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Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e verjaardag nog ondersteuning 
nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond. De decentralisaties bieden 
gemeenten de mogelijkheid om de problemen van jongeren levenslang en levensbreed aan te pakken. Met voorlig-
gend onderzoek kijkt Inspectie SZW of gemeenten hierin slagen. In het bijzonder kijkt de Inspectie naar de rol die de 
gemeentelijke afdelingen werk en inkomen (W&I) innemen. 

De Inspectie constateert dat er veel gemeenten zijn waar de gemeentelijke afdelingen W&I samenwerken met andere 
(gemeentelijke) partijen om de continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers te realiseren. Tegelijkertijd ziet 
Inspectie SZW dat een deel van de  gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij 
samen met andere partijen een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van continuïteit van de zorg en onder-
steuning voor 18-plussers. Dit blijkt uit het geringe aantal beleidsmedewerkers en klantmanagers dat aangee� dat er 
beleidsplannen en werkinstructies in hun gemeenten zijn. Alsook uit het ontbreken van samenwerking bij een deel 
van de gemeenten, tussen W&I en andere (gemeentelijke) partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning 
voor jongeren.

Inspectie SZW realiseert zich dat de decentralisaties nog vers zijn. Het rapport gee� inzicht in de wijze waarop 
gemeenten op dit moment hun we�elijke verplichtingen nakomen. 

 Kwantitatief onderzoek

Vier belangrijkste bevindingen: 

Conclusie

W&I is niet bekend met beleidsplannen 
en werkinstructies 18-plussers

Niet overal samenwerking tussen 
gemeentelijke afdelingen sociaal domein

W&I is positief over samenwerkings-
partners in het sociaal domein

Gebrek aan tijd en privacywetgeving 
staan samenwerken in de weg
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Met 18 jaar 
ben je (niet) volwassen
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Met 18 jaar 
ben je (niet) volwassen
Kwantitatief onderzoek

In dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

• Hebben gemeenten in beleid en werkinstructies vastgelegd op welke wijze vorm wordt 
 gegeven aan de dienstverlening aan jongeren a�omstig uit de jeugdhulp, die 18 worden, 
 en zo ja, welke onderwerpen beva�en dit beleid en deze werkinstructies?

• In welke mate en op welke wijze werkt de afdeling W&I samen met andere gemeentelijke 
 afdelingen en andere organisaties bij de dienstverlening aan deze jongeren?

• Wat is de kwaliteit van de samenwerking en welke opbrengsten en knelpunten zien 
 gemeentelijke beleidsmedewerkers en klantmanagers in de samenwerking met anderen 
 en binnen de eigen W&I organisatie met betrekking tot de dienstverlening aan deze jongeren?

Met behulp van de navigatieknoppen hiernaast vindt u de belangrijkste bevindingen.

Knelpunten
samenwerking

Beleidsplannen 
en werkinstructies

Kwaliteit 
samenwerking

Samenwerken 
(overlegmomenten)
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Gemeenten zijn op grond van artikel 2.1.2 vierde lid onder-
deel e van de Wmo verplicht om in een plan vast te leggen 
op welke wijze zij zorg dragen voor de continuïteit van 
zorg voor jongeren, die op grond van het bereiken van de 
lee�ijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet 
langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de 
Jeugdwet, maar deze zorg wel nodig hebben. De wetgever 
acht dit noodzakelijk omdat voor veel kwetsbare jongeren 
de stap naar een zelfstandig bestaan in de praktijk groot is. 
Het is volgens de wetgever niet reëel om van deze jonge-
ren te verwachten dat zij op hun 18e jaar van de ene op de 
andere dag zelfstandig kunnen functioneren.

Van de geënquêteerde beleidsmedewerkers gee� 68% 
aan dat er geen beleidsplan is of dat ze het niet weten. 
Verklaring voor het grote percentage beleidsmedewerkers 
dat niet weet of er een beleidsplan is, is dat het beleidsplan 
zijn grondslag hee� in de Wmo. Idealiter zijn beleidsme-
dewerkers W&I bekend met beleidsplannen op aanpalen-
de beleidsterreinen, maar de praktijk leert dat dit vaak niet 
het geval is.

