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Voorwoord 
 

18 jaar, het is een magische leeftijd. Ik kan me nog goed de dag herinneren dat ik die leeftijdsgrens 
van 17 naar 18 overstapte. Het was niet dat ik me ineens volwassener voelde, maar ik voelde wel 
meer vrijheid én verantwoordelijkheid. Mijn ouders hadden me 18 jaar lang voorbereid op deze dag en 
ik was er klaar voor.  

Sinds september 2011 woon ik – over verantwoordelijkheidsgevoel gesproken –  als hoofdbewoner en 
wooncoördinator op een woongroep met vijf jongeren (18-21 jaar) en twee volwassenen (50-56 jaar) 
met een verstandelijke- en sociale beperking. Vier van deze bewoners zijn in de afgelopen paar jaar 
18 jaar geworden. De één had een voogd via William Schrikker, de ander had een maatschappelijk 
werker van zijn moeder die meedacht en een derde is gezegend met normaal begaafde ouders die 
alles voor haar konden regelen. De vierde had geen van de hiervoor genoemde betrokken 
volwassene. Ik was de enige. Toen besefte ik me hoeveel er komt kijken bij het wettelijk volwassen 
worden voor een jongere met een verstandelijke beperking met ouders met een verstandelijke 
beperking. Naast de praktische zaken als huisvesting, uitkering en bewindvoerder, moest de jongere 
voorbereid worden op de grote mensenwereld waarin ze (wettelijk gezien) veel vrijheid krijgt én van 
haar veel verantwoordelijkheid wordt verwacht. Verstandelijk en sociaal is haar ontwikkeling op een 
leeftijd van 10 jaar blijven steken.  

Met dit essay wil ik hulpverleners die werken met jongeren, die tussen nu en een aantal jaar 18 jaar 
worden, bewust maken van de noodzaak om op tijd te beginnen met de voorbereiding op de 
toekomstige ‘volwassenheid’ van hun jongeren. Bovendien wil ik gemeentes, die vanaf januari 2015 
verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, laten inzien dat deze voorbereiding óók onder hun zorg 
valt. Jeugdzorg stopt niet bij 18. Ik hoop hen, naast bewustwording, ook handvaten te bieden 
waarmee ze aan de slag kunnen in de praktijk. 

In dit essay beschrijf ik een waargebeurde casus uit mijn werk bij zorgmanege HartenHoeve in Deil. Ik 
wil de jongere en haar ouders bedanken voor hun vertrouwen in mij als begeleider waar vanuit ze hun 
toestemming hebben gegeven om deze casus te gebruiken. Daarnaast wil ik Christien van Harten en 
Astrid van Stuijvenberg, leidinggevenden van zorgmanege HartenHoeve, bedanken voor hun 
meedenken tijdens het tot stand komen van dit essay. 

Met dit essay rond ik de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke 
Hogeschool Ede af. Mijn dank gaat uit naar de verschillende docenten die mij de afgelopen jaren 
hebben geïnspireerd en gecoacht. In het bijzonder bedank ik afstudeerbegeleider Wilfred Vollbehr die, 
ondanks een rughernia, betrokken bleef bij mijn afstuderen. Bedankt voor uw meedenken en kritische 
noot.  

 

Hartelijke groeten, 

Jolijn van Harten 
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De 18e verjaardag is voor elke jongvolwassene een mijlpaal. Door het passeren van de 
meerderjarigheidsgrens gaat een nieuwe levensfase in met alle vrijheid, keuzemogelijkheden 
en plichten die de Nederlandse samenleving biedt. Dat geldt ook voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) die 18 jaar worden. ‘Eindelijk vrijheid’, denken veel van hen. 
Maar door hun beperking zijn deze jongeren vaak onvoldoende voorbereid op deze nieuw 
verworven zelfstandigheid. 

Door Jolijn van Harten 

Veel jongeren met een LVB komen uit multiproblemgezinnen. Ouders hebben, met hun eigen 
(verstandelijke) beperking, onvoldoende inzicht in de problematiek van hun kinderen en hebben 
ontoereikende opvoedingsvaardigheden. Zolang zij begeleiding krijgen bij de opvoeding en zorg 
rondom hun kind, gaat het prima. De hulpverlener richt zich dan vooral op vragen als: hoe waarborg je 
de persoonlijke hygiëne, wat is een normale bedtijd, hoe praat je een conflict uit en wat is gezonde 
voeding? Het is goed dat er iemand is die bij deze belangrijke domeinen meekijkt, maar als het kind 
wettelijk volwassen is, stopt de gezinsbegeleiding terwijl de vragen groter worden. Want hoe help je je 
kind bij hoe hij moet omgaan met een uitkering? Het ontbreekt deze jongeren meestal aan een 
adequaat steunsysteem om zich staande te kunnen houden in de complexe en snelle samenleving 
(Zoon, 2012).  

