Aanpak 16-27
Voor doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren
Om kwetsbare jongeren te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een samenhangende aanpak
nodig van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden. Met een groot scala aan activiteiten ondersteunt de
landelijke Aanpak 16-27 gemeenten hierbij. Zo hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen zij
sneller en beter werken aan doorlopende ondersteuning van deze jongeren. De Aanpak 16-27 is een samenwerking
van gemeenten, NJi (Nederlands Jeugdinstituut), Movisie, Divosa en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Kwetsbare jongeren

Rol gemeenten

Activiteiten 16-27

De rol van gemeenten is groot. Gemeenten

Circa 15% van alle jongeren tussen

zijn aanspreekpunt voor jongeren en hun

Learn & Share

de 16 en 27 jaar is kwetsbaar

verzorgers. Ook zorgen zij voor de rand

De Aanpak 16-27 organiseert regelmatig

doordat zij op een of meerdere

voorwaarden, zodat jongeren ononderbroken

Learn & Share bijeenkomsten over dit

leefgebieden problemen hebben.

hun pad naar volwassenheid kunnen volgen.

onderwerp. Hier kunnen gemeenten,

Het kan gaan om schulden, geen

Zij bieden professionals de ruimte jongeren

professionals, jongeren en ouders kennis

goede plek om te wonen, een

daarbij te helpen, op alle leefdomeinen. Dat

delen en elkaar inspireren. Aan de hand van

complexe thuissituatie, verslaving,

vraagt ontschotting en samenwerking in

casuïstiek wordt gekeken naar wat nodig is

geen werk, schooluitval of een

het sociaal domein, en dat is iets waar alle

om zonder schotten te kunnen werken. Kijk

achterstand in ontwikkeling.

gemeenten mee aan de slag zijn.

op 16-27.nl voor actuele data.

niet mee want met 18 jaar verandert

Samenwerking met Rijk

Toekomstplan

er veel. Op dat moment belandt

Sommige knelpunten zijn niet lokaal of

Steeds meer gemeenten werken met

de jongere van de ‘beschermende’

regionaal op te lossen, maar vragen om

een toekomst- of perspectiefplan voor

omgeving van school en jeugdhulp

samenwerking van gemeenten en Rijk of

kwetsbare jongeren. Zo’n plan sluit aan

vanuit de Jeugdwet, in de

van actie van het Rijk zelf. Daarbij gaat het

bij bestaande hulpverleningsplannen. Het

vraaggerichte Wmo en de meer

niet (alleen) om aanpassingen van wet- en

helpt professionals bij een ononderbroken

eisen stellende Participatiewet. Deze

regelgeving, maar ook om beleid, uitvoering

ondersteuning van iedere jongere van 16 tot

jongeren hebben hulp nodig die past

en het faciliteren en stimuleren van de

27 jaar en benoemt welke ondersteuning er

bij hen, én bij hun ouders.

gewenste ontwikkeling. Op vier thema’s

nodig is op alle leefdomeinen. In de Aanpak

werken het Rijk, gemeenten, branches en

16-27 benoemen we de bouwstenen waar

deskundigen samen om de belemmeringen

een goed toekomstplan aan moet voldoen en

in kaart te brengen en beleidsoplossingen te

laten we goede voorbeelden zien. Dit doen we

bepalen. Het gaat om:

samen met beleidsmakers van gemeenten en

1. jongerenhuisvesting en de levensloop

uitvoerend professionals vanuit jeugdhulp,

Volwassen worden valt voor hen

benadering in het veiligheidsdomein

onderwijs, Wmo, werk en inkomen.

2. de overgang jeugd-GGZ naar
volwassenen-GGZ
3. aansluiting arbeid, onderwijs, zorg
4. inkomen, schulden en toeslagen (o.a.
bijstand voor 21-minners zonder netwerk)

18-/18+ ? → 16-27!
De zogenoemde Aanpak 16-27 verwijst naar de levensfase waarbinnen doorlopende
ondersteuning aan kwetsbare jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt
bij het 18e levensjaar.

“Er zijn zoveel regeltjes en ik word steeds maar heen en
weer gestuurd.” Francine, 19 jaar

Informatie voor ouders/jongeren

Ideeën?

Voor wie?

Jongeren en ouders missen betrouwbare

Heb je zelf een goed idee, nieuwsartikel

• gemeenten: ambtenaren en

en toegankelijke informatie over volwassen

of voorbeeld dat je met vakgenoten wilt

wethouders jeugd, Wmo,

worden. Met verschillende partners zorgen

delen? Laat het ons weten! Wil je zelf iets

participatie, wonen en onderwijs

we voor het beter beschikbaar maken van

organiseren rondom dit thema of heb je

betrouwbare informatie over wat er geregeld

vragen over de Aanpak 16-27? Stel deze via

die werken met jongeren tussen

moet worden op weg naar volwassenheid.

16-27@nji.nl, of neem contact op met:

16 en 27 jaar

Waar heb je wel en niet recht op en met

• hulpverlening: professionals

• ouders en jongeren: zij hebben
behoefte aan betrouwbare
informatie

Samen
Het streven naar één sociaal domein

welke wetten en voorzieningen kun je te

Astrid Jansen (VNG)

maken krijgen?

astrid.jansen@vng.nl
06 103 911 94

Portal en vraagbaak

of

Op de website 16-27.nl vind je informatie

Bas Wijnen (NJi)

en inspiratie over doorlopende zorg aan

B.wijnen@nji.nl

kwetsbare jongeren. Met een vraagbaak en

06 150 384 20

goede doorverwijzing naar partnersites.

geldt ook voor ons. Vanuit de
eigen expertise werken de kennis
instituten, landelijke verenigingen

Nieuwsbrief 16-27
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten

en gemeenten samen binnen

en bijeenkomsten van de Aanpak 16-27?

de Aanpak 17-26. VNG is er voor

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 16-27

gemeenten, NJi heeft de focus op

via de website 16-27.nl.

onderwijs en jeugdhulp, Movisie op
Wmo en Divosa op werk en inkomen.
Samen weten we meer en bereiken
we meer ambtenaren, professionals,
ouders en jongeren.

