
18-/18+
Dit document biedt handvaten omtrent de overgang van 18- naar 18+ 

Bij intake dient direct gekeken te worden naar de toekomst van de jeugdige en de overgang naar 18 jaar. Bij het 
verlenen van jeugdhulp aan een jeugdige van 16 jaar of ouder, waarvan de verwachting bestaat dat de 

hulpvraag doorloopt na het 18e levensjaar, neemt de zorgaanbieder (contractueel) het initiatief om samen met 
de jeugdige en gezin een toekomstplan/perspectiefplan op te stellen en de hulpverlening daarop af te stemmen. 

Met 18 jaar verandert de omgeving van de jeugdige: de betrokkenheid van voogden en instanties 
vanuit de jeugdhulp eindigt bij volwassenheid. Plotseling zit de jeugdige ‘aan het stuur’ en moet 

deze zijn eigen hulpvraag formuleren en eigenlijk ook zijn eigen problemen oplossen. Lastig 
voor jongeren die niet inzien dat ze een probleem hebben of wat voor soort probleem. Om een 

‘warme overdracht’ te borgen dient hier vroegtijdig voldoende aandacht aan besteed te worden.

Elk half jaar wordt een ‘ik word 18 gesprek’ 
gevoerd met de jeugdige met het toekomst plan.
Hierin is het perspectief beschreven van de jeugdige, 
waar het naar toe wil en hoe dit wordt bereikt. Bij de 
overgang naar 18 jaar is alles geregeld. Indien 
verlengde jeugdhulp noodzakelijk is (na 18 jaar) volgt 
de verwijzer de werkinstructie ‘Verlengde jeugdhulp’.

Na de overgang zit de jeugdige op de juiste plek om aan zijn of haar toekomst te 
werken. Samen is gekeken hoe hulp en ondersteuning gevonden kan worden voor 
de jeugdige:

WMO

WLZ

ZVW

Begeleiding thuis, hulpmiddelen, 
en beschermde woonomgeving 
(beschermdwonen@breda.nl)

Blijvend toezicht of 
24-uurs zorg

Persoonlijke verzorging of 
verpleging, psychiatrische 

behandeling

Passend 
Onderwijs

RMC

Ondersteuning bij het volgen 
van onderwijs

Regionale Meld en 
Coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten

Partici-
patiewet

Bijstands
uitkering

UWV

Ondersteuning bij de toeleiding 
naar werk en inkomen

Bij onvoldoende inkomen of 
vermogen om van te leven en 

geen recht op andere uitkering

WW, WAO, WIA, Ziektewet, 
Wajong

Veiligheid
Samen met gemeente bekijken 
hoe bescherming gerealiseerd 

kan worden

WMO
Begeleiding thuis, hulpmiddelen, 
en beschermde woonomgeving 
(beschermdwonen@breda.nl)

Woning
aanbod Kamers, sociale huur 

Partici-
patiewet

Schuld-
hulp

Burgerlijk 
wetboek

Ondersteuning bij de toeleiding 
naar werk en inkomen

Preventie en ondersteuning bij 
geldzaken (omgaan met geld en 

schulden)

Beschermingsbewind, 
mentorschap of curatele

UWV WW, WAO, WIA, Ziektewet, 
Wajong