Tegen welke problemen lopen jongeren met een LVB, met ouders met een LVB, aan als ze 18 
jaar worden en wat heeft het huidige hulpverleningsaanbod nodig om deze problemen te 
kunnen minimaliseren? 

Volwassen? 
Daisy is bijna jarig en wordt dan 18 jaar. Ze vertelt hoe erg ze ernaar uitkijkt: ‘Dan ben ik eindelijk 
volwassen. Ik heb gehoord dat ik dan geld krijg van de politiek en volgens een meisje uit mijn klas 
hoef ik dan niet meer naar school.’ De vrijheid ligt aan haar voeten, denkt ze. Haar ouders zijn net zo 
blij: ‘Als Daisy straks volwassen is, hebben we eindelijk geen gezeur meer met alle hulpverleners. Dan 
kan Daisy mooi voor zichzelf gaan zorgen’. De vraag is of ze zich beseffen welke verantwoordelijkheid 
deze ‘vrijheid’ vraagt van zowel Daisy als van hen.  

Afstuderen voor HBO gediplomeerden | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | Christelijke Hogeschool Ede  



6 

Elk jaar bereiken in Nederland, net als Daisy, rond de zesduizend jongeren met een LVB de leeftijd 
van 18 jaar. Tot deze leeftijd worden kinderen met een LVB intensief begeleid. Zeker als hun ouders 
ook nog op het verstandelijk niveau van een kind functioneren. Speciaal- of ZMLK onderwijs, stichting 
MEE, zorgaanbieders en orthopedagogisch behandelcentra ontfermen zich tot die tijd over deze 
gezinnen. Een indicatie voor bijvoorbeeld gezinsbegeleiding is voor een kind nog mogelijk. Zodra een 
kind wettelijk volwassen wordt, wordt ook de financiering voor de hulp grotendeels anders (De Beer, 
2012). Daarnaast moet er bureaucratisch veel geregeld worden voor een 18-jarige met een LVB: 
opzeggen DUO (bij schoolverlaat), aanmelden voor dagbesteding, PGB, herindicatie, UWV, Wajong 
uitkering, AWBZ, WMO, zorgverzekering, WA verzekering, vervoer, belastingdienst, 
jonggehandicaptenkorting, bijzondere bijstand en bewind voering of budgetbeheer.  

Als de taart met 18 kaarsjes op is, nemen de gezinsbegeleider en de maatschappelijk werker 
afscheid. Vanaf die dag mogen de jongeren, opeens, zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Zo ook 
Daisy. Tegelijkertijd verwachten de ouders van Daisy dat hun dochter zich ook wel volwassen zal 
gedragen nu ze 18 is. Ze vragen meer zelfstandigheid als het gaat om helpen in het huishouden en 
meer eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verstandig besteden van haar uitkering. Daarmee 
overvragen ze Daisy onbedoeld, waardoor er thuis veel spanningen ontstaan. Dat uit zich soms in 
slaande ruzies tussen ouders en kind. Het gezin is jarenlang ondersteund bij de opvoeding door een 
hulpverlener van stichting MEE. Bij de vraag of er weer hulp kan komen in het gezin, is het antwoord: 
‘Helaas. Omdat Daisy wettelijk volwassen is, kunnen wij geen langdurige hulp meer bieden. 
Gezinsbegeleiding kan alleen nog kortdurend aangevraagd worden om een crisissituatie in te 
dimmen. De hulpvraag moet dan bovendien vanuit Daisy zelf komen’. Al deze veranderingen doen 
niet alleen een beroep op de volwassenheid van Daisy, maar ook op die van haar ouders.  

