
Handreiking Microsoft Teams – onderdeel van de aanpak 16-27 

 

Leeswijzer  

In de besloten community op Microsoft Teams delen gemeenten documenten over de integrale 

aanpak van jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27. Het is een gezamenlijk archief van 

inspirerende aanpakken van gemeenten. 

 

De afgelopen jaren heeft de landelijke aanpak 16-27 zich gericht op een integrale aanpak op de big 5 

thema’s bij gemeenten. De landelijke aanpak bestond onder andere uit hulp en contact met de 

projectleider 16-27, de website 16-27.nl, meedenksessies en webinars over een specifiek thema van de 

Big 5 en bijeenkomsten en van het landelijk gemeentelijk netwerk. In al deze activiteiten zijn vele 

voorbeelden, lessen, documenten, vragen en antwoorden voortgekomen die we vanaf de start van de 

aanpak in 2017 hebben gebundeld op één plek, tot een overzichtelijke kennisstructuur: de Microsoft 

Teams pagina 16-27. Deze Microsoft Teams pagina is als voor alle landelijke collega's bij gemeenten, 

die werken aan de aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie (16-27). Op de pagina vind je 

onder andere beleidsstukken, onderzoeksrapporten, informatie over pilots, verslagen van 

bijeenkomsten en meedenksessies van het netwerk 16-27 en veel goede voorbeelden rondom 16-27 

en de Big 5. Wil je meer weten over wat er speelt op iedere Big 5, wat collega’s in het land doen en 

hoe je aan de slag kunt met een integrale aanpak 16-27? Neem dan eens een kijkje op de Microsoft 

Teams Pagina!  

 

Indeling Microsoft Teams  

De documenten hebben we ingedeeld naar de leefdomeinen van de big 5; doorlopende zorg, 

onderwijs-arbeidsmarkt, wonen-zorg, schulden en inkomen, en support. In iedere themamap staan 

verschillende submappen die je leiden naar de documenten waar je geïnteresseerd in bent. 

Ook hebben we een algemene map met overkoepelende thema’s. Klik op de links om doorgeleid te 

worden naar meer informatie. Iedereen is zijn van harte welkom om ook zelf stukken toe te voegen! 

 
Overzicht hoofdmappen MT Pagina            Voorbeeld overzicht submappen deelthema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik Microsoft Teams 

Wil je weten hoe je gebruik kunt maken van Microsoft Teams? Klik hier voor de handleiding.  

 

Vragen of een collega toevoegen? 

Wil je toegang voor jou of een collega van een gemeente tot de Microsoft Teams pagina of heb je 

vragen? Stuur dan een bericht naar aanpak16-27@vng.nl.  Na aanmelding ontvang je een uitnodiging 

voor de Teams pagina, van afzender Microsoft Teams, met als onderwerp: ‘You have been added as a 

guest to Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Microsoft Teams’. De link die hierin staat om deel 

te nemen is 30 dagen geldig. Klik op de paarse balk ‘Open Microsoft Teams’ om deel te nemen in het 

Team. Op een later moment kun je inloggen via https://teams.microsoft.com door je emailadres in te 

vullen waarop je de email kreeg, en het wachtwoord wat je hebt aangemaakt.   

https://vvng.sharepoint.com/:b:/s/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/EQBhLrqD_H5EvFwkrg4NFFsBNhcC5HDCEN4VjnMy9MTYVQ?email=GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%40vvng.onmicrosoft.com&e=XaBatc
mailto:aanpak16-27@vng.nl
https://teams.microsoft.com/


Mappenstructuur Microsoft Teams 16-27 

Op de volgende pagina’s vind je de themamappen en submappen weergegeven. Klik op de links om 

doorgeleid te worden naar meer informatie.  

 
Big 5 domeinen 
 
1. Microsoft Teams – doorlopende zorg  
  
Verslagen  

- VNG webinar doorlopende zorg 
- Webinar doorlopende zorg 
- LGN sessies doorlopende zorg  

  
Voorbeelden  

- Groslijst voorbeelden doorlopende zorg 
- Informatiemapjes enkele voorbeelden doorlopende zorg 
- Profielen jongvolwassenen OZJ  

 
Overige informatie en documenten  

- Functiebeschrijving regisseur 16-27 
- Inkoop zorg 
- Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 
- Regionale expertteams 
- Samenwerking gemeenten zorgverzekeraars  
- MKBA’s doorlopende zorg   

 

2. Microsoft Teams – onderwijs arbeidsmarkt  

Verslagen  
- VNG Webinar onderwijs-arbeidsmarkt 
- Meedenksessies onderwijs arbeidsmarkt 
- Sessies LGN onderwijs arbeidsmarkt  

