
 

Groslijst voorbeelden 16-27 
 
De integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27 bestaat onderhand 2 jaar en het is tijd om de geleerde lessen mee te 
nemen naar de komende regeringsperiode. Met extra borgingsactiviteiten gaan we de belangrijkste geleerde lessen over de 5 domeinen 
verzamelen en in een lonkend perspectief plaatsen. De activiteiten worden doorlopen met betrokken kernteampartners 16-27, 
samenwerkende programma’s en regionale spelers. Resultaat is een beschrijving van een ruggengraat model voor de overgang van jeugd 
naar jongvolwassenheid 16-27 welke in toekomstige perioden kan worden geactualiseerd en toegepast om de samenhang in het spelersveld 
te optimaliseren.  
 
Om te komen tot dit model en voortkomende arrangementen omtrent 16-27 is een ruwe groslijst van projecten, pilots, voorbeelden zoals ze 
plaatsvinden op de diverse werkvloeren van de Nederlandse gemeenten opgesteld, aan de hand van de Big 5.   
 
Heeft u een voorbeeld die nog niet op de lijst staat, of vragen over een voorbeeld in de lijst? Neem dan contact op met Hanne Houwing - 
hhouwing@zunderdorp.nl of Edgar Oomen - projectleider 16-27 bij de VNG - Edgar.Oomen@VNG.NL. 
 
 
  

mailto:hhouwing@zunderdorp.nl


 

Onderwijs Arbeidsmarkt  

Voorbeeld In het kort 

Twentse Belofte 
 

De Twentse belofte is aan alle jongeren in de regio Twente die zich in een kwetsbare positie bevinden. Aanpak is gericht op voortijdig 
schoolverlaten.  

- Alle gemeenten plan van aanpak maken 

- Wie interviewen van Twentse belofte.  

- Veel verbinding naar de uitvoering.  

- Opzoek naar alternatieve routes.  

- Regionale aanpak, wat kan je in de regio doen.  

- Hoe past ze de aanpak van Noorwegen toe.  

- Onderwijs, arbeidsmarkt – hierop doorvragen.  
 

De Nieuwe Twentse Belofte 

 
1. Van school naar school 
2. Op school 
3. Van school zonder startkwalificatie 
4. Specifieke doelgroepen met complexe problematiek 
5. Escalatietafels 

 
 

Enschede 
 

Mooi Werk Tool  
 

Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk 

Motie Kwint (Ingrado) 
– Friesland 

Studenten worden nog 2 jaar begeleid bij hun start op de arbeidsmarkt na het behalen van een entree of mbo 2 opleiding.  

- Ingrado altijd heel enthousiast hierover.  

- Hoe ver is dit nu 

- Wat zij de resultaten 

- Checken: willen ze als voorbeeld meegenomen worden. Enthousiaste verhalen over gehoord die aangeven dat we aanpakken 
wat de bedoeling is. Wat is dat dan precies, hoe kunnen we daar zicht op krijgen.  

- Staan al publicaties over.  

https://www.twentsebelofte.nl/
https://teams.microsoft.com/l/file/E57EA1EB-F7AF-408E-A473-C6592C1B699B?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FVoorbeelden%20uit%20gemeenten%2FGemeente%20Enschede%2FRaadsbrief%20-%20De%20Nieuwe%20Twentse%20Belofte%202020-2024.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-1-van-school-naar-school/
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-1-van-school-naar-school/
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-2-op-school/
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-3-van-school-zonder-startkwalificatie/
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-4-specifieke-doelgroepen/
https://www.twentsebelofte.nl/situatie-5-escalatietafels/
https://teams.microsoft.com/l/file/418A05DA-0805-4973-BF80-4F4420763DF3?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FVoorbeelden%20uit%20gemeenten%2FGemeente%20Enschede%2FWat-werkt-bij-het-succesvol-toeleiden-van-jongeren-naar-werk%20-%20Twente.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.16-27.nl/pilots/motie-kwintozdil


 

 

Pilots mbo-verklaring 
en praktijkleren (SBB) 

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten. Bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder 
startkwalificatie  

- Pilotplekken in kaart gebracht.  

- Pilot bieden alternatieve routes voor groepen die niet mee kunnen doen op het mbo 

- Waardevol: Boris methodiek een certificaat behalen. Ook route via praktijkleren om bij werkgever aan de slag te gaan.  

- Zorg zit er nog niet veel in.  

- Hoe wordt er integraal gewerkt 

- Welke doelgroep richten zich op.  

Den Helder:  

- Succesformul
e Jeugdwerk 

 

De gemeente stimuleert werkloze jongeren van 16 tot 27 jaar om werkervaring op te doen, aan het werk te gaan of weer naar school 
te gaan. Jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

- Prijs gewonnen 

- Vernieuwde aanpak.  

- Uitrollen, hoe kunnen we het dan uitrollen in een andere gemeente 

- Hoe kan een gemeenten zonder subsidie dit ook voor elkaar krijgen 

- Subsidie is tijdelijk, wat gebeurt er daarna.  
 

Enschede:  
interprofessionele 
teams: een proactief 
integraal team dat 
rondom de school 
staat  

 

 

Enschede:  
Pilot 
schoolaanwezigheid 

Een pilot ‘schoolaanwezigheid’, die juist niet gericht is op verzuim, maar op de vraag: zien we de leerling echt? Deze pilot komt voor uit 
de vertaling Met andere Ogen.  

 

Arnhem  

4 projecten het 

ZonMw-programma 

Onbeperkt meedoen! 
 

De eerste 4 projecten van het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! gaan starten. De projecten gaan over het wegnemen van 

belemmeringen voor jongeren op het gebied van onderwijs, werk en de overgang van opleiding naar werk. 

https://www.16-27.nl/jongeren-duurzaam-aan-het-werk-met-een-praktijkverklaring
https://www.16-27.nl/jongeren-duurzaam-aan-het-werk-met-een-praktijkverklaring
https://teams.microsoft.com/l/file/04E42838-452A-4574-8729-871871D8AEEB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021%2FConceptverslag%20meedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/04E42838-452A-4574-8729-871871D8AEEB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021%2FConceptverslag%20meedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/04E42838-452A-4574-8729-871871D8AEEB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021%2FConceptverslag%20meedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%203%20juni%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/


 

Lelytalent 
 

 Met dit netwerk wordt een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie gerealiseerd.  
In het project Lelytalent worden deze jongeren arbeidsfit gemaakt door middel van methodische arbeidsontwikkeling en intensieve 
maatwerkbegeleiding.  
 
Er wordt specifiek gekeken naar en gebruik gemaakt van de behoeften van het bedrijfsleven. Betrokken bedrijven hebben individueel 
getekend voor een bijdrage aan Lelytalent. 

- Eerder al verteld bij landelijk gemeentelijk netwerk.  

- Ligt ook een publicatie.  
  

Inzet van 
Participatiescan 

Een gemeente die de Participatiescan heeft ingezet en daarmee succesvolle samenwerkingsafspraken met partners in de regio heeft 
gemaakt.  
 
De Participatiescan is ontwikkeld om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat jongeren in een kwetsbare positie een betere kans hebben op werk wanneer alle betrokken partijen rondom de jongeren 
voldoen aan een aantal succesfactoren. 
 

Arnhem:  
 

plan om schooluitval 

te voorkomen 
 

ARNHEM - Arnhem komt met een nieuwe subsidieregeling om het hoge percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) aan te pakken. Dat 
wordt bekostigd uit het bestaande budget. Het college hoopt daarmee effectiever te zijn en meer grip te krijgen op de doelgroep. 
 

Den Bosch  
- T.O.M 

T.O.M. gaat proberen je te helpen om een diploma mbo-niveau 2, havo of vwo te halen. Want met zo’n diploma (ook wel startkwalificatie genoemd) heb je 

veel meer kansen op de arbeidsmarkt. Samen bekijken we of je die opleiding kunt combineren met een baan. T.O.M. helpt je ook als je niet meer wilt leren 

maar op zoek bent naar een baan. Iedereen krijgt bij T.O.M. persoonlijke begeleiding van een coach. 

 

Wat | Tom Den Bosch 

 

Arnhem:  

 

Jongerencoach als 

veilig baken op school 

– Pilot Arnhem  
 

ARNHEM - Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en ROC Rijn IJssel zetten samen een leer- en werktraject op voor mensen die moeilijker 

dan gemiddeld aan de slag komen op de arbeidsmarkt. 
 

https://www.lelystadakkoord.nl/lelytalent/
https://www.16-27.nl/integraal-samenwerken/participatiescan
https://www.16-27.nl/integraal-samenwerken/participatiescan
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2454730/Arnhem-komt-met-plan-om-schooluitval-te-voorkomen
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2454730/Arnhem-komt-met-plan-om-schooluitval-te-voorkomen
https://www.tomdenbosch.nl/wat
https://www.tomdenbosch.nl/wat
https://www.platformjep.nl/ervaringsverhalen/jongerencoach-als-veilig-baken-op-school
https://www.platformjep.nl/ervaringsverhalen/jongerencoach-als-veilig-baken-op-school
https://www.platformjep.nl/ervaringsverhalen/jongerencoach-als-veilig-baken-op-school
https://www.platformjep.nl/ervaringsverhalen/jongerencoach-als-veilig-baken-op-school


 

Nieuw 

opleidingstraject in 

Arnhem voor wie 

moeilijk aan de slag 

komt 

 

Pak je Kans start in september voor het eerst met een project in Arnhem. We helpen werkloze jongeren tussen de 16 en 27 jaar met 

het starten van een onderneming of het vinden van een baan. 
 

Transitieroute 

Gelderland: Gelderse 

bedrijven zetten 

poorten open voor 

kwetsbare mbo-ers - 

Onderwijs en 

Arbeidsmarkt 

 

 

NewBees in 

Gelderland 

 

NewBees begeleidt nieuwkomers en andere mensen met een cultureel diverse achtergrond naar laagdrempelige traineeships bij 

Gelderse ondernemers en organisaties. Zo bereiden zij zich voor op deelname op de arbeidsmarkt. 

 

Arnhem 

Academy for 

Community and 

Talent 

 

De Academy for Community and Talent (ACT) kijkt op een andere manier naar onderwijs. Er wordt niet gewerkt volgens de standaard 
manieren. Het onderwijs wordt aangepast aan de studenten. Wat willen zij leren en wat hebben zij in de praktijk nodig?  

 

IPTA coach/rode loper  
6 voorbeelden, nu een 
tweede groep pilots 

Rode loper coaching is een integrale persoonsgerichte aanpak om kwetsbare jongeren (16-27 jaar) toe te leiden naar school of werk. 
Het is een preventieve aanpak om criminaliteit door jongeren te voorkomen. 

Arnhem  
 
Arnhem – Pak je Kans 

 

Noordoost Brabant 

- Integrale en 
regionale 
aanpak 

DOEN, o.a. 
•Inrichten van een regionaal overleg structuur 
•Vastleggen samenwerkingsafspraken tussen netwerkpartners wie doet wat wanneer en wie voert regie en vaststellen jaarlijkse 
actielijnen 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-opleidingstraject-in-arnhem-voor-wie-br-moeilijk-aan-de-slag-komt~a81ebb25/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-opleidingstraject-in-arnhem-voor-wie-br-moeilijk-aan-de-slag-komt~a81ebb25/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-opleidingstraject-in-arnhem-voor-wie-br-moeilijk-aan-de-slag-komt~a81ebb25/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-opleidingstraject-in-arnhem-voor-wie-br-moeilijk-aan-de-slag-komt~a81ebb25/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-opleidingstraject-in-arnhem-voor-wie-br-moeilijk-aan-de-slag-komt~a81ebb25/
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1845485.aspx?t=Transitieroute-Gelderland-Gelderse-bedrijven-zetten-poorten-open-voor-kwetsbare-mbo-ers
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/projecten/1772752.aspx?t=NewBees-in-Gelderland
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/projecten/1772752.aspx?t=NewBees-in-Gelderland
https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/arnhem/academy-for-community-and-talent
https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/arnhem/academy-for-community-and-talent
https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/arnhem/academy-for-community-and-talent
https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/arnhem/academy-for-community-and-talent
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/118/81/impressie_toolbox_laatste_versie-1547722666.pdf
https://www.pakjekans.nl/arnhem/


 

jongeren 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

•Opzetten van jaarlijkse uitstroomgesprekken tussen onderwijs en gemeenten voor jongeren die begeleidingsvraagstuk na 
schoolverlaten hebben 
•Verbinding leggen met Rijk van Nijmegen waar jongeren vanuit Noordoost Brabant op school zitten om aan te sluiten in onze regio 
met ontwikkelingen en overleg 
•Gemeenten faciliteren in de ontwikkeling van een jongerenaanpak 
•Aanjagen van samenwerking en klankbord voor netwerkpartners voor de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie 
 
PROJECTEN JONGEREN MET EEN ZORGVRAAG, o.a.  
•TOM (Gemeente ‘s-Hertogenbosch) 
•Pilot Ontwikkelingsgerichte dagbesteding (Gemeenten en GGZ) 
•Samenwerking met aanjaagteam toekomstplan en overgang 18-/18+  
•Pilot Boxmeer (Samenwerking gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en diverse zorgpartners) 
•Pilot VSO naar Beschut Werk (VSO, IBN, WSD, WXL en gemeenten) 
 

Perspectief op Werk Pilots. Werkzoekenden en werkenden zonder SK een praktijkverklaring behalen 

Klas als Werkplaats 

Eén vaste ondersteuner in de klas voor vragen die het onderwijs overstijgen, van gezondheidsproblemen en schulden tot verzuim en 
psychische klachten. Door het inzetten van een schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider of een jeugdhulpverlener als 
zogeheten ‘KAW-er’ probeert het Rotterdamse Albeda College sinds 2014 voor eerstejaars studenten de drempel naar hulp te 
verlagen en schooluitval te voorkomen. 