 

 

 

(Moonen & Verstegen, 2006) 

Breed probleem 
Bij William Schrikker Groep liepen voogden en gezinsvoogden vaak tegen dezelfde problemen aan bij 
hun volwassen-wordende pupillen. ‘We maakten voorheen altijd gebruik van een lijst waarop een 
aantal dingen stonden die wij als (gezins)voogd voor de kinderen geregeld wilden hebben voor hun 
18e verjaardag’, vertelt Sylvia van de Cappelle. Sylvia is inhoudelijk manager en 
gedragswetenschapper bij William Schrikker. Ze was nauw betrokken bij het onderzoek krachtplan 
18+ dat in maart dit jaar werd afgerond en gepresenteerd. ‘De lijsten waren voornamelijk gericht op 
het in orde krijgen van een woonplek en de financiën. Veel andere ontwikkelingsdomeinen kregen 
amper aandacht’, vertelt ze. Samen met de (gezins)voogden merkte Sylvia dat deze aanpak, ondanks 

LVB-specifieke 
kenmerken: 

•Intelligentie 
IQ 50 - 85 
•Beperkt sociaal 
aanpassings-
vermogen 

Bijkomende 
problematiek 

•Leerproblemen 
•Psyichatrische 
stoornis 
•Medisch- 
organische  
problemen 
•Problemen in 
gezinnen sociale 
context 

Komen tot 
uiting in: 

•Ernstige 
gedrags-
problemen 

En leiden tot: Chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning 
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de goede bedoelingen, niet werkte. Sylvia: ‘De overgang van zeventien naar achttien was te 
dramatisch. Veel jongeren dachten: als ik achttien ben heb ik een uitkering, dus alle vrijheid. Maar zo 
werkt het natuurlijk niet’. Hierdoor ontstonden er bij veel jongeren grote problemen. In korte tijd 
hadden ze een schuld op hun bankrekening en geen huisvesting. Terwijl juist dat de onderwerpen 
waren, waar het meeste tijd in was gestopt bij de voorbereiding. ‘Blijkbaar werkt dat dus niet’, 
concludeert Sylvia. Waarom precies, is niet duidelijk: ‘Ik vermoed dat hulpverleners te vaak geneigd 
zijn om nadruk te leggen op eigen ideeën en daarmee niet aansluiten op wat de jongere echt wil’. 

Uit het onderzoeksrapport Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten van het ministerie van VWS 
(2011) blijkt dat jongeren met een LVB moeite hebben om geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk 
toe te passen in nieuwe situaties: ‘Jongeren met LVB hebben vaak moeite met generaliseren. Bij elke 
nieuw levensfase zoals zelfstandig wonen, werk, relatie, beginnen van een gezin, verlies van een 
dierbare, etc. kunnen zij daarom terugvallen in oud gedrag waardoor opnieuw interventie noodzakelijk 
is. Dit maakt dat een LVB-jongere ook na het 23ste levensjaar begeleiding en (op momenten) 
behandeling nodig heeft’, stelt het rapport. Volgens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2009) 
naar de leeftijdsgrens van hulpverlening binnen jeugdzorg sluit de volwassenhulpverlening niet goed 
aan op de jeugdhulpverlening. Jongeren weten volgens dit rapport niet altijd de weg naar vrijwillige 
volwassenhulpverlening te vinden. De overgang van het ene naar het andere type hulpverlening 
verloopt niet altijd soepel, doordat zij elk vanuit en ander kader werken en verschillende 
verantwoordelijkheden hebben. ‘Jongeren hebben na een jeugdbescherming maatregel een 
outreachende en meer pedagogische benadering nodig’, stelt het instituut. Het onderzoek van William 
Schrikker Groep sluit hierop aan: ‘Door het gebrek aan aansluiting raken we die jongeren, die 
aanvankelijk wel de weg naar vrijwillige hulpverlening weten te vinden, weer kwijt. Soms is de 
problematiek ook te zwaar of te ingewikkeld voor vervolginstanties, waardoor er geen vervolgplek is 
voor de jongere. In andere gevallen zijn het lange wachtlijsten die een goede aansluiting in de weg 
staan (William Schrikker, 2014). 