Beleidsplannen 
en werkinstructies

Gemeenten met een beleidsplan gericht op 
continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers 

Beleidsplannen

0%

100%

Ik weet het niet Er is geen beleidsplan Er is beleid maar dit is onderdeel 
van een breder beleidsplan

Er is een beleidsplan voor deze groep

36%

32%

29%

3%

Werkinstructies

Onderwerpen in 
de beleidsplannen 
en werkinstructies

(n=99, enquête beleidsmedewerkers)



Er is geen wet die bepaalt dat gemeenten over werking-
structies moeten beschikken waarin aandacht moet zijn 
voor de continuïteit van ondersteuning voor jongeren die 
vanwege hun lee�ijd niet langer in aanmerking komen 
voor zorg op basis van de Jeugdwet. De Inspectie vraagt 
hier toch naar omdat het hebben van werkinstructies een 
indicatie vormt voor aandacht voor het onderwerp in de 
uitvoeringspraktijk.

Van de geënquêteerde klantmanagers gee� circa 80% 
aan dat er geen werkinstructie is of dat ze het niet weten. 
De klantmanagers die aangeven dat er in hun gemeente 
een werkinstructie is maar die niet volgens de werkin-
structie werken geven aan dat zij dit niet doen omdat het 
gaat om maatwerk. 

Beleidsplannen 
en werkinstructies

Gemeenten met werkinstructies gericht op 
continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers 

Werkinstructies

Onderwerpen in 
de beleidsplannen 
en werkinstructies

(n=88, klantmanagers enquête)

Onbekend Er is geen 
werkinstructie

Er is een werkinstructie maar
de klantmanager werkt niet
volgens deze werkinstructie

Er is een werkinstructie 
en die wordt door de 
klantmanager gebruikt

68%

5%

15%

12%

0%

100%
Beleidsplannen



Beleidsplannen 
en werkinstructies

Onderwerpen die onderdeel uitmaken 
van de ondersteuning aan 18-plussers 
(n=99, enquête beleidsmedewerkers, n=88, klantmanagers enquête)

Één regisseurOog voor de problemen van 
andere gezinsleden 

Bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie

94%97% 59%78% 24%38%

Melden voor het 18de jaarOndersteuning tijdens 
de 4 weken zoektermijn

Toekenning bijstand vanaf 
het ontstaan van het recht

94%72% 82%72% 68%59%

Contact met jeugdhulpinstellingen 
over jongeren die binnenkort 18 jaar worden

ToekomstplanOndersteuning voor jongeren
van 16/17 jaar

64%75% 19%50% 31%53%

Werkinstructie (enquête klantmanagers) Beleidsplan (enquête beleidsmedewerkers)

Aan de beleidsmedewerkers en klantmanagers is 
gevraagd welke onderwerpen onderdeel uitmaken van 
de ondersteuning aan jongeren.

De onderwerpen die vragen om samenwerking komen 
relatief weinig terug in beleidsplannen en werkwijzen. 
Deze zijn: er is één regisseur vanuit de verschillende 
domeinen, samen met de jongere wordt een plan opge-
steld waarin de warme overdracht van jeugdhulp naar 
ondersteuning na 18 jaar is geregeld, er is contact met 
jeugdhulpinstellingen zodat duidelijk is welke jongeren 
binnenkort 18 jaar worden.

Werkinstructies

Onderwerpen in 
de beleidsplannen 
en werkinstructies

Beleidsplannen



Samenwerken 
(overlegmomenten)

Overlegmomenten tussen de beleidsmedewerkers 
van W&I en andere gemeentelijke afdelingen

Samenwerking 
op uitvoeringsniveau

Samenwerking 
met uitvoeringspartijen

(n=99, enquête beleidsmedewerkers)

Globaal gee� driekwart van de beleidsmedewerkers 
65% tot 72%) aan dat zij overleggen met andere beleids-
afdelingen. Ongeveer een kwart van de beleidsmedewer-
kers gee� aan dat zij wekelijks of vaker overleggen; 
een derde maandelijks; en, een vijfde incidenteel. De 
beleidsmedewerkers geven aan dat zij het frequentst 
overleggen met schuldhulpverlening. Met de afdeling 
jeugdhulp en de Regionale Meld- en Coördinatiepunten 
(RMC) is volgens de beleidsmedewerkers het minst 
frequent overleg. De Inspectie constateert dat er veel 
wordt samengewerkt op beleidsniveau maar dat er nog 
wel verbetering mogelijk is. Samenwerking op beleids-
niveau is volgens de Inspectie in alle gevallen noodzakelijk 
omdat partijen op beleidsniveau afspraken moeten 
maken over de invulling van de samenwerking.