Lerende Regio 

Arnhem 

- Schakelpunt Onderwijs en Werk 

- Start and go mbo 

- Aanpak verzuim 18+ 

- Sluitende keten 

Jongerenwerk in het 
vo 

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van 
schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf 
praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt.  
 

- Arnhem 

DE ROUTE VAN 

ONDERWIJS NAAR 

WERK: ACHT GOOD 

 

https://www.perspectiefopwerk.info/
https://www.16-27.nl/klas-als-werkplaats
https://www.lerenderegioarnhem.nl/projecten/
https://www.lerenderegioarnhem.nl/projecten/
https://www.lerenderegioarnhem.nl/onze-projecten/schakelpunt-onderwijs-en-werk/
https://www.start-and-go-mbo.nl/
https://www.lerenderegioarnhem.nl/onze-projecten/aanpak-verzuim-18/
https://www.lerenderegioarnhem.nl/onze-projecten/sluitende-keten/
https://www.16-27.nl/jongerenwerk-het-voortgezet-onderwijs
https://www.16-27.nl/jongerenwerk-het-voortgezet-onderwijs
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf


 

PRACTICES IN DE 

PARTICIPATIEWET - 

Uitgangspunten van 

de Arnhemse aanpak 
 

Arnhem:  

Programma 

Doorbraak naar Werk  

 

Inrichten monitor 

programma 

Doorbraak Naar Werk 

 

In 2023 hebben meer Arnhemmers betaald werk, zijn meer Arnhemmers (sociaal, economisch en financieel) zelfredzamer, is er meer passend werk voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, volgt de gemeente Arnhem de landelijke trend qua uitstroom uit de bijstand en heeft de gemeente (samen met uitvoeringspartners) ten minste 500 Arnhemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt uit de bijstand gekregen. Dit betekent het begin van een trendbreuk: vanaf 2023 komen we hiermee als stad in een andere positie. 
 

Arnhem  

 

Project 2GetThere 

Jongerencoaches 

2GetThere Coaching is een jong en dynamisch project, vóór en dóór jongeren en jongerencoaches. Jongerencoaches coachen 

jongeren in de eigen leeftijdsgroep naar werk, stage en/of school, of preventief of uitval te voorkomen. Het project is gestart in 2010 

en breidt zich op basis van herhaaldelijk succes steeds verder uit; zowel nationaal als internationaal. Het project kent een persoonlijke 

aanpak, werkt op basis van ervaringsdeskundigheid en eigen kracht. In 2014 werd 2GetThere best practice van de wereld, gekozen 

door de International Labour Organisation (ILO). 

Leeuwarden:  
S-team 

Hoe help je jongeren met hun opleiding een goede basis voor hun toekomst te leggen als ze binnen en buiten de school worstelen 
met problemen? Door onderwijs en hulpverlening te integreren, bewijst het S-Team onder andere op twee locaties van ROC Friese 
Poort in Leeuwarden. 
 

School-ex-programma 
 

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches 
ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Deze begeleiding wordt steeds 
meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs. 
 
 

Pilot praktijkleren met 
de praktijkverklaring 
in het mbo' 
o.a. Groningen 

Jongeren duurzaam aan het werk met een praktijkverklaring 
 

https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://www.meevoormij.nl/wp-content/uploads/2020/03/Niet-uitkeringsgerechtigde-schoolverlaters-vso-en-praktijk-onderwijs-1.pdf
https://arnhem.begroting-2020.nl/p27617/doorbraak-naar-werk
https://arnhem.begroting-2020.nl/p27617/doorbraak-naar-werk
https://arnhem.begroting-2021.nl/p31777/inrichten-monitor-programma-doorbraak-naar-werk
https://arnhem.begroting-2021.nl/p31777/inrichten-monitor-programma-doorbraak-naar-werk
https://arnhem.begroting-2021.nl/p31777/inrichten-monitor-programma-doorbraak-naar-werk
http://www.2gettherecoaching.nl/
http://www.hetburosaris.nl/index.asp?rid=1351596986308
https://www.16-27.nl/school-ex-programma#:~:text=Met%20het%20School%2Dex%2Dprogramma,in%20het%20regionale%20bedrijfsleven%20in.
https://www.16-27.nl/school-ex-programma
https://www.16-27.nl/school-ex-programma
https://www.16-27.nl/jongeren-duurzaam-aan-het-werk-met-een-praktijkverklaring
https://www.16-27.nl/jongeren-duurzaam-aan-het-werk-met-een-praktijkverklaring
https://www.16-27.nl/jongeren-duurzaam-aan-het-werk-met-een-praktijkverklaring


 

Amsterdam:  
Praktijkonderwijs en 
jeugdhulp  
 

In dit praktijkvoorbeeld staat de Amsterdamse aanpak om praktijkonderwijs en jeugdhulp goed op elkaar te laten aansluiten 
beschreven. De aanpak is bekeken vanuit vier perspectieven: onderwijs, jeugdhulp, gemeente en ouders. 
 
 

Gemeente 
Amsterdam: 

- klantreis 
jongeren in 
een 
kwetsbare 
onderwijsposi
tie 

Klantreis, input voor de verbetering van de route onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie. 

Gemeente 
Amersfoort: 

- Bezig met 
routekaart 

Gemeente Amersfoort is bezig deze te ontwikkelen, zodat scholen echt goed weten wie/wat ze waarvoor kunnen inzetten.  

Aanpak 
Jeugdwerkloosheid 

Jongeren aan het werk houden en helpen; specifiek inzet op kwetsbare schoolverlaters en oud-VSV- ers [waaronder dak- en thuisloze 
jongeren] 

Pilots Verdere 
integratie 
arbeidsmarkt (VIA) 

Arbeidsmarktpositie en arbeidsparticipatie van Nederlanders met migratieachtergrond verbeteren 

Hengelo: 

- life coach 
(regisseur) 

De life coach is de mede-trekker van het Hengelose Perspectiefjaar, een pilot voor jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar. Deze 
jongvolwassenen zijn zonder startkwalificatie van school gegaan en hebben problemen op meerdere leefgebieden. Zonder intensieve 
begeleiding is de verwachting dat deze groep langere tijd aan de kant blijft staan en een toekomst van “baantje in, baantje uit” 
tegemoet gaat.  
 
Hengelo is begonnen met life coaches, waarbij de vraag richting jongeren centraal staat: wat zijn jouw wensen, en welke 
ondersteuning is daarbij nodig? De focus verschuift daarmee van enkel onderwijs-arbeidsmarkt vraagstukken naar bredere 
levensvraagstukken zoals schulden, woonsituatie, sociaal netwerk e.d. De inzet van de coaches wordt vanuit de gemeente en MBO-
raad bekostigd. Arbeidsmarktcoaches moeten beschikbare plekken op de arbeidsmarkt realiseren, de jongere onder de arm nemen en 
met hen de stap naar de arbeidsmarkt nemen. Korte lijnen met de CVB zijn hierbij belangrijk. Vervolgens zijn jobcoaches nodig, die 
ondersteuning bieden aan zowel de jongere als de werkgever, op de werkplek. 

https://www.16-27.nl/praktijkonderwijs-en-jeugdhulp-amsterdam
https://www.16-27.nl/praktijkonderwijs-en-jeugdhulp-amsterdam
https://www.16-27.nl/praktijkonderwijs-en-jeugdhulp-amsterdam
https://www.16-27.nl/praktijkonderwijs-en-jeugdhulp-amsterdam
https://teams.microsoft.com/l/file/E687AE24-EDAC-4078-A596-ED5404C8ADE6?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/E687AE24-EDAC-4078-A596-ED5404C8ADE6?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/E687AE24-EDAC-4078-A596-ED5404C8ADE6?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/0BB85656-14E1-4847-B769-DA2F79B365CA?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/0BB85656-14E1-4847-B769-DA2F79B365CA?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/0BB85656-14E1-4847-B769-DA2F79B365CA?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/0BB85656-14E1-4847-B769-DA2F79B365CA?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/E687AE24-EDAC-4078-A596-ED5404C8ADE6?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FHuidige%20klantreis%20Jongere%20in%20kwetsbare%20onderwijspositie.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/B42D1247-C387-4893-A402-C5CA8B9A7F7F?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FTaak_beschrijving_lifecoach__36_uur_totaal%20Hengelo.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

Noorderpoort: 

- Kwaliteitsagen
da: Het Succes 
van de 
Student 
voorop 

Noorderpoort zet het succes van de studenten voorop met als doel dat ze met vertrouwen aan het werk gaan of een vervolgstudie 
oppakken en als weldenkende en evenwichtige burgers hun rol vervullen in onze snel veranderende samenleving. Het motto van het 
Bestuursakkoord mbo ‘Trots, vertrouwen en lef’, sluit goed aan bij de koers die Noorderpoort in de afgelopen jaren heeft gekozen en 
voort zal zetten in de komende jaren 

Transitieroute KBA 
Nijmegen 

In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan 
praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk: de transitieroute van 
school naar werk.  
 

Utrecht: 

- Missieteams 
en 
crisisdienstver
lening 

Regionale aanpak jeugdwerkloosheid met regionale partijen. In de aanpak wordt met name gestuurd op het leveren van de juiste 
nazorg aan vroegtijdige schoolverlaters.  

Inzet fysieke 
spreekkamers 

Fysieke ‘spreekkamers’, op verschillende plekken waar jongeren komen. Vraagstuk breed benaderen, en zorgen voor een goed 
georganiseerde toegangsplek waar deze vraagstukken terechtkomen. 

Inzetten Boris 
Certificering 

 

Gemeente Utrecht: 

- Learn2Work 

Vanuit SchoolWerkt heeft Learn2Work de opdracht gekregen om twee TOP Academies op te zetten voor leerlingen uit de regio. Bij de 
TOP Academies leren jongeren in de praktijk. Daardoor starten zij  goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De academies richten in dit 
geval op facilitaire dienstverlening en zijn een samenwerking met het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Vanaf september 2021 
gaan ze van start. Vanuit VSV middelen wordt dit bekostigd. 
 

MBO Routekaart 

Een overzichtelijke routekaart met rollen, acties en samenwerkingen tussen partijen om zo de route van school naar werk voor MBO-
studenten makkelijker en beter te maken. Dat is het doel van de Werkgroep MBO Routekaart, vanuit Ingrado, de MBO-raad, VNG, 
FNO GeestKracht, KBA Nijmegen, LECSO en SBB, met steun van de sectorraad praktijkonderwijs en het NJi. 
 

