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Over deze kaart
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie begeleiden zes pilots ‘Werken 
met een toekomstplan’. De deelnemers aan de pilots werken nu al op basis van 
toekomstgericht werken met jongeren, maar allemaal op verschillende wijze.  
Op deze kaart staan de belangrijkste knelpunten die betrokken professionals 
ervaren bij toekomstgericht werken. Bij elk knelpunt hebben we manieren om 
hiermee om te gaan in kaart gebracht. Kijk voor meer informatie op www.16-27.nl

 
Met jeugdprofessionals bedoelen we mensen die opgeleid zijn om jongeren 
te ondersteunen, zoals jongerenwerkers en ambulant begeleiders jeugdzorg. 
Met professionals bedoelen we alle mensen die werken voor en met 
jongeren, zoals jeugdprofessionals en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Mogelijke oplossingenKnelpunten

Knelpuntenkaart Toekomstgericht werken 16-27

Wat zijn  
volgens betrokken 

professionals knelpunten bij  
het toekomstgericht werken

met jongeren en wat zijn
manieren om hiermee

om te gaan? 

Overgang

Plannen

Begeleiding

Jeugdprofessionals koppelen jongeren vanaf 16 jaar aan de Wmo-begeleider die ze krijgen als ze 18 worden.

Organisatie

Gemeenten maken mogelijk dat ondersteuning doorloopt nadat jongeren 18 jaar zijn geworden.
Gemeenten laten zorg doorlopen, totdat jongeren samen met jeugdprofessionals aangeven dat het niet meer nodig is.
Gemeenten kopen ondersteuning in voor de doelgroep 16-27 (lump sum), in plaats van persoonlijke trajecten met een knip bij 18 jaar.
Professionals kunnen budgetten domeinoverstijgend besteden, op basis van de vraag van de jongere.

Kennis en kunde

Vanuit Landelijke Aanpak 16-27 verzamelen en delen Movisie en NJi kennis over wetgeving, zodat professionals inzicht hebben in de ruimte die  
de wet nu al biedt.

Houding

Managers stimuleren en steunen professionals om buiten de kaders te denken en te werken.

Samenhang

Jeugdprofessionals hebben of zien geen ruimte 
om de harde overgang van 18- naar 18+ soepel 
te laten verlopen (‘scharrelruimte’).

De inhoud en vorm van toekomstplannen sluit 
vaak niet aan bij de behoeftes, leefwereld en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

Jongeren hebben vaak veel begeleiders  
die hun plannen zelden bundelen, waardoor 
samenhang ontbreekt.

Begeleiding

Jeugdprofessionals helpen jongeren hun droom te formuleren, en koppelen hier samen realistische doelen aan.
Jeugdprofessionals en jongeren formuleren doelen passend bij de jongere en passen ze aan als nodig.
Jeugdprofessionals maken een plan toegankelijk en begrijpelijk voor de jongere.
Organisaties ontwerpen een plan aansluitend bij de behoeftes van jongeren, zoals digitaal en met plaatjes.

Organisatie

Gemeenten garanderen dat randvoorwaarden zoals huisvesting en inkomen voor jongeren geregeld zijn, zodat jongeren zich hier niet in eerste  
instantie op hoeven te richten.

Kennis en kunde

Vanuit Landelijke Aanpak 16-27 verzamelen Movisie en NJi kennis en goede voorbeelden van verschillende vormen van toekomstplannen.
Professionals maken gebruik van goede voorbeelden om beter vanuit jongeren te leren denken en werken.

Houding

Professionals nemen de leefwereld van jongeren als uitgangspunt voor hun werk.

Begeleiding

Jongeren hebben nooit meer dan drie begeleiders.

Organisatie

Jongeren geven hun begeleiders toegang tot (een app met) hun dossier waarin alle plannen op een plek verzameld zijn.
Alle betrokken instanties spreken af een toekomstplan als uitgangspunt te nemen voor hun begeleiding.
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Ondersteuning

Kaders

Begeleiding

Jongeren kiezen een ondersteuner (uit persoonlijke kring) die toezegt betrokken te blijven, ook buiten trajecten om.

Organisatie

Gemeenten geven een ‘switch-indicatie’ aan jongeren die niet goed onder één indicatie passen, zodat zij makkelijk heen en weer kunnen.
Gemeenten maken mogelijk dat jeugdprofessionals hun indicatie-uren flexibel kunnen inzetten zonder dat ze vervallen.
Jeugdprofessionals kunnen ondersteuning bieden zonder dat een jongere hiervoor een indicatie heeft.

Kennis

Jongeren kunnen nergens terecht als ze niet in 
een traject zitten, zoals wanneer ze niet binnen 
bestaande regels passen of net uit een traject zijn.

Professionals en hun leidinggevenden weten, 
durven en kunnen niet buiten de kaders 
denken als de situatie hierom vraagt.

Gemeenten hebben niet altijd voldoende 
kennis of expertise om hun beleid af te 
stemmen op de behoeftes van jongeren.

Begeleiding

Jeugdprofessionals van verschillende organisaties bepalen samen welke begeleiding nodig is en hebben hiervoor gemeenschappelijk budget.

Organisatie

Organisaties voegen budgetten samen, zodat ze minder snel tegen (administratieve) grenzen lopen.
Organisaties houden bewust financiële ruimte vrij om zorg op maat in te kunnen kopen als dit nodig is.
Organisaties in een regio formuleren samen een visie op het traject 16-27, die richting geeft aan het handelen van professionals.

Kennis en kunde

Jeugdprofessionals en gemeenten leren van en aan elkaar manieren om buiten kaders te denken.

Houding

Gemeenten en UWV stimuleren hun medewerkers om meer buiten kaders te denken, waarbij de behoefte van de jongere leidend is.

Kennis en kunde

Gemeenten gebruiken ervaringen van jeugdprofessionals om hun beleid beter aan te sluiten bij de behoefte van jongeren.

Organisatie

Beleidsmedewerkers van gemeenten creëren draagvlak bij raadsleden en managers voor toekomstgericht werken.

Kennis en kunde

Gemeenten leren van jeugdprofessionals hoe ze jongeren individueel kunnen ondersteunen.
Gemeenten hebben niet altijd voldoende kennis 
of expertise om hun individuele begeleiding af  
te stemmen op de behoeftes van jongeren.
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