen met 
eventueel een 
korte toelichting. 
 
Delete de 
knelpunten die niet  
relevant zijn/niet 
aan de orde 
komen. 

Toegang:  

• onduidelijkheid over welke zorgvorm noodzakelijk is, is soms niet eens voor 

handen 

• Een gat tussen Jeugdwet en zorg na het bereiken van de 18 jarige leeftijd 

• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de 

toegang, op meerdere terreinen dan alleen zorg (wonen, schulden). 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• geen continuïteit in de zorg 

• onvoldoende geschikt aanbod 

• korte duur indicatie verlengde jeugdhulp terwijl dit wettelijk niet hoeft 

• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende 

gekeken wat een jongere echt nodig heeft 

• Terugkeer naar zorg vaak niet mogelijk, na half jaar moet herindicatie 

plaatsvinden 

 

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren 
• Onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor een passende oplossing 
• Afwentelgedrag 
• Er wordt niet domeinoverstijgend aangepakt 
• Zorgval ten gevolge van onvoldoende, niet passende hulp 
• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s) 
 

Informele zorg en cliëntondersteuning: 

• Het is de bedoeling dat alle gemeenten in de toekomst van iedere jongeren die 

komt vanuit de Jeugdzorg en 18 wordt een toekomstplan heeft. Opgesteld voor 

en met de jongeren zelf. Er moet in een toekomstplan aandacht zijn voor de 

zogenaamde BIG 5: wonen, zorg/welzijn, inkomen/schulden, school/ werk en 

support. Support kan informeel geregeld zijn maar ook vanuit een instelling, 

wijkteam of professionele coaching Meer over BIG 5: 

https://www.spirit.nl/2018/02/jongeren-in-gesprek-over-opgroeien-naar-

volwassenheid-big-5/  
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Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 
vermelding van 
lokale/regionale 
activiteiten/pilots 
enz. 

6 pilots gestart met werken met toekomstplannen ( gemeenten Hengelo, 
Arnhem/Apeldoorn, Noord-Veluwe, Dordrecht Rivierenland en Venlo. Informatie 
komt beschikbaar op de site van het NJI: http://www.16-27.nl/ 
VNG heeft een kwartiermaker voor het verbinden van goede voorbeelden. 
NJI is bezig met website voor kennisdeling professionals en gemeenten: 
http://www.16-27.nl/ 
VNG heeft een gesloten platform waar gemeenten informatie met elkaar kunnen 
uitwisselen: aanvragen via Edgar.Oomen@VNG.NL  
VNG en NJI gaan regiobijeenkomsten organiseren rondom 18-/18+ Regio’s kunnen 
via VNG ook zelf aangeven welke onderwerpen ze bij 18-/18+ besproken willen 
hebben. Contacten via Edgar Oomen 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 
organiseren. 

Op 7 en 9 mei vinden bijeenkomsten plaats.  
 

Opmerkingen  
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