Den Bosch 

- Regionaal 
voorstel 
stagebeleid 
tijdens 

Klik hier voor het voorstel  
 
Noordoost-Brabant wil graag een goede overgang van leerlingen vanuit onderwijs naar dagbesteding in het laatste schooljaar 
(uitstroom vanaf 16 jaar). Vanuit gemeenten willen ze graag samenwerking zien om dit te realiseren. Jongeren kunnen dan in het 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/activiteiten/transitieroute-projectplan-eerste-helft-2020/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/activiteiten/transitieroute-projectplan-eerste-helft-2020/
https://www.schoolwerkt.nl/nieuws/nieuwe-top-academies-in-utrecht/
https://www.16-27.nl/mbo-routekaart
https://teams.microsoft.com/l/file/BA5EC634-2687-485A-BEDB-5D628E3FE894?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20Onderwijs%20Arbeidsmarkt%2012-11-20%2FBijlage%204%20-%20Voorstel%20stage%20beleid%20tijdens%20onderwijs.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

onderwijsperi
ode -> 
arbeidsmarkt
programma  

- Overgang 
onderwijs 
naar 
dagbesteding 
in laatste 
schooljaar 

laatste schooljaar kijken wat het beste past, begeleiders vanuit school zien snel wat wel of niet past en op deze manier is er een 
warme overdracht naar een passende vervolgstap 

Amersfoort 

- WMO 
dagbesteding 
18+ 

Wmo dagbesteding 18+ en 17-16 jarigen. Oorspronkelijk bij het wijkteam ondergebracht. Nu vanuit Werk en inkomen 4 
trajectbegeleiders die zich specifiek richten op dagbesteding waar jongeren intake doen. Zij kijken wat bij de jongere past, welke 
ontwikkelmogelijkheden er zijn en of een stage nodig is. De jongeren worden dus ook echt gevolgd en geholpen bij doorontwikkeling. 
Hierdoor is er meer doorstroming.   

Utrecht: 

- Een regionale 
VSV aanpak  

 

(ingericht vanuit regionale VSV middelen vanwege de borging) en een doorbraakfonds voor specifiek casuïstiek omtrent jongeren en 
de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Utrecht: 

- De Top 23 
focusaanpak.  

Utrecht heeft al een aanpak (tot 23) die succesvol is, enkel nog geen breed jongerenloket. Zou mooi zijn als de top23 doorgetrokken 
kon worden. 
 

Utrecht: 

- De 
Academische 
Werkplaats 
Utrecht 

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen. Het begeleid leren-project is een mooi voorbeeld van zorg dichtbij de 
doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo 
schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. 
 

Gemeente Utrecht: 

- AA-traject 

Binnen Wmo door middel van leveringsafspraken – AA traject. Stage ook gefinancierd vanuit Wmo. Binnen Arbeidsmatige Activering 
(AA) is er een uitzonderingsregel: Als leerlingen van VSO of Pro stage lopen bij een AA aanbieder, en daar naar verwachting daarna 
ook AA gaan doen, dan kunnen ze een AA toewijzing krijgen. Het is een uitzonderingsregel omdat ze dan onder de 18 zijn. In de 
leveringsvoorwaarden is dat als volgt opgenomen: Voor die jongere onder de 18 jaar waarvoor een AA-traject de meest passende 
ondersteuning is, moet de aanbieder Arbeidsmatige Activering nauw samenwerken met afdeling Leerlingzaken om een zo maximaal 
mogelijk resultaat richting onderwijs en/of (on)betaald werk te behalen. Bij de afdeling Leerlingzaken werken onze 
leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.   

https://www.schoolwerkt.nl/wp-content/uploads/2021/02/Programma-2020-2024-Regionale-Aanpak-VSV-regio-Utrecht.pdf
https://www.schoolwerkt.nl/wp-content/uploads/2021/02/Programma-2020-2024-Regionale-Aanpak-VSV-regio-Utrecht.pdf
https://www.kenniswerkplaatsjeugdutrechtstad.nl/
https://www.kenniswerkplaatsjeugdutrechtstad.nl/
https://www.kenniswerkplaatsjeugdutrechtstad.nl/
https://www.kenniswerkplaatsjeugdutrechtstad.nl/


 

 

NW Fryslân 

- Goede 
samenwerking 
tussen 
partijen 
 

Voorbeeld m.b.t. goede samenwerking met gebiedsteam, ouders jongere, dagbesteder waardoor deze jongere nu met 
loonkostensubsidie aan de slag is bij een boer. 

‘Mijn Werkblad’ 

Met Mijn Werkblad kan een werkzoekende jongere voor zichzelf overzicht creëren bij het zoeken naar mogelijkheden. Dit doet hij of 
zij samen met de mensen om hem heen. Het werkblad zorgt voor aanknopingspunten bij het verkennen, bespreken en bedenken hoe 
je verder kunt komen. De klantmanager is daarbij gids, ondersteuner en klankbord. Het werkblad biedt kansen om met de jongere ook 
andere leefdomeinen te bespreken, zoals wonen, financiën, familie en vrienden. 

2BE! 

Jongeren volgen een programma van 10 tot 12 weken, met sport en bewegen als middel. Drie dagdelen per week volgen jongeren 
verschillende workshops, gericht op onder meer samenwerken, zelfvertrouwen, grenzen verleggen, omgaan met teleurstellingen, 
sociale vaardigheden, normen en waarden, en werknemersvaardigheden. Ieder dagdeel begint met een uur sporten. Gedurende de 
week krijgen jongeren individuele begeleiding van een coach of mentor. 
 

Enschede: 

- Aanpak 
jongeren 
multi-
problematiek
en 

 

Aanpak voor jongeren met multi-problematiek en de overdrachtsmomenten, gezien een aantal jongeren te lang in de caseload 
blijft. Zijn aan het proberen één vaste regisseur te krijgen tot iemand 27 is of een startkwalificatie heeft gehaald. Doel is om alle 
jongeren in beeld te hebben, weten waar ze zijn en hoe het gaat op weg naar zelfstandigheid. Op hoeveel bestanden komen jongeren 
voor en wat zijn de contactpersonen? Hier is gegevensdeling hard voor nodig, maar nog erg lastig.  

Regisseurs Onderwijs Arbeidsmarkt  

Arnhem: 
voorbeeld van een collega bij het ROC; drie jaar betrokken bij een jongere, die ook echt een appje kon sturen e.d. Ze zou dat graag  meer handen en 
voeten willen geven. Vraag blijft: welke partner is waarvan en wie betaalt uit welk potje? Geen document  

Tilburg 

- Van jobcoach naar life coach (regisseur) 

- Profielbeschrijving 
 

https://www.16-27.nl/mijn-werkblad
https://www.16-27.nl/2be-meer-kansen-voor-jongeren-noord-groningen
https://teams.microsoft.com/l/file/035A7D95-1701-494B-ADEE-D72DEA808170?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FGemeente%20Tilburg%20-%20Van%20jobcoach%20naar%20lifecoach.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/035A7D95-1701-494B-ADEE-D72DEA808170?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FGemeente%20Tilburg%20-%20Van%20jobcoach%20naar%20lifecoach.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

Gemeente Tilburg is een leercirkel begonnen waarbinnen jobcoaches worden omgeschoold tot lifecoach. Dit is een leercirkel opgezet door de gemeente 
Tilburg i.s.m. stichting MEE, de Diamantgroep en Fontys hogeschool. Ondertussen doen de coaches al praktijkervaring op door lifecoaches binnen projecten in 
te zetten.  
Klik hier voor de powerpoint  
 

Gemeente Amsterdam:  

- Transfer coaches 
 
Een project met vso scholen. Deze coach begint al op vroegere leeftijd met de jongere, op locatie van de school. Het doel is verbinding te maken en houden, 
en op alle leefgebieden gezamenlijk stappen te blijven ondernemen. Op deze manier voorkom je het verlies van contact.  
 

Gemeente Enschede:  

- Jongerencoach gemeente Enschede. De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig 
tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs. 

 
Resultaten van de aanpak jongerencoach 
 

Gemeente Arnhem: 
vanuit pro-vso scholen combinatiefunctionaris 
 
Dit is een persoon die drie jaar lang de jongere volgt en meegaat naar de overstap naar werk. Wanneer nodig is het mogelijk over te stappen van ‘waak 
begeleiding’ naar ‘actieve begeleiding’. Het werk goed, voor jongeren voelt het laagdrempelig en vertrouwd.  

Pilot Transfer Coach (regisseur) 
 
Het idee van de pilot is één coach te verbinden aan een aantal jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (Pro), die de jongere 
gedurende verschillende overgangsfases en desnoods tot volwassenheid begeleid. De transfercoach werkt vanuit een professionele organisatie (MEE) en 
investeert in het opbouwen van een goede relatie met de jongere. De begeleiding wordt ingezet uiterlijk in het voorlaatste schooljaar en voortgezet als de 
jongeren van het VSO/Pro gaan. Het is een kwalitatief participerend onderzoek wat bijdraagt aan methodiekontwikkeling. Het onderzoek brengt namelijk in 
beeld wat werkt bij duurzame ondersteuning en begeleidding van kwetsbare jongeren. In Amsterdam selecteren op 4 VSO / Pro scholen per locatie 4 jongeren 
waarmee in totaal 16 jongeren deel deelnemen aan de pilot. Deelname aan het onderzoek wordt voor de jongeren zo leuk en interessant mogelijk gemaakt 
 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/file/035A7D95-1701-494B-ADEE-D72DEA808170?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FMeedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27%2FMeedenksessie%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2018%20maart%202021%2FGemeente%20Tilburg%20-%20Van%20jobcoach%20naar%20lifecoach.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/55BA9715-ED49-46D9-B3F1-5C574C7014D0?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FZorg%2FVoorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten%2FJongerencoach%20Enschede%2FResultaten%20jongerencoach-aanpak%20sept%202019%20-%20december%202020.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:f16717021d804223b0f13ad3bf9875f2@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.16-27.nl/combinatiefunctionaris-arbeid-helpt-jongeren-aan-het-werk-te-houden


 

Schulden  

Voorbeeld In het kort  

Schuldenlab Almelo  

- Hoe heeft Almelo kunnen 
leren van Den Haag om het 
zelf op te zetten 

In het Schuldenlab Almelo wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen om 
mensen in schulden te helpen. Samenwerking met partners uit publieke en 
private sector zoeken naar innovatieve oplossingen voor de 
schuldenproblematiek.  
 

Rotterdam huishoudboekje, boekje 
van NIBUD  

Een boekje met alle informatie over financiële veranderingen  

Spreekuur op ROC’s in Nijmegen 

- Idee: gesprek met 
meerdere ROC’s en 
jongeren 

 

project Money Class  

In het project Money Class werken Humanitas Onder Dak en SMD samen 

aan het verbeteren van de financiële zelfstandigheid van zwerfjongeren in 

Enschede. De schuldhulpverlener van SMD houdt een financiële intake met 

jongeren die bij Kamer-Raad en TOV komen wonen. Verder ondersteunt hij 

jongeren en begeleiders in het ontwikkelen van een praktisch en effectief 

plan van aanpak voor het omgaan met geld en schulden. 
 

Pilot in Amsterdam: overnemen van 
het eigen risico  

Deze pilot heeft als doel te onderzoeken of het vergoeden van het eigen 
risico van invloed is op het voortzetten van een GGZ behandeling na het 
bereiken van de leeftijd van 18 jaar. 

Haarlem:  

- Een effectieve en integrale 
aanpak voor jongeren 
NewFuture 

NewFuture helpt jongeren die problematische schulden hebben. De 
gemeente gaat in onderhandeling met je schuldeisers en koopt je schulden 
af. Vanaf dat moment heb je nog maar één schuldeiser: de gemeente. Je 
betaalt over een periode van 3 jaar je schuld bij de gemeente af. Geen 
deurwaarders of incassobureaus meer. Je kan je richten op je toekomst. 
Klik hier voor meer informatie  
 

Arnhem:  
Arnhem gaat ervan uit dat er in de gemeente zo’n 5000 jongeren zijn met 
schulden. Die vinden ze nu nog niet allemaal: er zijn nu 100 jongeren in 

https://www.schuldenlabalmelo.nl/
https://www.smd.nu/diensten/money-class-voor-jongeren-de-maatschappelijke-opvang/
https://teams.microsoft.com/l/file/9EBBE304-D09C-4BB8-9E13-9151802A86BB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FLandelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)%2F2020%2006%2016%2F2019%2006%2016%20Terugkoppeling%20LGN%2016-27%20.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

- Nieuwe visie op schulden 
en jongeren 

beeld bij schuldhulpverlening. Arnhem heeft onlangs een nieuwe visie op 
schulden opgesteld, waarmee ook wordt gericht op jongeren.  