 
Voorbeelden  

- Groslijst voorbeelden onderwijs arbeidsmarkt 
- Informatiemapjes enkele voorbeelden onderwijs arbeidsmarkt 

  
Overige informatie en documenten  

- Handreikingen en onderzoeken onderwijs arbeidsmarkt 
- Met Andere Ogen 
- Motie Kwint 
- Regionaal investeringsfonds mbo 

 

3. Microsoft Teams – wonen zorg  

Verslagen  
- VNG Meedenksessies wonen zorg 
- Bestuurlijke denksessie wonen zorg 
- LGN sessie wonen zorg 

  
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype/1.%2520Doorlopende%2520zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Meedenksessies%20doorlopende%20zorg/webinar%20doorlopende%20zorg%2015-10-20?csf=1&web=1&e=B4cp35
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Meedenksessies%20doorlopende%20zorg/webinar%20doorlopende%20zorg%2015-10-20?csf=1&web=1&e=B4cp35
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Meedenksessies%20doorlopende%20zorg/webinar%20doorlopende%20zorg%2015-10-20?csf=1&web=1&e=PbxsbS
https://teams.microsoft.com/_#/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252005%252027&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252005%252027
https://vvng.sharepoint.com/:w:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Voorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten/Voorbeelden%20doorlopende%20zorg%2016-27.docx?d=w40b4469d4c2e4f278954f0dc47a8058d&csf=1&web=1&e=laQcOI
https://vvng.sharepoint.com/:w:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Voorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten/Voorbeelden%20doorlopende%20zorg%2016-27.docx?d=w40b4469d4c2e4f278954f0dc47a8058d&csf=1&web=1&e=laQcOI
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Voorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten?csf=1&web=1&e=Tvjv4z
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Voorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten/Gouda%20-%20profielen%20jongeren%20-%20van%20geen%20plek%20naar%20eigen%20stek?csf=1&web=1&e=uNBIHC
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Functiebeschrijving%20regisseur%2016+?csf=1&web=1&e=ouOqe4
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Inkoop%20Zorg?csf=1&web=1&e=cxLB2k
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Ondersteuningsteam%20Zorg%20voor%20de%20Jeugd?csf=1&web=1&e=1mLP8j
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Regionale%20Expertteams?csf=1&web=1&e=4IyOLi
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Samenwerking%20gemeente%20en%20zorgverzekeraars?csf=1&web=1&e=w0hNY9
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Zorg/Voorbeelden%20gemeenten%20-%20projecten%20casussen%20documenten/MKBA%27s?csf=1&web=1&e=4SINwm
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype/1.%2520Doorlopende%2520zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Webinar%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27?csf=1&web=1&e=6UMHuk
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Webinar%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27?csf=1&web=1&e=6UMHuk
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Meedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27?csf=1&web=1&e=ufClt5
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Meedenksessies%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27?csf=1&web=1&e=ufClt5
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Sessies%20Landelijk%20gemeentelijk%20netwerk%20-%20onderwijs%20arbeidsmarkt?csf=1&web=1&e=OKzBZE
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Sessies%20Landelijk%20gemeentelijk%20netwerk%20-%20onderwijs%20arbeidsmarkt?csf=1&web=1&e=OKzBZE
https://vvng.sharepoint.com/:w:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Voorbeelden%20uit%20gemeenten/Voorbeelden%2016-27%20-%2024-06-2021.docx?d=wa2bd8c3e6b454b48afa9045f3bdbda48&csf=1&web=1&e=7b0fiM
https://vvng.sharepoint.com/:w:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Voorbeelden%20uit%20gemeenten/Voorbeelden%2016-27%20-%2024-06-2021.docx?d=wa2bd8c3e6b454b48afa9045f3bdbda48&csf=1&web=1&e=7b0fiM
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Voorbeelden%20uit%20gemeenten?csf=1&web=1&e=GfxniZ
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Voorbeelden%20uit%20gemeenten?csf=1&web=1&e=GfxniZ
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Handreikingen%20en%20onderzoeken%20onderwijs%20arbeidsmarkt%2016-27?csf=1&web=1&e=odlKGh
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Met%20andere%20Ogen?csf=1&web=1&e=WRaCP6
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Motie%20Kwint%20-%20MBO%20studenten%20begeleiden%20bij%20hun%20start%20op%20de%20arbeidsmarkt?csf=1&web=1&e=gXI0H3
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Onderwijs/Regionaal%20Investeringsfonds%20Mbo?csf=1&web=1&e=9YXU1p
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype/3.%2520Wonen%2520en%2520zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Wonen/Meedenksessies%20wonen%20en%20zorg?csf=1&web=1&e=lwpe8T
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Wonen/Meedenksessies%20wonen%20en%20zorg?csf=1&web=1&e=lwpe8T
https://teams.microsoft.com/l/file/16D9693F-41A4-484F-AFBD-576B26F91475?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FBestuurlijke%20denksessie%20wonen%20en%20zorg%206%20april%202021%2F210406%20Verslag%20bestuurlijke%20bijeenkomst%20Wonen%20en%20Zorg%20jongvolwassenen%20in%20een%20kwetsbare%20positie%2016-27%20DEF.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://vvng.sharepoint.com/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)/2021%2002%2004/Opnames%20bijeenkomst/Deelsessie%20ronde%201_%20Stichting%20Zwerfjongeren%20en%20gemeente%20over%20het%20Bouwdepot-20210204_105128-Opname%20van%20vergadering.mp4