Samenwerking 
op beleidsniveau

De afdeling die gaat over jeugd(hulp)

De afdeling die gaat over Wmo

De afdeling die gaat over onderwijs

De afdeling die gaat over 
schuldhulpverlening

RMC

Wekelijks of vaker Maandelijks Incidenteel

19% 34% 18%

25%

23% 29% 14%

30% 17%

29% 27% 14%

17% 31% 17%



Samenwerken 
(overlegmomenten)

Overlegmomenten tussen de klantmanagers 
van W&I en gemeentelijke uitvoerende afdelingen
(n=88, enquête klantmanagers)

Samenwerking 
op beleidsniveau

De afdeling die gaat over jeugd(hulp)

De afdeling die gaat over Wmo

De afdeling die gaat over onderwijs

Wekelijks of vaker Maandelijks Incidenteel

De afdeling die gaat over 
schuldhulpverlening

RMC

31% 13%23%

39% 10%36%

30% 33% 15%

35% 33% 24%

47% 23% 15%

Samenwerking 
op uitvoeringsniveau

Samenwerking 
met uitvoeringspartijen

Het percentage klantmanagers dat aangee� dat er overleg 
is met een gemeentelijke uitvoerende afdeling ten behoe-
ve van de 18-plussers varieert tussen de 67% en 92%. 
Klantmanagers geven het vaakst aan dat er overleg is met 
schuldhulpverlening (92%), de afdeling Wmo (85%) en het 
RMC (85%). Volgens de klantmanagers ligt de frequentie 
waarmee overleg wordt gevoerd met het RMC het hoogst. 
Met de afdeling die gaat over jeugdhulp is, naar opgave 
van de klantmanagers, het minst overleg (67%). Ook de 
frequentie waarmee overleg wordt gevoerd ligt het laagst 
met deze afdeling.

Bijna alle klantmanagers geven aan dat er voldoende 
overleg is met andere gemeentelijke uitvoerende afdelin-
gen, het percentage varieert tussen de 91% en 98%. 
Klantmanagers geven het vaakst aan dat er onvoldoende 
overleg is met de gemeentelijke afdeling Wmo (9%) en 
jeugd(hulp) (8%). Uit analyses van de Inspectie blijkt dat 
wanneer jongeren problemen rondom sociaal functione-
ren ervaren een kwart van de klantmanagers de gewenste 
samenwerking niet opzoeken. Hier is dus nog verbetering 
mogelijk.



Samenwerken 
(overlegmomenten)

Overlegmomenten tussen klantmanagers van W&I en 
 niet-gemeentelijke uitvoerende partijen
(n=88 enquête klantmanagers)

Instellingen voor jeugdhulp

Zorginstellingen

Onderwijsinstellingen

UWV

Daklozenopvang

Instellingen voor beschermd 
en begeleid wonen

Woningbouwcorporaties

Wekelijks of vaker Maandelijks Incidenteel

16%

22% 36% 20%

27% 34% 21%

33% 43% 17%

13% 26% 18%

33% 20%

14%

8% 26% 32%

53% 21%

Samenwerking 
op beleidsniveau

Samenwerking 
op uitvoeringsniveau

Het percentage klantmanagers dat volgens eigen opgave 
overleg voert met een niet-gemeentelijke uitvoeringspartij ten 
behoeve van 18-plussers varieert tussen de 57% en 93%. Bijna 
alle klantmanagers geven aan dat er overleg is met UWV (93%) 
en instellingen voor beschermd en begeleid wonen (88%). De 
klantmanagers geven verder aan dat zij het meest frequent 
overleggen met UWV. Van de klantmanagers gee� 69% aan 
dat er overleg is met instellingen voor jeugdhulp. Met de 
daklozenopvang en de woningbouwcorporaties is volgens de 
klantmanagers het minst overleg. 