 

Jongeren Perspectieffonds – Arnhem 
- Arnhems schuldenfonds bereikt 'veel te weinig' jongeren - Omroep 

Gelderland (2019 

- Arnhem krijgt meer jongeren met schulden in het vizier | Arnhem | 

AD.nl (2020) 

 

Rotterdam:  

- Plan Reset Rotterdam 

Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers. Een plan met 
drie grote ambities  

Platform Betatechniek  
Regionaal investeRingsfonds Mbo – succesvolle samenwerking onderwijs-
bedrijfsleven 

Gemeente Amsterdam: 

- App Schulden – Ping Ping  

Het project is onderdeel van het programma Overgang naar Volwassenheid 
16-27 en onderzoekt op innovatieve wijze hoe schulden bij jongeren die 18 
worden, kunnen worden voorkomen. Ping Ping is een combinatie van een 
platform, peer 2 peer community (+ loyalty programma) en een digitale 
tool voor jongeren om hun financiële vaardigheden te verbeteren en hun 
basis op orde te krijgen. Wat zijn tot nu toe de ervaringen en lessen? En 
hoe kunnen andere gemeenten de App inzetten?  
 

Lekstroom:  

- Goede regionale 
samenwerking - 
Jongerenloket 

 

Challenge Haarlem 

- Aanpak van 
jongvolwassenen in de 
bronheffing 

 

 

Peer to peer: voorlichting aan 
jongeren over financiën (Nibud) 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-krijgt-meer-jongeren-met-schulden-in-het-vizier-br~a2f11589/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-krijgt-meer-jongeren-met-schulden-in-het-vizier-br~a2f11589/
https://www.jongerenperspectieffonds.nl/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2405810/Arnhems-schuldenfonds-bereikt-veel-te-weinig-jongeren
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2405810/Arnhems-schuldenfonds-bereikt-veel-te-weinig-jongeren
https://www.ad.nl/arnhem/arnhem-krijgt-meer-jongeren-met-schulden-in-het-vizier-br~a2f11589/
https://www.ad.nl/arnhem/arnhem-krijgt-meer-jongeren-met-schulden-in-het-vizier-br~a2f11589/
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/reset-rotterdam#:~:text=De%20schuldhulp%20aan%20Rotterdammers%20gaat,het%20aanpakken%20van%20hun%20schulden.&text=Deze%20vernieuwde%20aanpak%20staat%20in%20het%20uitvoeringsplan%20Reset%20Rotterdam.
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/beleid-jeugdhulp/artikelen-0/jongeren-beweging-pingping!/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis3qulx9XwAhUMNOwKHdQ6AcwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2017279496-2-Bijlage-1-Beantwoording-motie-42-jongeren-en-schulden.pdf&usg=AOvVaw2sxHk8ONMVhA90kHgs_20_
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis3qulx9XwAhUMNOwKHdQ6AcwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2017279496-2-Bijlage-1-Beantwoording-motie-42-jongeren-en-schulden.pdf&usg=AOvVaw2sxHk8ONMVhA90kHgs_20_
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis3qulx9XwAhUMNOwKHdQ6AcwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2017279496-2-Bijlage-1-Beantwoording-motie-42-jongeren-en-schulden.pdf&usg=AOvVaw2sxHk8ONMVhA90kHgs_20_


 

Geldplan bijna 18 

Het geldplan begeleidt jongeren stap voor stap op de noodzakelijke 
geldzaken die zij voor hun 18e geregeld moeten hebben. Denk hierbij aan 
het afsluiten van een zorgverzekering, aanvragen van zorgtoeslag en het 
afsluiten van een persoonlijke rekening. Het biedt een checklist waarin 
jongeren kunnen aangeven wat ze al geregeld hebben. De tool biedt 
vervolgens informatie over wat ze nog moeten regen. Daarnaast biedt de 
tool informatie en tips over de dingen die voor jongeren veranderen vanaf 
hun 18e 

Project School & Schuld - Check je 
centen 
 

Het doel van Project School & Schuld is het voorkomen van schooluitval 
door financiële problemen. De schuldhulpverlener maakt deel uit van het 
zorgteam, waardoor leerlingen met financiële problemen vanuit een 
multidisciplinaire aanpak ‘binnen boord’ gehouden kunnen worden. 
De schuldhulpverleners houden spreekuren, geven voorlichting in de 
klassen en lopen ook gewoon rond op de scholen. Zo vormen ze een 
laagdrempelig aanspreekpunt. 

Gemeente Arnhem: 
project OPRECHT 
Samen tegen schulden 
 

Stichting JAM, AM-Supportteam en Presikhaaf University zetten zich 
gezamenlijk in om schulden bij jongeren te voorkomen en op te lossen. Dit 
doen wij door jongeren in te zetten als buddy. Deze jongeren helpen 
jongeren met schulden om bij de juiste plekken te komen om zo samen de 
problemen aan te pakken. Wij geloven in de kracht van jongeren die elkaar 
helpen. Het is belangrijk om samen met alle partijen jongeren te helpen 
mee te doen in de samenleving. Hiervoor is het voorkomen en oplossen 
van schulden belangrijk. 

Arnhem:  

- Preventieaanpak met 
Dullertsstichting 

 

Haarlem:  

- Project ‘niet jouw schuld’ 
 

‘Niet jouw schuld?’ is een interactief spel voor jongeren, waarin zij 
kennismaken met geldproblemen en consequenties van financiële 
keuzes. Om zo het taboe te doorbreken! 

Rotterdam: 

- PerspectiefPact 

Het Perspectiefpact is er voor alle Rotterdamse jongeren met 
geldproblemen. Het kan gaan om grote problemen, zoals schulden. Maar 
ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld budgetbeheer, sparen, werken en 
andere financiële onderwerpen kun je terecht binnen het Perspectiefpact. 

https://www.16-27.nl/geldplan-bijna-18
https://www.checkjecenten.nl/project-school-schuld/
https://www.checkjecenten.nl/project-school-schuld/
https://wijzijnoprecht.nl/
https://www.stad-haarlem.nl/project/niet-jouw-schuld-taboe-doorbreken/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/perspectiefpact/


 

Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen, maar ga samen met ons 
aan de slag. Voor verschillende situaties zijn er verschillende aanpakken 
mogelijk: van cursussen tot budgetbeheer en van een schuldregeling tot 
deelname aan het Perspectieffonds. 

Amsterdam:  

- Project ‘Hoe word je Rijk?’ 
 

Bergeijk: 
1 Proef om schulden van 

jongeren over te nemen 

BERGEIJK - De gemeente Bergeijk gaat hulp bieden aan jongeren tot 23 jaar 
die gebukt gaan onder schulden. De gemeente begint hiervoor met de 
proef Schuldenvrije start. 

Nijmegen: 

- Financieel spreekuur ROC 
Nijmegen 

 

ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen werken samen in een wekelijks 
financieel spreekuur voor mbo-studenten. Doel: laagdrempelige 
ondersteuning bieden aan studenten met schulden en/of vragen of zorgen 
over hun financiële situatie. Het roc biedt daarnaast financiële 
ondersteuning via het Studentfonds. 
 

 
 
  

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/perspectieffonds
https://hoewordjerijk.nl/jongeren-en-schulden/
https://www.ed.nl/kempen/proef-in-bergeijk-om-schulden-van-jongeren-over-te-nemen~a5e0bac1/


 

Support/netwerk  
 

Voorbeeld In het kort  

JIM 

- OZJ via Bas?  

Informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de 
JIM- aanpak. JIM = Jouw Ingebrachte Mentor en is een steunfiguur voor de 
jongere en adviseur voor ouders en professionals.  
 

Sport4Connect (Delfzijl) 

Richten zich op jongeren, volwassenen en ouderen die behoefte hebben 
aan structuur, perspectief en een goed sociaal netwerk om hen heen. 
Aantal projecten specifiek gericht voor jongeren tussen 16- 27 die dreigen 
uit te vallen (curatief of preventief)  
 

Participatiewiel Movisie (ingezet 
door Tilburg) 

Het Participatiewiel biedt inzicht in de verbinding tussen het beschikbare 
aanbod en de participatiedoelen van mensen zelf en laat de samenhang 
zien in activiteiten en wettelijke kaders. Door vanuit het perspectief van het 
individu te kijken, krijg je in beeld waar samenwerking nodig en gewenst is.  

Project Droommoeders  

Bijna twee jaar geleden is het programma Droommoeders gestart met een 
eerste groep moeders. Droommoeders is een uniek samenwerkingsverband 
tussen Trajekt, Bureau Jeugdzorg, Kredietbank en MIK-kinderopvang. 
Daarnaast wordt nauw samengewerkt  met de gemeente Maastricht 
waarbij onderling gezocht wordt naar het creëren van nieuwe slagvaardige 
kansen. 

Enschede:  

Maatjesplatform gemeente 

Enschede 
 

Jongerenmaatjes Match Twente 
 

 

Arnhem;  

Maatjesproject Jij&IK 
 

 

https://jimwerkt.nl/
https://sport4connect.nl/
https://docplayer.nl/13399608-Participatiewiel-een-andere-manier-van-kijken.html
https://docplayer.nl/13399608-Participatiewiel-een-andere-manier-van-kijken.html
https://www.trajekt.nl/initiatief/droommoeders
https://www.m-pact.nl/blog/maatjes-enschede
https://www.m-pact.nl/blog/maatjes-enschede
https://www.humanitas.nl/afdeling/twente/activiteiten/humanitas-jongerenmaatjes-face-2-face-twente/
https://bindkracht10.nl/projecten/jij-ik/


 

Informele Pleegzorg  

NJR congres voorbeeldmateriaal  

 
  



 

Wonen en Zorg 
 

Voorbeeld In het kort  

1. Kamers met Kansen 
a. Via gemeente Utrecht 
b. Via gemeente Veenendaal?  
c. Amsterdam?   

  

Voor jongeren die op zich zelf willen gaan wonen maar hierbij een steuntje in 
de rug nodig hebben, om leren zelfstandig te worden.  
 

2. Pilot Dak en Thuislozen 
In de pilotgemeenten moet het aantal dak en thuisloze jongeren eind 2021 
zijn teruggebracht naar 0. Er zijn 13 pilotgemeenten  
 

3. Woningbouwcoöperatie  Doetinchem  Sité Woondiensten.  

Den Haag  

- pilot ‘Uit de bak, onderdak’ 

Pilot voor jongeren die uit detentie komen. Hoe zorg je voor de juiste 
huisvesting voor deze jongeren? Zijn er andere gemeenten die hier ervaring 
mee hebben? Antwoord: de werkwijze van COSA zou mogelijk ook passend 
zijn bij dit vraagstuk, maar dan met een minder zware aanpak.   

Het Bouwdepot 
Het Bouwdepot is een pilot waarin thuisloze jongeren een jaar lang een vast 
maandelijks inkomen ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst. 

Arnhem:  
 

Voorkomen zwerfproblematiek jeugdzorgjongeren 
 

Voorkomen zwerfproblematiek jeugdzorgjongeren - Een initiatief van de 
Gelderse jeugdzorginstellingen in samenwerking met SPECTRUM, partner 
met elan 

Gemeente Apeldoorn:  

- WMO product om iemands huur aan te vullen 

Product gemeente Apeldoorn: voor het inkomensvraagstuk hebben 
zij een Wmo-product waarmee meer ruimte is om iemands huur aan te 
vullen, wanneer dit in uitzondering nodig is. Wel worstelen ze vaak met de 
vraag: wanneer zet je dit product in en hoeveel plus je bij? In de Wmo wordt 
dit product geduid als een middel om mensen meer ruimte te 
geven en zelfredzamer te maken en te ambulantiseren. 
 

Barneveld:  

- Project Tiny Housing  
Meer informatie? Mail a.essousi@barneveld.nl 

https://kamersmetkansenamsterdam.nl/
https://www.16-27.nl/wonen/actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276396/pilot-gestart-om-economisch-daklozen-tijdelijk-onderdak-te-bieden
https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/cosa
https://hetbouwdepot.nl/
https://zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2014/12/rapport-def-Voorkomen-zwerfproblematiek-jeugdzorgjongeren-22jul14.pdf
https://zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2014/12/rapport-def-Voorkomen-zwerfproblematiek-jeugdzorgjongeren-22jul14.pdf
mailto:a.essousi@barneveld.nl


 

Leger des Heils goede voorbeelden van samenwerkingen 
met private partijen.   