Dromen 
Bij Daisy zien we bovenstaande aspecten terugkomen. Daisy heeft grote dromen over een leuke 
baan, een mooi huisje, de nieuwste telefoon en een grote televisie en een eigen hond. Met haar 
uitkering, kan ze dat best allemaal betalen, denkt ze. Zodra de uitkering op haar rekening staat, koopt 
ze een grote televisie. De maand erna koopt ze een tablet en de nieuwste Samsung-telefoon. Nog 
voor de zorgverzekering het automatische incasso kan innen, heeft Daisy het geld al uitgegeven. 
Ondertussen zit ze op verschillende datingsites waar ze op zoek is naar een man met wie ze samen 
zou kunnen wonen en die ook een hond wil. Als iemand haar waarschuwt voor jongens op internet, 
haalt ze haar schouders op en zoekt verder naar een knappe gozer met een goede baan. En terwijl de 
begeleid kamertrajecten en dagbesteding plekken worden aangeboden, blijft ze eigenwijs Asen op 
een echte baan en een eigen huis. Wat ze geleerd heeft van de goedbedoelde adviezen van 
hulpverleners, paste niet bij háár dromen en op het moment dat ze geld op haar pas ziet staan, 
vergeet ze wat ze geleerd heeft over de vaste lasten en een spaarrekening. 

Van een verzorgingsstaat zijn we een participatiesamenleving geworden. Grote bezuinigingen op de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de transitie van de jeugdzorg (het geldpotje 
voor zorg gaat naar de gemeentes) vraagt om een nieuwe kijk op de organisatie van de zorg in 
Nederland. ‘Eigen kracht’, is wat we steeds vaker horen. De overheid wil dat de burgers als civil 
society elkaar gaan ondersteunen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de opvoeding of de 
voorbereidingen voor een kind met een LVB, dat bijna volwassen is. Een buurman die handig is met 
de computer kan dan bijvoorbeeld helpen bij het invullen van de formulieren voor het UWV en DUO. 
Hoogleraren Marc van Ostaijen, William Voorberg en Kim Putters geven in hun essay Een 
onverantwoorde inzet op eigen verantwoordelijkheid, een kritische beschouwing op ‘eigen kracht’. 
‘Allereerst’, zeggen ze, ‘Is het beleid sterk gericht op eigen verantwoordelijkheid, terwijl cliënten vaak 
met een specifieke reden in aanraking gekomen zijn met jeugdzorg. Veelal juist omdat het ontbreekt 
aan eigen kracht en zelfredzaamheid’ (Van Ostijen, Voorberg, & Putters, 2013). 
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‘Als iemand haar waarschuwt voor jongens op internet, haalt ze haar schouders op en zoekt 
verder naar een knappe gozer met een goede baan.’ 

Op zoek naar oplossingen 
‘Begin op tijd met het voorbereiden van de jongeren op hun toekomst als volwassene’, bepleit Sylvia. 
Het traject 18 take control dat William Schrikker Groep na aanleiding van hun onderzoek heeft 
ontwikkeld, moet de jongeren en hun begeleiding een handreiking bieden. Deze wordt ingezet vanaf 
het moment dat de jongere 16 jaar is, zodat hij twee jaar de tijd heeft om zich goed voor te bereiden. 
Het traject bestaat uit vier kernelementen: 1) inventariseren van toekomstwensen van de jongere, 2) 
netwerk rondom jongere plaatsen, 3) ondersteuningsbehoefte van de jongere in kaart brengen en 4) 
een toekomstplan maken met de ondersteuningscoalitie. De bedoeling is dat door het inzetten van dit 
traject de krachten van de jongere worden vergroot en de balans tussen risicofactoren en 
beschermende factoren worden verbeterd. ‘De wensen, ambities en dromen van de jongere staan 
centraal’, benadrukt Sylvia. ‘Hij heeft de hoofdrol’. Daarnaast ligt er veel nadruk op het versterken van 
het netwerk en steeds meer regie in hun handen leggen, zodat zij uiteindelijk de zorg voor de jongeren 
over gaan nemen na de 18e verjaardag. Volgens Sylvia kan 18 take control ook goed gebruikt worden 
door andere hulpverleners dan die van William Schrikker. ‘Bij dit traject gaat het erom dat je als 
hulpverlener niet je eigen normen en waarden doordrukt. Je moet als hulpverlener vragen blijven 
stellen over wat de jongere zelf wil. Jongeren zullen dan zelf ontdekken wat goed voor hen is en dat 
voelt voor hen beter dan dat ze iets voor hun gevoel moeten’, benadrukt Sylvia. 