Bijna alle klantmanagers ervaren het aantal overlegmomen-
ten met niet-gemeentelijke partijen als voldoende. Een derde 
van de klantmanagers wil wel vaker overleggen met de 
daklozenopvang en een kwart van hen met de woningbouw-
corporaties. Met jeugdhulpinstellingen is volgens bijna alle 
klantmanagers (94%) overleg wanneer de problematiek van 
de jongere hierom vraagt. Uit analyses van de Inspectie blijkt 
dat wanneer jongeren problemen rondom sociaal functione-
ren ervaren een kwart van de klantmanagers de gewenste 
samenwerking niet opzoekt. Hier is dus nog verbetering 
mogelijk. 

Samenwerking 
met uitvoeringspartijen



Kwaliteit 
samenwerking

De kwaliteit van de samenwerking op 
beleidsniveau met andere gemeentelijke afdelingen 

Kwaliteit samenwerking
op uitvoeringsniveau

Kwaliteit samenwerking met 
niet-gemeentelijke partijen

(n=99, enquête beleidsmedewerkers)

De beleidsmedewerkers W&I die aangeven dat zij samen-
werken met een bepaalde gemeentelijke afdeling ten 
behoeve van de continuïteit van ondersteuning gericht 
aan 18-plussers beoordelen de kwaliteit van de samen-
werking met andere gemeentelijke beleidsafdelingen in de 
meeste gevallen als goed. Er zit weinig verschil in het 
niveau van de beoordeelde kwaliteit tussen de verschillen-
de afdelingen.

Kwaliteit samenwerking 
op beleidsniveau

De afdeling die gaat over jeugd(hulp)

De afdeling die gaat over Wmo

De afdeling die gaat over onderwijs

De afdeling die gaat over 
schuldhulpverlening

RMC

5% 44% 14% 2%

Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht Geen samenwerking

35%

13% 48% 6% 3% 30%

4% 48% 10% 4% 34%

8% 52% 10% 2% 28%

4% 43% 20 4% 29%



Kwaliteit 
samenwerking

Kwaliteit samenwerking 
op beleidsniveau

Ongeveer de hel	 van de klantmanagers beoordeelt de 
kwaliteit van de samenwerking met andere gemeentelijke 
uitvoeringsafdelingen ten behoeve van 18-plussers als 
goed. Ook is er ongeveer een zesde die de samenwerking 
als zeer goed beoordeelt en een zesde die de samenwer-
king als redelijk beoordeelt. Er zijn weinig klantmanagers 
die de kwaliteit als matig of slecht beoordelen. En, er zit 
weinig verschil in het niveau van de beoordeelde kwaliteit 
tussen de verschillende afdelingen.

Kwaliteit samenwerking
op uitvoeringsniveau

Kwaliteit samenwerking met 
niet-gemeentelijke partijen

De kwaliteit van de samenwerking op
uitvoeringsniveau met andere gemeentelijke afdelingen  
(n=88, enquête klantmanagers)

Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht Geen samenwerking

6%1%15%48%23% 7%

Gemeentelijke afdeling die 
gaat over jeugd(hulp)

Gemeentelijke afdeling die 
gaat over Wmo

Gemeentelijke afdeling die 
gaat overonderwijs

Schuldhulpverlening

RMC

11% 58% 1%3%18% 8%

17% 38% 15% 22%1%7%

17% 52% 15%1%1%14%

10% 40% 13% 1%2% 33%



Kwaliteit 
samenwerking

De kwaliteit van de samenwerking op 
uitvoeringsniveau niet-gemeentelijke uitvoeringspartijen   
(n=88, enquête klantmanagers)

Instellingen voor jeugdhulp

Zorginstellingen

Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht Geen samenwerking

Onderwijsintellingen

UWV

Daklozenopvang

Instellingen voor beschermd en 
begeleid wonen

Woningbouwcorporaties

2% 25% 21% 4% 44%4%

5% 48% 27% 7% 12%1%

7% 43% 24% 7% 15%4%

7% 55% 17% 2% 18%1%

2% 36% 33% 6% 22%1%

29% 31% 6% 3% 31%

5% 29% 17% 5% 43%2%

Kwaliteit samenwerking 
op beleidsniveau

De klantmanagers beoordelen de kwaliteit van de samen-
werking met niet-gemeentelijke uitvoeringspartijen ten 
behoeve van 18-plussers het meest met goed of redelijk. 
De samenwerking met onderwijsinstellingen wordt 
verhoudingsgewijs positief beoordeeld, en de samen-
werking met instellingen voor jeugdhulp verhoudings-
gewijsnegatief.