 

Groningen Werkagenda: Integrale aanpak Menzis, 
gemeenten en aanbieders ‘Van 18min naar 18plus 

Handleiding voor het opzetten van de aanpak 18-18+ in de eigen gemeente 
of regio 

pilot Halsema 

Groningen gaat 50 jongeren een plek geven die een lichte vorm van 
ondersteuning inclusief woning nodig hebben. Komt voort uit de pilot 
Halsema. Sierd Jan Jonlsma voor meer informatie: 
sierdjan.jongsma@groningen.nl 

Pilot en handleiding ‘eigen Stek, eigen Toekomst’ 

Aanleiding van de pilot zijn de vele thuisloze jongeren met een 
jeugdzorgverleden, die het beste gebaat zijn bij zelfstandige huisvesting met 
ambulante zorg. Nu wordt nog te vaak een beschermde woonplek 
toegewezen aan deze jongeren, uit voorzorg. Voor een grote groep die uit de 
jeugdhulp stroomt is beschermd wonen echter niet de juiste plek. Door dit 
niet serieus te nemen, vergroten we het risico op toekomstige 
maatschappelijke kosten en ontnemen we deze jongeren de kans op 
zelfredzaamheid. Zelfstandig huisvesten van jongeren kan daarnaast een 
kostenbesparende interventie zijn in veel gevallen. Nicoline heeft vanuit OZJ, 
samen met andere gemeenten, een handleiding gemaakt, waarin zoveel 
mogelijk randvoorwaarden, succesfactoren en aandachtspunten rondom 
zelfstandige huisvesting voor jongeren uit de jeugdzorg zijn vastgelegd. Door 
middel van actieonderzoek zijn ze tot een uniforme werkwijze gekomen die 
gebruikt kan worden door gemeenten, zorgaanbieders, jongeren en anderen 
die zich hard maken voor dit vraagstuk.   

Enschede:  
 

Meerjarige Prestatieafspraken Gemeente Enschede 
 

Gezamenlijke afspraken tussen:  De gemeente Enschede, Woningcorporaties 

Ons Huis, De Woonplaats, Domijn, SJHT,  De Veste en de 

huurdersvertegenwoordiging van deze corporaties. Ingangsdatum: 1 januari 

2019 Versie: december 2019, update in werking per 1 januari 2020 

Gemeente Ede 

- Aandachtspunt: zijn ze al verder met juridische 
verhaal? 

In Ede vinden ze in principe dat ook jongeren in een lastige situatie op 
kamers moeten, net zoals iedereen van die leeftijd doet. Is er ondersteuning 
nodig, dan wordt er een kamer met ambulante begeleiding geregeld. 

Merkbaar beter thuis   

Arnhem:  
 

Plushome levert behandelingen, jeugdhulp en ambulante begeleiding voor 

mensen 

http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/test-blok-5/http:/www.werkagendamenzisgemeenten.nl/test-blok-5/
http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/wp-content/uploads/2015/01/Handleiding-2017-18-regio.pdf
mailto:sierdjan.jongsma@groningen.nl
https://vng.nl/nieuws/handleiding-eigen-stek-eigen-toekomst
https://teams.microsoft.com/l/file/7E6D469D-782E-4277-88C9-28C0AF6659DB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FEnschede%20-%20getekende-prestatieafspraken-2020-dd12122019docx.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/7E6D469D-782E-4277-88C9-28C0AF6659DB?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FEnschede%20-%20getekende-prestatieafspraken-2020-dd12122019docx.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://vng.nl/nieuws/merkbaar-beter-thuis-deelt-bevindingen-in-eindrapport


 

Plushome  
 

 

Enschede:  

- Aanpak wonen “tussenvoorzieningen” 

• Begin 2020 is onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen rondom 
Wonen & Zorg door Companen (waaronder kwetsbare jongeren). 

• Heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief om “te transformeren 
vastgoed” te inventariseren. Daaruit zijn ca. 15 panden gerold, waarvan 
er op korte termijn 4 zeer kansrijk zijn. Die 4 panden pakken we nu 
gezamenlijk aan. Dit zijn zogenaamde “tussenvoorzieningen” waar 
jongeren tijdelijk wonen om na verloop van tijd uit te stromen naar 
reguliere vormen van huisvesting (bij voorkeur weer via een corporatie). 

 

Enschede: 

- WoonStAP 
 
 

Enschede: financiering voor 17-jarigen op naam van de zorgorganisatie. De 
huur wordt betaald door wijkteams met flexibele budgetten (combinatie 
Wmo en Jeugdwet). Ook worden doorstroomwoningen gefinancierd. Tot slot 
heeft Enschede samen met de woningbouwcorporaties in Enschede (Ons 
Huis, de Woonplaats en Domijn) een stedelijke aanpak ontwikkeld om 
kwetsbare inwoners te begeleiden naar zelfstandig wonen. Deze stedelijke 
aanpak wordt WoonStAP genoemd. Vanuit de woningbouwcorporaties 
worden woonconsulenten ingezet en vanuit SMD/Wijkteams Enschede 
werken wijkcoaches in dit project. Hier wordt momenteel een mkba op 
gemaakt, welke interessant is om in een later stadium te delen.  
 

Humanitas Onder Dak - Locatie Enschede 

 

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie en verzorgt 

de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen middels verschillende 

sociale voorzieningen. Daarnaast biedt zij wonen met begeleiding, zinvolle 

dagbesteding en advies. In Enschede is dat: 

• 24-Uurs woonvoorziening 
• Ambulante woonbegeleiding 
• Talentontwikkeling 
• Beschermd Wonen Modulair 
• Housing First 

https://plushome.nl/
https://plushome.nl/
https://www.smd.nu/diensten/woonstap/
https://www.smd.nu/diensten/woonstap/
https://enschede.socialekaartnederland.nl/organisaties/humanitas-onder-dak-locatie-enschede-enschede


 

• Twentse Opvang Voorziening voor Jongeren (TOV) 
• Kamer-Raad Enschede 
• Kamers met Kansen 
• Inloop * 

 

- Het Enschedese model van wijkcoaches met 

mandaat 
 

 

Enschede: 

- Pilot Specialistisch wonen  

Pilot specialistisch wonen. Klik hier voor de Business case PILOT Specialistisch 
wonen LVB 
 

Er worden enkele knelpunten ervaren in de pilot:  

▪ Pak je het als gemeente op, of bijvoorbeeld een 

zorgaanbieder die ook initiatief kan nemen in het 

realiseren van passende woonvoorzieningen?  

▪ Voor zwaardere/multi-complexe problematieken 

merkt de gemeente dat zorgaanbieders huiverig zijn 

en komt de gemeente er onvoldoende aan toe om 

de juiste gesprekken met woningbouwcorporaties en 

zorgaanbieders te voeren 

▪ Op welk moment stromen deze personen wel of niet 

door naar wlz? In dat soort gevallen, heb je weer te 

maken met andere partners die weer hele andere 

indicaties hebben om jongeren te accepteren 

▪ Het is nodig om partijen over domeinen heen met 

elkaar te verbinden, dat wordt als lastig ervaren, 

mede vanwege het feit dat er weinig commitment 

lijkt bij andere partijen.  

 

https://teams.microsoft.com/l/file/DE11865D-FA82-4661-83A8-86E03342C2BC?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FHet%20Enschedese%20model%20van%20wijkcoaches%20met%20mandaat.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/DE11865D-FA82-4661-83A8-86E03342C2BC?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FHet%20Enschedese%20model%20van%20wijkcoaches%20met%20mandaat.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.samen14.nl/documenten+niet+zichtbaar/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1811062
https://www.samen14.nl/documenten+niet+zichtbaar/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1811062
https://teams.microsoft.com/l/file/28F9321A-1CAF-42C1-AE17-13075BE32461?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FZorg%2FMeedenksessies%20doorlopende%20zorg%2FMeedenksessie%20doorlopende%20zorg%2011-05-2021%2FConceptverslag%20meedenksessie%20doorlopende%20zorg%2011-05-2021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:f16717021d804223b0f13ad3bf9875f2@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

Plan van aanpak tegengaan van dak- en thuisloosheid 

Enschede 2021 

 

 

Enschede:  

 

- Financiering voor 17-jarigen op naam van de 

zorgorganisatie.  

- De huur wordt betaald door wijkteams met flexibele budgetten 

(combinatie Wmo en Jeugdwet). Ook worden doorstroomwoningen 

gefinancierd. (ook genoemd in de meedenksessie, zie hier verslag)  
 

Skills in de Stad 

- (skills in de stad heeft ook MKBA’s) 

Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en 
coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed. 
Projectleider Frank Köster trakteert ons op een verhaal van positiviteit, 
omdenken en creatieve oplossingen. Laat je inspireren! 

Arnhem 

 

Kwetsbare Arnhemmers krijgen eerder een huis 

 

Woondeal Arnhem-Nijmegen - Afspraken over specifieke 

doelgroepen en overige thema’s 

 

Utrecht:  

- Kamers met Aandacht: Samen zorgen voor 
zelfstandigheid 

Het project ‘Kamers met Aandacht’ 
is een samenwerkingsinitiatief tussen jeugdhulporganisaties en gemeenten in 
de regio Utrecht. Zij zoeken gezamenlijk kamers bij particulieren voor 
jongeren (18-23 jaar) uit de jeugdzorg. Inmiddels zijn er 
11 gemeenten aangesloten bij het organiseren van ‘Kamers met 
Aandacht’, zodat jongeren zoveel mogelijk terug kunnen naar hun gemeente 
van herkomst.  

Rotterdam:  

- Project 010 

Een pilot voor dak- en thuisloze jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar: 
Project 010. De doelstelling van Project 010 luidt: De ondersteuning aan dak- 
en thuisloze jongeren verbeteren door innovatieve elementen toe te voegen. 

Maatschappelijke kosten en baten brede aanpak 
dakloosheid 

Cebeon, Impuls, XpertiseZorg, Regioplan 

Housing First 
Housing First is individueel begeleid wonen voor mensen die dak- of 
thuisloos zijn. 

https://openarchivaris.nl/blob/12/f8/7212ace462fb07d918579b966fff.pdf
https://openarchivaris.nl/blob/12/f8/7212ace462fb07d918579b966fff.pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/FD572843-60E0-4B93-8CBE-69A727E879E0?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FHuurbetaling%20door%20wijkteams%20met%20flexibele%20budgetten.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/FD572843-60E0-4B93-8CBE-69A727E879E0?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FHuurbetaling%20door%20wijkteams%20met%20flexibele%20budgetten.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/FD572843-60E0-4B93-8CBE-69A727E879E0?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FEnschede%20-%20Plan%20van%20aanpak%20tegengaan%20van%20dak-%20en%20thuisloosheid%2FHuurbetaling%20door%20wijkteams%20met%20flexibele%20budgetten.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/7713D029-B87C-4DF9-9A5E-EAFEE5D7155F?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FMeedenksessies%20wonen%20en%20zorg%2FMeedenksessie%20wonen%20zorg%208%20april%202021%2FConceptverslag%20wonen%20en%20zorg%2016-27%20-%208%20april%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/wonen-met-begeleiding/skills-in-de-stad
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/kwetsbare-arnhemmers-krijgen-eerder-een-huis~abe9e3e6/
https://www.regioan.nl/media/Afspraken-specifieke-doelgroepen-Woondeal-Arnhem-Nijmegen.pdf
https://www.regioan.nl/media/Afspraken-specifieke-doelgroepen-Woondeal-Arnhem-Nijmegen.pdf
https://kamersmetaandacht.nl/
https://010projecten.nl/
https://housingfirstnederland.nl/


 

Groningen  

- Project 'wonen' BW&O 

Vanaf 2016 werken alle gemeenten in de provincie Groningen samen in een 
programmatische aanpak van BW&O. De gemeente Groningen heeft hierin 
een centrumgemeentefunctie. Vanuit dit programma worden verschillende 
projecten uitgevoerd; één van de projecten betreft het project 'Bevordering 
uitstroom vanuit BW&O naar zelfstandige huisvesting'. 

Ede: 

- voorbeeld Subsidieregeling woon/welzijn 
concepten 

Van opvang naar zelfstandig wonen.  

