
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Integrale aanpak 16-27 jarigen 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Iedere jongere in onze regio moet de kans krijgen 
om zich te ontwikkelen en om ‘naar vermogen’ 
actief deel te nemen aan onze maatschappij. Er 
zijn jongeren die daarbij extra hulp en 
ondersteuning nodig hebben. Dit geldt ook voor 
jongvolwassenen die met 18 jaar meerderjarig 
zijn, maar daarmee niet automatisch zelfstandig 
kunnen functioneren in onze maatschappij. 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. In te stemmen met de aanbevelingen uit de 
memo “Aanbevelingen voor gemeentelijk 
beleid tbv 16-27 jarigen”. 

2. Deze aanbevelingen een uitgangspunt te 
laten zijn bij het inkoopproces 2017 e.v. 

3. Dit voorstel met  een positief advies voor te 
leggen aan de colleges ter verwerking in het 
gemeentelijk beleid. 

4. Na instemming van de colleges de werkgroep 
Integrale aanpak de opdracht te geven om te 
komen tot een regionale aanpak voor de 
doorlopende zorglijn (aansluiting 18-18+) voor 
de specialistische hulpverlening, waarbij 
prioriteit gegeven wordt aan jongeren die 
uitstromen uit een intramurale setting 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen 
heeft de opdracht om aanbevelingen op te stellen 
voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze 
invulling te geven aan de ondersteunings-
noodzaak van 16 tot 27 jarigen. Doel is om 
knelpunten in de continuïteit van ondersteuning 
door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar 
tegenwerkend beleid en regels aan te pakken. 
Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage leveren 
aan de transformatiedoelstelling die gemeenten in 
Holland Rijnland zich naar aanleiding van de 
transitie jeugdhulp, Wmo en invoering 
Participatiewet hebben gesteld. 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen nvt 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Participatiewet 
 

 Eerdere besluitvorming:  
PHO 16 dec. 2015: Uitgangspunten Toekomst 
Jeugdwet 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:        Marja van Bruggen (werkgroep integrale aanpak) 

Organisatie:        Gemeente Leiderdorp 

 

 

Onderwerp: Aanbevelingen integrale aanpak 16-27 jarigen 

 

 

Beslispunten: 

1. In te stemmen met de aanbevelingen uit de memo “Aanbevelingen voor gemeentelijk 

beleid t.b.v. 16-27 jarigen”. 

2. Deze aanbevelingen een uitgangspunt te laten zijn bij het inkoopproces 2017 e.v. 

3. Dit voorstel met  een positief advies voor te leggen aan de colleges ter verwerking in 

het gemeentelijk beleid. 

4. Na instemming van de colleges de werkgroep Integrale aanpak de opdracht te geven 

om te komen tot een regionale aanpak voor de doorlopende zorglijn (aansluiting 18-

18+) voor de specialistische hulpverlening, waarbij prioriteit gegeven wordt aan 

jongeren die uitstromen uit een intramurale setting. 

 
Inleiding: 

Binnen de Werkagenda Jeugd heeft de werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen de 
opdracht om aanbevelingen op te stellen voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze 
invulling te geven aan de ondersteuningsnoodzaak van 16 tot 27 jarigen. Doel is om 
knelpunten in de continuïteit van ondersteuning door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar 
tegenwerkend beleid en regels aan te pakken. Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage 
leveren aan de transformatiedoelstelling die gemeenten in Holland Rijnland zich naar 
aanleiding van de transitie jeugdhulp, Wmo en invoering Participatiewet hebben gesteld. 
De leeftijdsgroep 16-27 jaar is gekozen omdat bij 16 jarigen de leerplicht vervalt en dat 
jongeren zonder startkwalificaties school verlaten en loopt tot 27 jaar in verband met de 
aansluiting met het werkloket Werk & Inkomen alsook dat bepalingen uit de 
Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar loopt.  
 
De werkgroep is onlangs gestart met het concretiseren van de aanbevelingen, waaronder 
ook het vraagstuk;  hoe om te gaan met de verschillende financieringsstromen zal worden 
meegenomen. Hier zal dit najaar verder invulling aan worden gegeven.  
 
Beoogd effect: 

Doorlopende lijnen voor kwetsbare jongeren in de overgang van 18- naar 18+. 
Knelpunten in de continuïteit van ondersteuning door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar 
tegenwerkend beleid en regels aan te pakken. 
 