Kwaliteit samenwerking
op uitvoeringsniveau

Kwaliteit samenwerking met 
niet-gemeentelijke partijen



Knelpunten samenwerking beleidsmedewerkers 
W&I en de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp)    

Knelpunten 
samenwerking op 
uitvoeringsniveau

Knelpunten 
samenwerking met 
jeugdhulpinstellingen

(n=71, enquête beleidsmedewerkers)

De beleidsmedewerkers geven aan dat de extra tijdsinves-
tering door coördinatie en afstemming en de onduidelijk 
belegde regiefunctie de belangrijkste knelpunten zijn in de 
samenwerking met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp). 
Het ontbreken van een gevoel van urgentie wordt het 
minst als knelpunt benoemd door de beleidsmede-
werkers.

De beleidsmedewerkers die ook zelf een antwoord 
formuleerden geven aan dat zij de volgende knelpunten in 
de samenwerking met de gemeentelijke afdeling 
jeugd(hulp) ervaren: onvoldoende afstemming tussen de 
departementen op rijksniveau, budgeen zijn onvoldoen-
de ontschot, en gemeenten hebben meer beleidsverant-
woordelijkheid gekregen en minder �nanciële middelen.

Knelpunten 
samenwerking op 
beleidsniveau

Verschillende (politieke) prioriteiten

Verschillende �nanciële belangen

Vaak Soms

Geen gevoel van urgentie

Toename van de bureaucratie

Extra tijdsinvestering door 
coördinatie en afstemming

De regiefunctie is niet duidelijk belegd

Onvoldoende informatie uitwisseling

Belemmering van de informatie 
uitwisseling door bepalingen rond privacy

16% 65%

28% 45%

32% 51%

13% 58%

9% 35%

13% 56%

9% 45%

25% 55%

Knelpunten 
samenwerking



Knelpunten 
samenwerking

Knelpunten in de samenwerking tussen 
klantmanagers en de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp)  

Knelpunten 
samenwerking op 
uitvoeringsniveau

Knelpunten 
samenwerking met 
jeugdhulpinstellingen

(n=58, enquête klantmanagers)

Klantmanagers ervaren belemmering van informatie 
uitwisseling door bepalingen rond privacy, de extra 
tijdsinvestering door coördinatie en afstemming en een 
toename van de bureaucratie als knelpunten. Het ontbre-
ken van een gevoel van urgentie wordt door de klantma-
nagers het minst benoemd als knelpunt in de samenwer-
king met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp).

Verschillende (politieke) prioriteiten

Verschillende �nanciële belangen

Vaak Soms

Geen gevoel van urgentie

Toename van de bureaucratie

Extra tijdsinvestering door 
coördinatie en afstemming

De regiefunctie is niet duidelijk belegd

Onvoldoende informatie uitwisseling

Belemmering van de informatie 
uitwisseling door bepalingen rond privacy

19% 59%

33% 50%

31% 50%

28% 53%

3% 53%

10% 47%

10% 43%

19% 50%

Knelpunten 
samenwerking op 
beleidsniveau



Knelpunten in de samenwerking tussen 
klantmanagers en jeugdhulpinstellingen   

Knelpunten 
samenwerking met 
jeugdhulpinstellingen

(n=61, enquête klantmanagers)

In de samenwerking met jeugdhulpinstellingen benoe-
men klantmanagers belemmering van de informatie 
uitwisseling door bepalingen rond privacy als grootste 
knelpunt, gevolgd door een toename van de bureaucratie 
en onvoldoende informatie uitwisseling. Het ontbreken 
van een gevoel van urgentie, de verschillende (politieke) 
prioriteiten en de verschillende �nanciële belangen 
worden het minst als knelpunt benoemd door de klant-
managers.

Verschillende (politieke) prioriteiten

Verschillende �nanciële belangen

Vaak Soms

Geen gevoel van urgentie

Toename van de bureaucratie

Extra tijdsinvestering door 
coördinatie en afstemming

De regiefunctie is niet duidelijk belegd

Onvoldoende informatie uitwisseling

Belemmering van de informatie 
uitwisseling door bepalingen rond privacy

7% 38%

16%

25% 54%

31% 53%

25% 51%

31% 46%

2% 43%

36%

23% 44%

Knelpunten 
samenwerking op 
beleidsniveau

Knelpunten 
samenwerking op 
uitvoeringsniveau

Knelpunten 
samenwerking
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