Den Haag: 

- centrum voor dak- en thuisloze jongeren  
 

Den Haag; 

- actieprogramma dak- en thuisloze jongeren  
 

Gemeente Dordrecht:  

- re-integratie officier 

Bart Reedijk is re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht. Hij werkt met 
jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan high 
impact crimes. Zijn doel? Deze jongeren na hun detentie de kans geven om 
een volwaardige plek in de samenleving te krijgen, en zo recidive voorkomen. 
'Op sommige momenten helpt het om te zeggen dat ik namens de 
burgemeester kom.' 
 
 

Gemeente Zaanstad:  

- inschrijfleeftijd sociale huur omlaag 

Zaanstad start een experiment met het omlaag brengen van de 
inschrijfleeftijd voor een sociale huurwoning. Jongeren kunnen zich tijdens 
het experiment al inschrijven vanaf 16 jaar. In de huidige situatie kunnen 
jongeren zich pas vanaf 18 jaar inschrijven. Dit levert jongeren een 
voorsprong op waardoor zij eerder kans hebben op een woning. 
 
 

https://welkomindebuurt.nl/groningen/over/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/643790
https://magazines.dji.nl/djizien/2019/07/bart-reedijk
https://www.16-27.nl/re-integratieofficier-gemeente-dordrecht
https://www.16-27.nl/re-integratieofficier-gemeente-dordrecht
https://www.16-27.nl/inschrijfleeftijd-omlaag-voor-een-sociale-huurwoning-zaanstad
https://www.16-27.nl/inschrijfleeftijd-omlaag-voor-een-sociale-huurwoning-zaanstad


 

Gezinshuis Talenten van de toekomst 
 

In het gezinshuis Talenten van de toekomst ontvangen jongeren op drie 
manieren ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Zo kunnen ze interne 
zelfstandigheidstraining krijgen, ambulante coaching of ze ontvangen op 17-
jarige leeftijd coaching samen met belangrijke personen uit het netwerk. 
 
 

16 stedelijke vernieuwingsgebieden  

Voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden wordt vanuit de VNG, met 
deelname van de rijksambtenaren, een landelijk flexibel flitsteam 
georganiseerd dat op lokaal niveau versnellers ondersteunt voor nieuwe 
woonplekken. Per gemeente is er een operationeel lokaal 
flitsteam, met een gezamenlijke QuickScan op 
opgave, waar landelijke status en rugdekking aan verbonden is.   

Platform 31 / woonplek algemeen 
 

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. 
We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken 
en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en 
uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor 
onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten. 

Platform 31 project Amstelveen  

Een initiatief tussen: 
• Vastgoedeigenaar en maatschappelijke impact belegger (in-

kind bijdrage) 
• Leegstandsbeheerder 
• Zorgpartij/operator 
• Gemeente Amstelveen 

 
Doel 

1. Creëren ca. 5-10 opvangplaatsen voor dak- en thuislozen 
voor een periode van (minimaal) 12-18 maanden. 

2. Opschalen door triggeren andere vastgoedeigenaren, 
beheerders en gemeenten om vergelijkbaar succesvol 
project op te starten. 
 

Doelgroep 

https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/gezinshuis-talenten-van-de-toekomst/
https://www.16-27.nl/gezinshuis-talenten-van-de-toekomst
https://www.16-27.nl/gezinshuis-talenten-van-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/31/overzicht-16-stedelijke-vernieuwingsgebieden
https://www.platform31.nl/partners/partners-van-platform31/corporaties


 

Dak- en thuislozen in de categorie spoedzoekers en economische 
daklozen. Denk aan ‘bankslapers’, ‘pechvaders’ en 18-jarigen die uit 
huis moeten, zonder een complexe, psychische of verslavings-
zorgvraag. 

 

Gemeente Alkmaar  

- Project ‘Start me up’ 
 

Project met woningbouwcorporatie: Finch containers/ duurzame en tijdelijke 
bouw. 
Project jongerenstudio's Bergerweg - Woonwaard 

Kerkrade:  

- zorg-woon concept 

Kerkrade is bezig met een zorgconcept voor de doelgroep 16-27. Er is een 
groot leegstaand schoolgebouw, waar 
mogelijk doorstroomwoningen gerealiseerd kunnen worden met 
zorgondersteuning. Gebouw zit gekoppeld aan het gebouw waar Woon en 
Werk zit, leertrajecten en de voedselbank etc. 

Project 'Huishonger'  
gaat uit van het idee dat een woning een plek moet zijn waar je tot rust kan 
komen en van waaruit je de ruimte voelt om voorzichtig stappen naar een 
betere toekomst te gaan zetten. 

Project 'Een nieuw fundament' 

Uitgangspunt van het project 'Een nieuw fundament' is dat een goed 
woonconcept meer is dan een dak boven je hoofd. Voor dak- en thuisloze 
jongeren moet een woning ook vooral een platform zijn van waaruit zij 
zichzelf ontwikkelen. 

Project  'Woontuinen'  

In dit project staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. Tuinen 
geven rust, ruimte, vermaak en werk en zijn sterk verbonden met het 
essentiële idee van wat 'thuis' is, zo constateren de ontwerpers en 
architecten van Site Practice en Makkink & Bey en de 
landschapsarchitectenbureau Le Far West. Zij onderzoeken het concept van 
een gemeenschappelijke 'woontuin' die dakloze jongeren ondersteunt bij het 
vinden van woonruimte.  

Project  'Volwaardige participatie'. 

TAAK verricht samen met Building Conversation, architect Patrick Roegiers en 
kunstenaar Maria Barnas een onderzoek naar een integrale aanpak, waarin 
zowel aspecten van systeemdenken als de menselijke maat worden 
meegenomen. Met dit project wil het team een basis leggen voor een 
duurzame verandering in de taalgebruik rondom dak- en thuisloosheid. 

https://www.parlan.nl/nieuws2020/start-me-up-alkmaar
https://www.woonwaard.nl/bergerweg
https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/huishonger/
https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/een_nieuw_fundament/
https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/woontuinen/
https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/volwaardige_participatie/


 

Belangrijke uitgangspunt daarbij is om te voorkomen dat jonge thuislozen 
gestigmatiseerd worden als dakloos.  

Dordrecht:  

- praktijktafels  

Partijen ontwikkelen gezamenlijk praktische instrumenten, zoals de 
collectieve inbox van de corporaties in de Drechtsteden 

Eindhoven:  
- Vroegsignalering dakloosheid 

Gemeente Eindhoven is druk bezig met vroegsignalering om dakloosheid te 
voorkomen, en gaat meer samenwerking zoeken met private partijen. Met 
mensen die veel panden verhuren is de afspraak gemaakt om 5% van hun 
vastgoed te verhuren als sociale huur. Daarnaast zijn ze bezig met een 
combinatie van huisvesting en zorg 

Experiment Verkenning Thuisfonds 
Verkennen of je met hybride hypotheken, via een fonds met publiek-private 
partijen kwetsbare groepen een woonplek kan geven 

Voorbeeld MKBA Gouda wonen zorg 

Begonnen met het in kaart brengen van uitstroomprofielen uit 
de jeugdzorg: van geen plek naar eigen stek.  https://www.16-27.nl/van-
geen-plek-naar-eigen-stek  

Daarnaast in kaart gebracht wat de kosten zijn van het verlengen van 
jeugdzorg intramuraal en wat het zou opleveren als je dat sneller zou 
kunnen laten doorstromen naar de Wmo zorg en zelfstandig 
wonen. Momenteel aan het kijken naar mogelijkheden 
met leegstaande panden. Analyse werkt goed voor urgentiegevoel, 
maar de uitvoering blijft lastig  

 

Voorbeeld MKBA Utrecht wonen zorg 

Qua urgentie helpt het enorm om mkba’s te maken: wat de kosten zijn van 
verlenging van jeugdzorg tegenover het realiseren van woonruimte. Utrecht 
probeert partijen te vinden die bereid zijn te investeren in gemengde 
woonvormen of huisvesting voor jongeren, en dit aantrekkelijker te maken 
door voor kostendekkende huur te gaan in plaats van marktconforme 
huur. Daarnaast samenwerkingen met partijen als de SSH: zij hebben veel 
kamers die ook voor deze doelgroep geschikt zijn. De bestuurder die jeugd in 
de portefeuille heeft, heeft ook vastgoed in de portefeuille, dat is een 
voordeel. 

Utrecht: 
- Project ‘Goeie Buur’ met SSH en Academie van 

de Stad 
 

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/samen-werken-aan-leefbare-drechtsteden.html
https://academievandestad.nl/projecten/goeie-buur/
https://academievandestad.nl/projecten/goeie-buur/


 

Den Haag:  
- Een gezinshuis die in de tuin 3 containers heeft 

gezet waar jongeren uit het gezinshuis kunnen 
uitstromen naar zelfstandige unit.   

 

Voorbeeld waar ook regionaal gestuurd wordt op woonplekken voor 
jongeren met gezamenlijke werkafspraken tussen gemeente, corporaties en 
zorg over de 
woonbegeleiding: https://www.svnk.nl/transferpunt/transferpunt/  
 

Tilburg:  
- Doorbraakhypotheek 

Een middel om jongeren die geen hoog salaris hebben toch een 
hypotheekconstructie te geven.   

Amsterdam  
- jongeren voorrang geven op 

huisvesting https://www.nul20.nl/amsterdamse-
jongeren-krijgen-alsnog-die-beloofde-voorrang-
op-woning  

 

 
 
  

https://www.svnk.nl/transferpunt/transferpunt/
https://www.ad.nl/oosterhout/probleemhuishoudens-vaker-in-de-knel-door-hoge-huur~aa27b89c/
https://www.ad.nl/oosterhout/probleemhuishoudens-vaker-in-de-knel-door-hoge-huur~aa27b89c/
https://www.nul20.nl/amsterdamse-jongeren-krijgen-alsnog-die-beloofde-voorrang-op-woning
https://www.nul20.nl/amsterdamse-jongeren-krijgen-alsnog-die-beloofde-voorrang-op-woning
https://www.nul20.nl/amsterdamse-jongeren-krijgen-alsnog-die-beloofde-voorrang-op-woning


 

Doorlopende zorg  

Voorbeeld In het kort  

Inspiratieregio’s Met andere 
ogen  

Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, 
kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio. 

Programma Zorg voor de Jeugd Doel: zorgovergangen  

Casuïstiek teams 
Bemiddelen bij casuïstiek. De helft van de casussen is 18-/18+ (76 vorig jaar). 
Betreft vooral plaatsingsproblemen vanuit geslote jeugdzorg 

Rotterdam:  
Een doosje vol verrassingen –  
 

Vanuit het netwerk van Rotterdammer Centraal meegedaan aan de nationale design 

sprint week voor de overheid van Gebruiker Centraal. Het was een enerverende en 

leerzame week waarbij in vier dagen tijd een mooi concept ontwikkeld is voor 

Rotterdamse jongeren die 18 jaar worden. 

