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Praktijkexperiment 18-/18+ 
 
 
Een van de speerpunten van Van de Straat is het praktijkexperiment 18-/18+. 
Dit thema is als uitkomst van de transitieanalyse en uit gesprekken met stakeholders en 
jongeren zelf als een van de belangrijkste naar voren gekomen. Een goede overgang van 
jeugdhulp naar volwassenzorg. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma. 
 
Bij 18 stopt de Jeugdhulp 
 
De gedwongen Jeugdzorg stopt als een jongere 18 is. Veel jongeren verdwijnen daardoor na 
hun 18e uit beeld. Een gedwongen kader heeft vaak als gevolg dat jongeren de hulp niet als 
positief hebben ervaren. Door de wet worden zijn van de één op de andere dag als 
volwassene aangerekend. Een logisch gevolg is dat jongeren eindelijk zelf en zonder hulp een 
nieuwe start willen maken, op eigen benen willen staan en zich ook volwassen voelen.   
 
Vaak ontstaan binnen een kort tijdsbestek uiteenlopende problemen: schulden, verslaving 
en huisuitzettingen. Met deze geëscaleerde problemen komen de jongeren bij 
interventiewerkers terecht. Een goede overdracht of eerder contact had veel problemen 
kunnen voorkomen. 
 
Onze ambitie 
 
Met het praktijkexperiment 18-/18+ willen we de nazorg en overgang van jeugdzorg beter 
geregeld hebben. We zijn van start gegaan in Friesland. Daarna volgt Groningen. Jongeren en 
ervaringsdeskundigen uit de Jeugdhulp doen en denken mee in een focusgroep. 
  
De belangrijkste activiteiten van dit experiment zijn: 

 Een proef in regio Noord met 18- jongeren die nu in zorg en die bij het verlaten van 
de jeugdhulp niet naar huis kunnen; 

 Landelijke opschaling van de aanpak voor een soepele overgang van jeugdhulp naar 
volwassenzorg; 

 Landelijke kennisdeling en uitwisseling van ervaringen. 
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De resultaten die we met elkaar willen bereiken zijn: 
o Een handreiking met de ‘wensen en oplossingen uit de regio’s’ die landelijk in 

te zetten is,  voor de noodzakelijke verandering 18-/18+ en het 
overgangstraject. 

o Een rapportage met checklist over de randvoorwaarden om een goede 
voorbereiding op zelfredzaamheid en zelfstandigheid en een soepele 
overgang 18-/18+ structureel mogelijk maken. 

o Een overzicht van goede voorbeelden en lopende pilots gericht op een 
soepele overgang 18-/18+ 

o Landelijke opschaling en verspreiding van de kennis, inzichten en ervaringen 
uit het praktijkexperiment. 

 
Meer informatie?  
 
Neem contact op met de projectleider, Marleen van der Kolk: m.kolk@zwerfjongeren.nl  
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