Naast het in kaart brengen van het toekomstperspectief, is het volgens Diepenhorst en Hollander ook 
belangrijk dat de jongeren voorbereid worden op hun rol en taken als ze volwassen zijn. Zij 
beschrijven een ontwikkelingsgerichte behandeling gericht op het ontwikkelen en verkrijgen van 
vaardigheden als egoversterkende behandeling, psycho-educatie, systeemtherapieën en sociale 
vaardigheidstraining (Diepenhorst & Hollander, 2011). Scholen kunnen een grote rol spelen bij het 
voorbereiden en toerusten van hun studenten met LVB op alles wat ze moeten weten voor een 
volwassen leven. Hierbij moet het oefenen in de praktijk niet over het hoofd worden gezien. Bij het 
oefenen richt de jongere zich helemaal op zijn dagelijkse- en toekomstige leven in een context die 
relevant en cognitief toegankelijk is. Het ontwikkelen van kennis over de maatschappij en problemen 
en uitdagingen die deze jongeren daarin zal tegenkomen, is van levensbelang (Hanson-Baldauf, 
2011).  
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In de praktijk 
Natuurlijk stond Daisy er ook niet alleen voor. De gezinsbegleider van MEE en haar docenten van de 
ZMLK school hebben geprobeerd een rol te spelen bij het vergemakkelijken van deze overgang. De 
gezinsbegeleider heeft zich voornamelijk gericht op het in orde maken van de bureaucratische 
rompslomp. Ze heeft met Daisy een gesprek gehad over haar uitkering en over waar ze zou willen 
wonen. De school heeft vooral praktische zaken geoefend via computerprogramma’s, gezocht naar 
een passende dagbesteding plek en thema’s als loverboys en relaties besproken in de klas. Zowel 
van de school als van de gezinsbegeleider waren het goedbedoelde pogingen om Daisy te helpen. 
Toch blijkt het voor Daisy lastig om dat wat ze heeft gehoord, gezien en geleerd tijdens school of van 
haar gezinsbegeleider, ook echt zelfstandig toe te passen in de werkelijkheid van de praktijk. Het is 
dan ook de vraag of het reëel is dit van een gezinsbegleider – die al in beperkte tijd veel moet kunnen 
betekenen voor het gezin – en van een juf – die nog tien andere leerlingen in de klas heeft met andere 
aandachtspunten en wensen – te verwachten. 

Samen met Daisy stappen jaarlijks een paar duizend jongeren met een LVB het grote avontuur van 
hun jongvolwassen leven in zonder zich ook maar ergens op voorbereid te hebben. Ze struikelen vaak 
al na een paar weken over de verwachtingen van ouders, omgeving en, nog het meest, van de 
overheid en de Nederlandse samenleving. Deze jongeren vallen letterlijk overal tussenin: te oud voor 
jeugdhulpverlening, te jong om zelf met een hulpvraag de volwassenhulpverlening binnen te stappen. 
Vaak raken deze jongvolwassenen uit beeld bij de zorg. Een groot deel van deze jongeren redt het 
niet en komt later met zwaardere problematiek of als zwerfjongere weer in zicht (Steketee, 
Vandenbroucke, & Rijkschroeff, 2009). Het is daarom voor hen én voor onze samenleving van groot 
belang dat er meer oog komt voor het voorbereiden van deze doelgroep op hun volwassenheid.  

Voorstel 
Met het oog op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf januari 2015, zoals 
vastgelegd in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), wil ik adviseren dat binnen dit 
ondersteunende aanbod van de gemeente ook de begeleiding naar volwassenheid wordt 
meegenomen (Rijksoverheid, 2014). Het lijkt me goed als er binnen de WMO een team komt die 
kinderen vanaf 16 jaar die, op wat voor manier dan ook, onder de jeugdzorg vallen, gaan begeleiden 
bij de voorbereiding op hun volwassen leven. De 16-jarigen worden dan gekoppeld aan een mentor. 
De mentor brengt, aan de hand van 18 take control, in kaart wat er moet gebeuren voor de 18e 
verjaardag en zoekt naar mogelijkheden om de nodige vaardigheden in praktijk te oefenen. Hierbij kan 
hij het netwerk, vrijwilligers, de school en betrokken hulpverleners, zoals de gezinsbegeleider, in actie 
brengen. Het 18 take control team van de WMO krijgt dus een coördinerende taak bij het 
verwezenlijken van een goede overgang van kind naar volwassene.  

Dan zal de 18e verjaardag voor jongeren als Daisy echt iets worden om naar uit te kijken. Twee jaar 
heeft ze gewerkt aan een volwassen en zelfstandig leven binnen haar mogelijkheden. Ze kijkt ernaar 
uit en weet op wie ze terug kan vallen als het ze in de knel komt. Als de taart met 18 kaarsjes op is, 
mag Daisy alles wat ze geleerd en geoefend heeft in praktijk gaan brengen. Daisy, haar 18 take 
control mentor en haar ouders hebben er alle vertrouwen in. 