 

Wat komt er op hen af als ze 18 jaar worden en hoe kunnen we als Rotterdamse 

dienstverleners hen daarbij helpen? Het leidde tot een doosje vol verrassingen met 

een link naar een super praktische app Eigenwijzer. Zie ook: 

https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/het-start-met-een-doosje-vol-

verrassingen/ 
 

Toekomstgericht werken 

Het NJi en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ontwikkelen een 
aanpak Toekomstgericht Werken, gericht op begeleiding van jongeren in een 
kwetsbare positie naar volwassenheid. In drie regio’s (Leiden, Lekstroom en 
Midden-Holland) is een leertraject gestart rondom het vormgeven van 
integrale inkoop 18-/18+ in aansluiting op de principes van toekomstgericht 
werken. Tijdens de bijeenkomst wordt de aanpak toegelicht. Welke 
ervaringen zijn tot nu toe opgedaan? En hoe wordt gezorgd voor een goede 
borging van de aanpak?  
 

pilot Werken met een 
toekomstplan 

In de landelijke pilot Werken met een toekomstplan hebben NJi en Movisie 
gedurende een jaar zes regio’s ondersteund in het organiseren van 
toekomstgericht werken. Het rapport hieronder beschrijft wat 
toekomstgericht werken vraagt van professionals en hun opdrachtgevers. 

https://www.aanpakmetandereogen.nl/inspiratieregios/
https://www.aanpakmetandereogen.nl/inspiratieregios/
https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/oppakken-en-leren-van-complexe-casu%C3%AFstiek/
https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/het-start-met-een-doosje-vol-verrassingen/
https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/het-start-met-een-doosje-vol-verrassingen/
https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/het-start-met-een-doosje-vol-verrassingen/
https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/kwetsbare-jongeren-beter-helpen-zelfstandig-te-worden/toekomstgericht-werken/
https://www.16-27.nl/pilots/werken-met-een-toekomstplan
https://www.16-27.nl/pilots/werken-met-een-toekomstplan


 

Lekstroom:  
- PROJECT 18- / 18+ 

LEKSTROOM 

De vijf gemeenten in de regio Lekstroom werken samen aan de transformatie 
van de jeugdzorg. De gemeenschappelijke bedoeling is om zorg voor jeugd 
eenvoudiger, meer ontschot en dichter bij huis te organiseren. De regio 
Lekstroom heeft met het project 18-/18+ de ambitie geformuleerd, om een 
doorlopende (zorg)lijn te organiseren om de overgang 18- naar 18+ minder 
problematisch te laten verlopen. Door samenwerking tussen de gemeenten en 
de aanbieders ontstaat er meerwaarde in de begeleiding van jongeren met 
kwetsbaarheid.  
Het project 18-/18+ is in de periode mei 2019 tot en met december 2020 
uitgevoerd in nauwe samenhang met het project Jeugdhulp met Verblijf.  Het 
project is uitgevoerd in het kader van het landelijk transformatiefonds jeugd 
2018-2020 en sluit aan bij actielijn 4 van het landelijk programma ‘Zorg voor 
Jeugd’. Beide projecten maken deel uit van de brede regionale 
samenwerkingsagenda Sociaal Domein Lekstroom. De borging van de 
resultaten van het project 18-/18+ vindt (voor het merendeel) plaats via het 
Lerend Netwerk Zorg voor Jeugd Lekstroom.  
 

Alkmaar:  
- Functiebeschrijving team 

16+ 
- Toekomstperspectiefplan 

Klik hier voor het toekomstperspectiefplan en de functiebeschrijving  

Nieuwsbrief Inkoop jeugdzorg en 
WMO - Maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp - 
April 2021 
 
Rotterdam 
 

 

Maastricht- Heuvelland: 
- Integrale aanpak voor 

kwetsbare jongen 
 

CONTINUITEIT VAN ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ DE OVERGANG VAN 18-
NAAR 18+ 

Haarlemmermeer:   

https://teams.microsoft.com/l/file/DC466699-9CED-4E2C-833E-0AC312AD6B1E?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FZorg%2FVoorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten%2FEindrapportage%20Project%20Overgang%2018-18%2B%20Lekstroom%20december%202020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:f16717021d804223b0f13ad3bf9875f2@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/DC466699-9CED-4E2C-833E-0AC312AD6B1E?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FZorg%2FVoorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten%2FEindrapportage%20Project%20Overgang%2018-18%2B%20Lekstroom%20december%202020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:f16717021d804223b0f13ad3bf9875f2@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/_#/files/Doorlopende%20zorg?threadId=19%3Af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype&ctx=channel&context=Toekomstperspectiefplan%2520Alkmaar&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FZorg%252FVoorbeelden%2520gemeenten%2520-%2520projecten%2520casussen%2520documenten%252FToekomstperspectiefplan%2520Alkmaar
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/nieuwsbrief/90a1a5d6-738d-4434-b264-6578846d6407/April-2021/
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Maastricht%2520Heuvelland&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FMaastricht%2520Heuvelland
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Maastricht%2520Heuvelland&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FMaastricht%2520Heuvelland


 

- Opstapregeling  
- Uitstroomtafel 

Klik hier voor de documenten  
 
Haarlemmermeer laat sommige jongeren vanaf 16 jaar een motivatiebrief 
schrijven. Ook werken ze met een toekomstplan, een budgetplan en een 
ondersteuningsplan van de begeleidende instantie. Daarnaast werken ze met 
een Opstap Regeling en uitstroomtafel, waar wordt besloten of iemand in 
aanmerking komt voor een tweejarig ondersteuningstraject. 

Amersfoort: 
- Integraal plan van 

aanpak 18-18+ 2018 
 

Handleiding Eigen Stek, Eigen 
Toekomst  

Handleiding eigen Stek, eigen Toekomst. Aanleiding van de handleiding is het 
grote aantal thuisloze jongeren met een jeugdzorgverleden, die het beste 
gebaat zijn bij zelfstandige huisvesting met ambulante zorg. Hierin zijn zoveel 
mogelijk randvoorwaarden, succesfactoren en aandachtspunten rondom 
zelfstandige huisvesting voor jongeren uit de jeugdzorg zijn vastgelegd.   

Enschede:  

 

Samenwerken met 

zorgverzekeraars: resultaten 

regio Twente 

 

In de regio Twente wordt al langere tijd samengewerkt door de 14 gemeenten 

en zorgverzekeraar Menzis. De resultaten die de integrale 

samenwerkingsagenda in 2020 opleverde, zijn in kaart gebracht met een 

factsheet. 

 

Oost Veluwe 
- Expertteams voor een 

goede samenwerking 
tussen jeugd en wmo 

 

Deventer:  
- Stappenplan van 18- 

naar 18+ 
 

Sittard-Geleen:  
- Samenwerking en 

evaluatie via de inkoop 

Sittard-Geleen benadrukt hoe belangrijk het is om de focus te leggen op de 
jongere, en minder op de hulpverlener. Hulpverleners geven veel aanvragen 
vanuit de jeugdzorg door aan WMO. Maar wat wil de jongere zelf? Laat de 
overstap het moment zijn om dat als uitgangspunt te nemen.  

https://teams.microsoft.com/_#/files/Doorlopende%20zorg?threadId=19%3Af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype&ctx=channel&context=Opstapregeling%2520en%2520uitstroomtafel%2520Haarlemmermeer&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FZorg%252FVoorbeelden%2520gemeenten%2520-%2520projecten%2520casussen%2520documenten%252FOpstapregeling%2520en%2520uitstroomtafel%2520Haarlemmermeer
https://vng.nl/nieuws/handleiding-eigen-stek-eigen-toekomst
https://vng.nl/nieuws/samenwerken-met-zorgverzekeraars-resultaten-regio-twente
https://vng.nl/nieuws/samenwerken-met-zorgverzekeraars-resultaten-regio-twente
https://vng.nl/nieuws/samenwerken-met-zorgverzekeraars-resultaten-regio-twente
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Deventer&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FDeventer
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Deventer&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FDeventer


 

Dit evalueren met zorgpartijen doen ze momenteel via de inkoop, waar alles 
wordt gebundeld. Hier wordt het netwerk waarmee je samenwerkt bijeen 
gebracht en het gesprek gevoerd: hoe gaat het nu? 

Leiden:  
- Perspectiefplan en 

jongeren coach 
- Innovatieve aankoop, 16-

27 speerpunt 

Leiden zorgt nu dat er een toekomstperspectiefplan aanwezig is bij 18- 
jongeren. Daar gaat de jongere coach dan mee aan de slag.    
 
Innovatieve aankoop. 16-27 is speerpunt bij contractbesprekingen jeugdhulp 
en Wmo. 

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde; 
- Acute casuïstiektafel 
- Methode samenwerking 

zorgverzekeraar  

Acute casuïstiektafel om wachtlijsten voor te zijn en zo vroeg mogelijk bij 
elkaar aan tafel te zitten. Daarnaast behandelen ze leercasuïstiek, in een 
leerkring met management en beleid om knelpunten op te lossen. Wanneer 
nodig wordt het contract aangepast. Ook werken ze met steunpilaren, 
jongeren coaches die de jongeren voor lange termijn zien en direct aan tafel 
zitten zodra er iets speelt. Daarnaast worden steunpilaren ingezet om het 
netwerk van de jongere te versterken. Tot slot zitten ze met zorgverzekeraars 
aan tafel.   
 
In de regio wordt met Menzis samengewerkt rondom 18-18+. Klik hier voor de 
methode. 

Groningen:  
- Woon-leer-werktraject 

 

Woon-leer-werktraject voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te 
vallen. Er wordt bij de toegang van gemeenten, het Wmo loket en sociaal 
werk gekeken naar jongeren waar het dreigt mis te gaan. Zij worden 
vroegtijdig benaderd en als de thuissituatie niet goed loopt, kunnen zij 
deelnemen aan het traject. Dit wordt samen met andere partijen 
georganiseerd. Sinds de start in maart hebben vijf jongeren onderdak.   
 
 

Groningen 
- Pilot met 50 casussen 

In kort bestek ziet de pilot er als volgt uit:  
• De jongere is al in zorg bij een van de aanbieders die voorzien 
in complexe zorgvragen van jeugd. Het betreft vaak een veelvoud 
aan zorgvragen- behandeling- begeleiding én het opvoedkundig 
component. Dan wordt de jongere 18 en moet er een nieuwe 
indicatie worden aangevraagd. Voor na het 18e jaar blijkt er dan 

http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/test-blok-5/


 

geen passend aanbod op de vraag te zijn, het gaat om een 
integrale vraag, maar daar is dan geen financiering voor.  

De indicatie wordt niet verstrekt, soms lopen jongeren tegen hun 
eigen bijdrage aan, en soms zijn er teveel risico’s dat aanbieders de 
zorgvraag niet aandurven.   
En voor die jongeren hebben we deze pilot ontwikkeld. (uit 
vooronderzoek blijkt dat het om ongeveer 50 van deze casussen op 
jaarbasis gaat.)  

• De aanbieder kan de jongere nu aanmelden voor de pilot  
• Kan doorgaan met de zorg waar hij mee bezig was  
• En de financieren worden nu eerst betaald uit beschermd 
wonen en uit WMO- verlengde jeugdwet.  
• Er is een kleine commissie die beoordeeld of de jongere 
geschikt is voor de pilot  
• En misschien wel het belangrijkst- achter de schermen bevindt 
zich een monitor die het proces met de jongere bijhoudt. Hoeveel 
uren worden er besteed, loopt het behalen van de doelen op 
schema, staat het belang van de jongere nog steeds voorop? En 
de monitoring moet helder maken hoe de financieren eigenlijk 
verdeeld moeten worden  
• Het ontwikkelen van deze monitor loopt en is nog niet af.  

Uiteindelijk komt het er op neer dat Groningen de aanbieder het 
vertrouwen geeft met het plan voor de jongere en toetsen we of het klopt. 
Voor de jongere zijn er geen ‘hobbels’ in de overgang. Soms is er extra tijd 
nodig om dit te realiseren.  
 

Gemeente Breda; 
- Matrix doorlopende zorg 
- Praatplaat Toekomstplan 

en toekomstplan 

Hoe houd je als gemeente in coronatijd regie over de continuïteit van zorg en 
ondersteuning voor kwetsbare jongeren? De gemeente Breda ontwikkelde 
een matrix waarmee ze doorlopend vinger aan de pols houdt. 
 
 

Van Wil naar Weg  
'Van wil naar weg' is een werkblad van Divosa om met jongeren in gesprek te 
gaan over de stappen naar de toekomst en het maken van een plan. 

https://www.16-27.nl/praatplaat-toekomstplan-gemeente-breda
https://www.16-27.nl/toekomstplan-gemeente-breda
https://www.16-27.nl/breda-houdt-zicht-op-continuiteit-van-zorg-coronatijd
https://www.16-27.nl/breda-houdt-zicht-op-continuiteit-van-zorg-coronatijd
https://www.16-27.nl/van-wil-naar-weg


 

 

Transitiecoach lvb 
Transitiecoach LVB. Deze bereidt jongeren met een LVB en hun ouders op 
professionele wijze voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond het 
18e jaar en betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover. 

Jongvolwassenencircuit GGZ 
Friesland 
 

GGZ Friesland heeft de opzet voor psychiatrie vernieuwd met een 
jongvolwassenen circuit (JVC) voor jongeren in de overgang naar 
volwassenheid. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen gedurende het traject zoveel 
mogelijk te maken met één behandelaar. De behandeling richt zich op de 
problemen die de jongere ervaart in het dagelijks functioneren en waar hij op 
vast loopt, in plaats van alleen uit te gaan van de diagnose. 
 
