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Vier voorbeeldprojecten 18-/18+: 
niemand tussen wal en schip

Tijdens de Learn & Share over de sluitende aanpak 18-/18+ in Leeuwarden, georganiseerd door NJi, SZN en 

de VNG, gingen deelnemers met gemeenten in gesprek over projecten die ervoor zorgen dat geen enkele 

jong-volwassene tussen wal en schip belandt. Vier voorbeeldprojecten uit Leeuwarden, Leidschendam-

Voorburg, Rotterdam en Zaanstad.

1 Leeuwarden biedt onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

De gemeente Leeuwarden, MBO-scholen en jeugdhulpaanbieders zijn samen een project gestart om ex-ver-

slaafden en dak- of thuisloze jongeren te helpen aan een startkwalificatie. Marleen van der Kolk, program-

mamanager van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN): ‘Vaak beginnen we met onderzoek doen en gaan 

we als laatste aan de slag om het te regelen voor de jongeren. Nu draaien we het om. We volgen 10 à 15 

jongeren en proberen hen te helpen met huisvesting, schulden en opleiding. Zodra zich een knelpunt 

voordoet, zoe-ken we naar een oplossing.’ Een doorbraakteam gaat dwars door bestaande wet- en 

regelgeving heen om de juiste oplossing voor dat moment te kiezen. Niemand van deze jongeren heeft een 

startkwalificatie. ‘Zolang hun leven niet op orde is, is het lastig om zich op onderwijs te richten. Velen volgen 

nog therapie, waardoor ze niet genoeg uren in de schoolbanken kunnen zitten.’ Van der Kolk is daarom in 

gesprek met scholen, het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie. ‘Kunnen we voor deze jongeren een 

uitzondering maken, waardoor zij het eerste jaar niet aan de urennormering hoeven te voldoen?’ 

2 Doorstroomconsulenten zorgen voor warme overdracht in Leidschendam-Voorburg 

Rick Raalte en Eline de Koning van het Zorg- en Veiligheidshuis uit Leidschendam-Voorburg hielden negen-

tig interviews onder jongeren, ouders, professionals en gemeenteambtenaren over de zorgovergang als 

jongeren 18 worden. Ze signaleerden 75 knelpunten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ze laten een 

animatiefilmpje zien, over Willem die 18 wordt. Zijn voogd is vanaf die leeftijd niet meer betrokken, Willem 

Fo
to

: V
W

S 
b

ee
ld

b
an

k

http://zwerfjongeren.nl/
http://www.leidschendam-voorburg.nl/


weet niet bij wie hij terecht kan. In een volgende animatie laten ze zien hoe Willem eigenlijk geholpen zou 

moeten worden. De Koning: ‘We adviseren om alle jongeren op hun 17e een brief te sturen met informatie.’ 

Op dit moment werken Raalte en De Koning als doorstroomconsulent. Jongeren zoals Willem helpen ze met 

praktische zaken. Ook zorgen ze voor een warme overdracht naar de volwassenenzorg. Raalte: ‘En signaleren 

we knelpunten op landelijk niveau, dan vragen we onze wethouder om gepast ongehoorzaam te zijn.’ 

3 Gemeente Rotterdam brengt risicojongeren in kaart

Rotterdam telt 125.500 jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Ciska Scheidel, programma manager Elke jongere telt, 

vertelt hoe de gemeente Rotterdam binnen deze groep vervolgens een onderscheid maakt tussen kwetsbare 

jongeren, overbelaste jongeren, onzichtbare jongeren, spookjongeren, probleemjongeren en risicojongeren. 

Bij de laatste groep, die circa 7.000 jongeren telt, is er een opeenstapeling van problemen op het gebied van 

school, werk, zorg en veiligheid. Deze jongeren vormen een risico voor de gemeenschap doordat ze overlast en 

criminaliteit veroorzaken. Daarnaast leveren ze geen bijdrage aan de stad, maar doen ze wel een groot beroep 

op gemeenschapsgeld. Ook krijgen ze geen passende zorg en ondersteuning. Naast het in kaart brengen en 

begeleiden van de doelgroep, wil de gemeente Rotterdam professionals allround maken. Scheidel: ‘Nu stopt 

de jeugdhulp bij 18 jaar. Wellicht kun je jeugdhulpvoorzieningen laten doorlopen of is een soepele overgang 

naar Wmo-voorzieningen mogelijk. Maar daar hebben de jeugdhulpprofessionals op dit moment geen weet 

van of het mag nog niet.’ 

4 Vangnet van gemeente Zaanstad helpt hulpverleners met lastige casussen

‘Wat er ook gebeurt, de meest kwetsbare mensen mogen niet tussen wal en schip vallen’, zegt Ciska Oprel, 

casemanager bij het Vangnet van de gemeente Zaanstad. Zij adviseert hulpverleners over casussen waarbij 

geen passende oplossing wordt gevonden en heeft mandaat om in te grijpen en te improviseren waar nodig. 

Op basis van haar bevindingen kan zij voorstellen doen voor aanpassing van het beleid. Oprel schetst het 

voorbeeld van de zestienjarige jongen die samen met zijn moeder bij oma inwoonde. ‘De moeder had geen 

verblijfstatus en dus geen inkomen of uitkering. De oma had daar wel recht op, maar raakte gedetineerd. 

Omdat we wilden dat de jongen zijn school zou afmaken, hebben we hem toen – tegen de regels in - een bij-

standsuitkering gegeven.’ Deelnemers willen weten welke knelpunten vaak voorkomen. Vaak zit het volgens 

de casemanager in de bejegening. ‘Mensen voelen zich niet gehoord. En soms schieten we door in het eigen-

kracht-dogma, vooral complexe doelgroepen kunnen weinig zelf.’ Wat Oprel ook signaleert, is stagnatie in 

huisvestingsproblematiek. ‘Soms dreigde uithuisplaatsing voor kinderen, omdat ouders niet voor een woning 

konden zorgen. Nu we voor een maatschappelijke opvang voor ouders met kinderen hebben gezorgd, kunnen 

we uithuisplaatsingen voorkomen.’ 

Meer weten over de werkwijze van het Vangnet? 
Mail naar vangnet@zaanstad.nl 

Handreiking
De VNG en het NJi leggen op dit moment de laatste hand aan de handreiking over de sluitende aanpak 18-/18+
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