Voorbeelden  
- Groslijst voorbeelden wonen zorg 
- Informatiemapjes enkele voorbeelden wonen zorg 

  
Overige informatie en documenten  

- Flitsteams wonen zorg 
- Handreikingen, onderzoeken en nieuws wonen en zorg 16-27 
- Housing First 
- MKBA wonen zorg 
- Skills in de stad   

 
 
4. Microsoft Teams – Schulden en inkomen 

Verslagen  
- VNG Webinar schulden  
- Expertsessie jongeren en schulden  

  
Voorbeelden  

- Groslijst voorbeelden schulden  
- Informatiemapjes enkele voorbeelden schulden 

  
Overige informatie en documenten  

- Implementatie programma schulden 

- Onderzoeken en handreikingen schulden 

- Beleidsdocumenten schulden  

 
 
5. Microsoft Teams – Support 

Verslagen  
- VNG Webinar support 
- Expertmeeting support 

  
Voorbeelden  

- Groslijst voorbeelden support  
- Informatiemapjes enkele voorbeelden support 

  
Overige informatie en documenten  

- Publicaties support 
- Mentor maatjes JIMs 

 

Algemene mappen 
 

A. Landelijk gemeentelijk netwerkoverleg 16-27 (2018-heden) 

B. Gemeentelijke en regionale voorbeelden integrale aanpak 16-27 

C. Microsoft Teams – gegevensdeling  

Verslagen  
- Meedenksessies gegevensdeling 

  

https://teams.microsoft.com/l/file/0A74C0AF-6173-4363-BCEC-2E3D9B947A6E?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FVoorbeelden%20gemeenten%20wonen%20zorg%2016-27%2FVoorbeelden%20wonen%20zorg.docx&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/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten%2520wonen%2520zorg%252016-27&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FVoorbeelden%2520gemeenten%2520wonen%2520zorg%252016-27
https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=200919%2520Flitsteams%2520wonen%2520%2526%2520zorg&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252F200919%2520Flitsteams%2520wonen%2520%2526%2520zorg
https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Handreikingen%252C%2520onderzoeken%2520en%2520nieuws%2520wonen%2520en%2520zorg%252016-27&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FHandreikingen%252C%2520onderzoeken%2520en%2520nieuws%2520wonen%2520en%2520zorg%252016-27
https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Housing%2520first&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FHousing%2520first
https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=MKBA%2520wonen%2520en%2520zorg&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FMKBA%2520wonen%2520en%2520zorg
https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Skills%2520in%2520de%2520stad&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FSkills%2520in%2520de%2520stad
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adfd11baa7e7f41fa974b0a8e60b0a889%40thread.skype/4.%2520Schulden%2520en%2520inkomen?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Werk%20en%20inkomen/Presentaties,%20webinars%20en%20meedenksessies/Online%20webinar%20schulden?csf=1&web=1&e=nI3M3o
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Werk%20en%20inkomen/Presentaties,%20webinars%20en%20meedenksessies/Online%20webinar%20schulden?csf=1&web=1&e=nI3M3o
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Werk%20en%20inkomen/Presentaties,%20webinars%20en%20meedenksessies/Expertsessie%20jongeren%20en%20schulden?csf=1&web=1&e=q7dYlD
https://vvng.sharepoint.com/:f:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/General/Voorbeelden%2016-27?csf=1&web=1&e=aClgL9
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Voorbeelden  
- Factsheets gegevensdeling big 5 16-27 
- Groslijst voorbeelden gegevensdeling  
- Informatiemapjes enkele voorbeelden gegevensdeling 

  
Overige informatie en documenten  

- Onderzoeken en handreikingen gegevensdeling 

 

D. Jeugdprofielen  

o Zorg voor de Jeugd  

o Movisie 

E. Datamatrix 16-27 

F. Integraal toekomstgericht werken  

G. Archief Manifest samen, slim, slagvaardig aan de slag (’17-’21) 

o Programma sociaal Domein 

o IBO JMAA 
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