 

Dordrecht 
- Ontschotting en 

samenwerking 

Een van de deelnemers aan de pilot 'Werken met een toekomstplan' is van 's 
Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, 
ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten. 
 
 

Rotterdam:  
- VraagApp 

Gemeente Rotterdam is een pilot gestart met VraagApp voor kwetsbare 
jongeren. VraagApp is een app waarin mensen alledaagse vragen kunnen 
stellen aan vrijwilligers. In Rotterdam kunnen 400 kwetsbare jongeren tijdens 
de pilot gebruikmaken van de VraagApp. 
 
 

 
  

file:///C:/Users/HanneHouwing/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AXB3PQLQ/Transitiecoach%20lvb
https://www.16-27.nl/jongvolwassenencircuit-ggz-friesland
https://www.16-27.nl/jongvolwassenencircuit-ggz-friesland
https://www.16-27.nl/jongvolwassenencircuit-ggz-friesland
https://www.16-27.nl/jongvolwassenencircuit-ggz-friesland
https://www.16-27.nl/ontschotting-en-samenwerking
https://www.16-27.nl/ontschotting-en-samenwerking
https://www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren-rotterdam-kunnen-alledaagse-vragen-stellen-een-app
https://www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren-rotterdam-kunnen-alledaagse-vragen-stellen-een-app
https://www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren-rotterdam-kunnen-alledaagse-vragen-stellen-een-app


 

Gegevensdeling  

Voorbeeld In het kort  

Amersfoort 
- Standaardproces privacy 

Amersfoort is bezig met het uitwerken van een standaardproces voor 
privacy, zodat de basis al op papier staat om het proces te versnellen in 
de aanvraag van gegevens.   

Enschede 
- PIA 

Ypkje is bezig met het schrijven van een PIA en wil een sluitende 
jongerenaanpak. 

Gouda: 
- Profielen van gouda 16-27 

Van geen plek naar eigen stek in Midden-Holland 
Onderzoek in samenwerking met ExpEx en Expertisecentrum Complexe 
Zorg  
 

Drechtstede:  
- een voorbeeld van een 

mandaat  

Klik hier voor het document  
 

Capelle aan den IJssel  
- Relevante documenten van 

gemeente voor het gebruik 
van gegevens van jongeren. 

Klik hier voor de documenten  
- Afspraken begeleiding bij De Jonge Krijger 2251 0019a.pdf 
- trajectformulier 

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid 
Holland Zuid 

- Samenwerkingsovereenkomst 
aanpak MatchMakers 

 

Eindhoven:  
- Rapport privacy impact 

assessment  
 

Zuidoost Brabant  
- Definitief convenant 

samenwerking monitoring 
jongeren 

 

Rotterdam: 
- Monitoring risicojongeren 

 

Zeeland:   

https://teams.microsoft.com/l/file/A46F61B9-C8FD-40FA-A841-01DCA6AA2875?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2FMidden-Holland%20Van%20geen%20plek%20naar%20eigen%20stek.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gegevensdeling%20jongvolwassenen?threadId=19%3A66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FAVG%252FVoorbeelden%2520gemeenten
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gegevensdeling%20jongvolwassenen?threadId=19%3A66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FAVG%252FVoorbeelden%2520gemeenten
https://teams.microsoft.com/l/file/2D17E842-BD65-4FA8-ADEA-9A489007481E?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2FSamenwerkingsovereenkomst%20DGJ%20SDD%20Avres%20HW%202020.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/2D17E842-BD65-4FA8-ADEA-9A489007481E?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2FSamenwerkingsovereenkomst%20DGJ%20SDD%20Avres%20HW%202020.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/913C3BAC-C580-499A-A719-DD91B4C39B84?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2FRapport%20privacy%20impact%20assessment%20gemeente%20Eindhoven.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/913C3BAC-C580-499A-A719-DD91B4C39B84?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2FRapport%20privacy%20impact%20assessment%20gemeente%20Eindhoven.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/87946FE3-0449-4A98-8D19-082A1BE634C1?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2Fdefinitief%20convenant%20Ehv%20Zuidoost%20Brabant.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/87946FE3-0449-4A98-8D19-082A1BE634C1?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2Fdefinitief%20convenant%20Ehv%20Zuidoost%20Brabant.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/87946FE3-0449-4A98-8D19-082A1BE634C1?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FAVG%2FVoorbeelden%20gemeenten%2Fdefinitief%20convenant%20Ehv%20Zuidoost%20Brabant.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/C57F3D92-3B4E-4FFC-99E8-097A73175970?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FMonitor%20Risicojongeren%202016%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da


 

- Data Zeeuwse jongeren 16-27  

Handreiking gegevensdeling VNG 
(Hans Versteeg en Leon 
Sonnenschein) 

 

Leren van ervaringen; in Twente 

wordt data gekoppeld aan 

ervaringsverhalen 
 

Hoe ervaren gezinnen, hulpverleners en leraren de jeugdhulp? Wat 

maken zij mee? Waar lopen zij tegenaan? En wat kunnen we daarvan 

leren? Door ervaringsverhalen te verzamelen en die te koppelen aan 

warme data ontstaat er in Twente inzicht in de betekenis van zorg. Dat 

biedt aanknopingspunten om de jeugdhulp door te ontwikkelen 

 
Integrale aanpak  
 

Voorbeeld In het kort  

Schakelpuntoverleg gemeente 
Deventer 

Overleg over problemen jongeren 
 

Op Eigen Benen: Amersfoort: 
Pauline Promes 

Wordt op verschillende manieren samengewerkt 
Een pilot waarbinnen een fonds wordt gevormd gericht op de herstructurering van schulden van 5 
jongeren. In combinatie met een integrale aanpak gericht op zelfstandige woonruimte en 
begeleiding naar werk. 

Regionale Aanpak Noord-
Holland Noord 

Heeft tot doel dat professionals vroegtijdig en onderling afstemmen zodat zij de jeugdige en/of diens 
ouder(s) tijdig passende hulp bieden en niet langs elkaar heen werken.  

Overleg op casusniveau. 

Arnhem 
 

In Arnhem is de casuïstiek van jongeren uitgangspunt voor een soepele overgang van school naar de 
werkvloer. De aanpak is overgenomen door alle scholen en gemeenten in de arbeidsmarktregio. 

Samenhang tussen netwerken 
vb. Amsterdam 

Ellie Miedema 
e.miedema@amsterdam.nl 

Gemeente Enschede:  
- Interne integrale 

samenwerking 
 

Amsterdam: 
Acht Amsterdamse organisaties hebben als De Combinatie de handen ineen  geslagen.  Ze  werken  
samen  om  dak-  en  thuisloosheid  van  jongeren van 16 tot 27 jaar te voorkomen, hen te helpen 

https://teams.microsoft.com/l/file/CD33F6DF-564E-436D-8C35-BBC3F1795144?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FZeeland%2FZeeuwse%20data%2016-27%20jarigen.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/leren-van-ervaringen-twente-wordt-data-gekoppeld-aan-ervaringsverhalen/
https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/leren-van-ervaringen-twente-wordt-data-gekoppeld-aan-ervaringsverhalen/
https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/leren-van-ervaringen-twente-wordt-data-gekoppeld-aan-ervaringsverhalen/
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-lanceert-unieke-methode-voor-armoedebestrijding~ad459448/
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-lanceert-unieke-methode-voor-armoedebestrijding~ad459448/
https://futuracollege.nl/wp-content/uploads/2021/01/SZW-Jongerenineenkwetsbarepositie-1.pdf
mailto:e.miedema@amsterdam.nl
https://www.16-27.nl/netwerk-vrije-tijd/praktijkvoorbeelden
https://www.16-27.nl/netwerk-vrije-tijd/praktijkvoorbeelden


 

- Het actieprogramma 
De Combinatie 

om de regie over  hun  eigen  leven  te  nemen  en  er  voor  te  zorgen  dat  zij  zo  snel  mogelijk  
zelfstandig  en  veilig  kunnen  wonen.  De  organisaties  zijn  aanbieders van maatschappelijke 
opvang, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en onderwijs 

Kwikstart 
In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over 
jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een 
Kwikstart! Kwikstart is een uitgave van Kinderperspectief. 

Gouda: 
- Profielen van Gouda 

16-27 

Van geen plek naar eigen stek in Midden-Holland 
Onderzoek in samenwerking met ExpEx en Expertisecentrum Complexe Zorg  
 

Boxtel 
- Programma Let’s Move 

Klik hier voor meer informatie  
 
Pilot 1:Buddyproject 
Pilot 2:18- / 18+ 
Pilot 3:Maatschappelijke  participatie 

Rotterdam: 

- Programma 
Rotterdamse 
risicojongeren 

- Programma Elke 
jongere telt 

 

Enschede: social impact bond 
Factsheet Social Impact Bond  
 

Gemeente Enschede — interne 

samenwerking gemeente | 16-

27 
 

 

Twente Ontwikkeltafels  

 

Ontwikkeltafels 

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving.  

2. In Twente groeit de jeugd veilig op.   

3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven. 

 

https://www.margokoehorst.nl/projecten/3-lets-move
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Boxtel%2520-%2520Programma%2520Let's%2520Move&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FBoxtel%2520-%2520Programma%2520Let's%2520Move
https://teams.microsoft.com/l/file/7B28746D-972B-4626-BBA2-02D789E8CF84?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FProgramma%20Rotterdamse%20Risicojongeren%20-%20Factsheet%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/7B28746D-972B-4626-BBA2-02D789E8CF84?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FProgramma%20Rotterdamse%20Risicojongeren%20-%20Factsheet%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/7B28746D-972B-4626-BBA2-02D789E8CF84?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FProgramma%20Rotterdamse%20Risicojongeren%20-%20Factsheet%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/AC31F09F-5EFC-4F5C-98D5-E629E836D487?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FProgramma%20Elke%20Jongere%20Telt%202016-%202020%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/AC31F09F-5EFC-4F5C-98D5-E629E836D487?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen%2FRotterdam%2FProgramma%20Elke%20Jongere%20Telt%202016-%202020%20-%20Rotterdam.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:98fa5ee21d9b467981984550c5f13342@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/file/7B3FC309-60BD-4D3F-99B3-C3461DF279DD?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FOnderwijs%2FVoorbeelden%20uit%20gemeenten%2FGemeente%20Enschede%2FFactsheet%20Social%20Impact%20Bond%20Enschede.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:84284e63596340458779bd989fd69b19@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://www.16-27.nl/gemeente-enschede-interne-samenwerking-gemeente
https://www.16-27.nl/gemeente-enschede-interne-samenwerking-gemeente
https://www.16-27.nl/gemeente-enschede-interne-samenwerking-gemeente
https://www.16-27.nl/gemeente-enschede-interne-samenwerking-gemeente
https://www.samen14.nl/twentse-transformatie/default.aspx
https://www.samen14.nl/PageByID.aspx?sectionID=194685&contentPageID=
https://www.samen14.nl/PageByID.aspx?sectionID=194686&contentPageID=
https://www.samen14.nl/PageByID.aspx?sectionID=194686&contentPageID=
https://www.samen14.nl/PageByID.aspx?sectionID=194687&contentPageID=


 

Utrecht;  

- Aanpak verbeteren 
dienstverlening 
jongeren bij gemeente 
Utrecht  

Aanpak verbeteren dienstverlening jongeren bij gemeente Utrecht 

- Pilot Toekomstplan 

- Pilot Dak-en Thuisloze Jongeren 

- Project “Goeie Buur” samen met SSH en Academie van de Stad 

- Pilot “De Linde” 

- Actieonderzoek structurele maatwerkoplossingen 

- Verbinding met veiligheidspartners 

- Samen met jongeren aan de tekentafel 

- Uitwisseling gegevens rondom jongvolwassenen 
 

 
  
 
Overig 
 

1. Gemeenten die aan financiering 18- doen:  
- Gooi en Vechtstreek: bijzondere bijstand 
- Utrecht: gewone bijstand 
- Enschede (zie woonstap) 

 
 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Utrecht&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FUtrecht
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Utrecht&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FUtrecht
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Utrecht&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FUtrecht
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gemeentelijke%20en%20regionale%20programmas%20algemeen?threadId=19%3A98fa5ee21d9b467981984550c5f13342%40thread.skype&ctx=channel&context=Utrecht&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FGemeentelijke%2520en%2520regionale%2520programmas%2520algemeen%252FUtrecht