 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 9 november 2016  

Tijd: 12.30 - 15.00 uur 

Locatie: Alphen aan den Rijn 

Agendapunt: 06 

Kenmerk: Aanbevelingen integrale 

aanpak 16-27 jarigen 



 

 

Argumenten:  

1.1 Aanbevelingen 

Omdat  participatiewet en Wmo met name lokale of subregionale aangelegden zijn, 
beperkt de werkgroep zich op dit moment tot het beschrijven van aanbevelingen. Met als 
doel dat iedere gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid  de aanbevelingen in het 
beleid zal overnemen en concretiseren middels een Plan van Aanpak. De werkgroep kan 
hierbij als sparringpartner fungeren. De werkgroep zal best practices ophalen en delen 
met iedere gemeente. 

 
2.1 Uitgangspunt bij inkoop 

De problematiek van zorg continuïteit bij de overgang van 18- naar 18+ is bekend bij 
zowel gemeenten, de Tijdelijke Werk Organisatie inkoop Jeugdhulp als bij 
zorgaanbieders. Bij de overleg tafel van 22 juni 2016 is dit ook een onderwerp van 
gesprek geweest.  
  
3.1  Verankeren van regionale aanbevelingen in lokaal beleid 

Door de aanbevelingen lokaal te verankeren in het beleid wordt er voor de komende 

beleidsperiode draagvlak gecreëerd. 

 

4.1 Doorlopende zorglijn (aansluiting 18- 18+ ) 

Ook in de specialistische hulpverlening zit nu nog een gat tussen 18- 18+. Soms is het zo 
dat een jongere nog niet uitbehandeld is bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Nu is 
het in veel gevallen organisatorisch (en financieel) nog niet mogelijk om deze zorglijn 
door te zetten. Daarnaast is er een groep jongeren die zich, na het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar, onttrekt aan hulpverlening. De werkgroep Integrale aanpak zal bij 
positieve besluitvorming in het PHO Maatschappij en in de colleges komen met een 
regionaal plan van aanpak voor de doorlopende zorglijn (aansluiting 18- 18+) binnen de 
specialistische zorg, waarbij minimaal aan drie randvoorwaarden moet worden voldaan: 
een dak boven het hoofd, zinvolle dagbesteding en een mentor of sponsor (liefst uit de 
eigen omgeving van de jongeren). 
 
 

Kanttekeningen/risico’s: 

1.1 Gemeentelijk beleid  

Beleid en uitvoering m.b.t. onderwijs, participatiewet en Wmo wordt bepaald op 
schaalniveau van de gemeente. Om goede aansluiting tussen de diverse beleidsterreinen 
te creëren en te behouden is commitment van het gehele college nodig en dienen de 
uitwerking van de aanbevelingen ook integraal met deze domeinen te worden opgepakt.  
 

Financiën: Het overnemen van deze aanbevelingen en eventuele financiële gevolgen is 

ter beoordeling per gemeente.  

 

Communicatie: Holland Rijnland zal in haar communicatie over de voortgang van de 

werkagenda jeugd en het speerpunt ‘ontwikkelkansen jongeren 16-27 jaar’ verslag doen 

van de producten van de werkgroep integrale aanpak en de reactie van gemeenten 

hierop. Er wordt m.b.t. de producten van de werkgroep integrale aanpak door Holland 

Rijnland geen communicatie richting publieke doelgroepen bedreven. Het is aan de 

aangesloten gemeenten om haar eigen communicatiebeleid m.b.t. de resultaten van de 

werkagenda jeugd te bedrijven. 

  



 

Evaluatie: De werkgroep integrale aanpak hoopt op basis van uitwisseling van 

knelpunten en best practices een regionaal beeld te ontwikkelen van de integrale aanpak 

16-27 jarigen. Zij zal hiervan medio 2017 verslag doen aan het PHO Maatschappij. 

 

Bijlagen: 

1. Aanbevelingen voor gemeentelijk beleid t.b.v. 16-27 jarigen (versie 0.5) 
2. Concept notitie Voor alle jongeren perspectief (gemeente Leiden)  
3. CBP-notitie Op eigen benen (juni 2016) 
4. VNG: Van 18 min naar 18 plus  

Handreiking voor gemeenten bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. 
 
 

 