 

 

* Daisy heeft in werkelijkheid een andere naam. Haar verhaal is wel echt. 
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Reflectieverslag 
Aanleiding en probleemstelling 
‘Wie gaat dat allemaal regelen?’ was de wanhopige vraag van de verstandelijk beperkte ouders van 
Daisy. Ik wist het ook niet. Hun dochter kwam vanaf haar vijftiende bij ons in het weekend logeren en 
volgde daarnaast elke woensdagmiddag de dagbesteding voor kinderen. Nu ze bijna 18 jaar is, is 
vanuit de ouders en hun gezinsbegeleider de vraag gekomen om Daisy ook te gaan voorbereiden op 
een begeleid woonplek op de groep waar ik wooncoördinator en woonbegeleider ben. Al één keer 
eerder had ik een intake gedaan met een meisje van 17. Zij had een voogd die een checklist had van 
alles wat voor haar bijna-volwassen pupil geregeld moest worden. Dat lijstje heb ik bij me en we 
hebben het net doorgenomen: opzeggen DUO (bij schoolverlaat), aanmelden voor dagbesteding, 
PGB, UWV, Wajong uitkering, zorgverzekering, WA verzekering, vervoer, belastingdienst, 
jonggehandicaptenkorting, bijzondere bijstand en bewind voering of budgetbeheer. Hoewel het niet bij 
mijn taak hoort, probeer ik hen zoveel mogelijk te helpen bij het regelen van al deze punten. Zodra ze 
18 is, loop ik tegen het volgende probleem aan. Hoewel ouders verwachten dat hun dochter zich 
vanaf haar 18e verjaardag ook volwassen gedraagt, wordt Daisy thuis steeds opstandiger wat vaak 
uitmond in slaande ruzies in het weekend. De gezinsbegeleider zegt niks meer te kunnen doen. Daisy 
is voor de wet volwassen, dus geld voor gezinsbegeleiding is er niet meer. Nu word ik ook wanhopig. 
Hoe kan het dat van verstandelijk beperkte ouders én hun verstandelijk beperkte kind(eren) wordt 
verwacht dat zij, op het moment dat het kind 18 jaar wordt, zich ineens volwassen en verantwoordelijk 
kunnen gedragen? 

Ik probeer erachter te komen waar Daisy terecht kan met haar hulpvraag. Het probleem is: ze ziet zelf 
niet dat ze een hulpvraag heeft. ‘Ik ben 18, dus ik kan het heus wel zelf oplossen allemaal. Ik krijg toch 
een uitkering?’ zegt ze. Terwijl de volwassenhulpverlening vraagt om eigen initiatief bij het inschakelen 
van hulp. Ondertussen gaat per 1 januari 2015 met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
de jeugdzorg naar de gemeentes. In de nieuwe functies van de gemeente staat echter nog niks over 
de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg, terwijl de laatste tijd vaak blijkt dat daar een gat zit 
(Rijksoverheid, 2014). Een paar jaar gelden bracht Verwey-Jonker Instituut het uitgebreide rapport 
(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar naar buiten (2009). Daarin staat dat de overgang van jeugdzorg 
naar volwassenzorg hapert wat ertoe leidt dat 18-23 jarigen niet de begeleiding krijgen die zij nodig 
hebben. In maart dit jaar kwam William Schrikker Groep met Krachtplan 18+ (2014) met daaraan 
gekoppeld de documentaire Het leven begint bij 18 (Van den Berge & Paul de Bont Producties, 2014). 
Zowel het Verwey-Jonker Instituut als William Schrikker gaan uit van kinderen die al begeleid worden 
vanuit de (beschermde) jeugdzorg. Hoe zit het dan met de jongeren met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) die, zonder een beschermingsmaatregel, bij hun ouders met een LVB wonen? 

Jongeren met een LVB die 18 jaar worden, met ouders met een LVB, ondervinden moeilijkheden bij 
de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg. 

Vraagstelling 
Hoofdvraag: Tegen welke problemen lopen jongeren met een LVB, met ouders met een LVB, aan als 
ze 18 jaar worden en wat heeft het huidige hulpverleningsaanbod nodig om deze problemen te 
kunnen minimaliseren? 

Deelvragen: 

1. Tegen welke problemen lopen jongeren met een LVB, met ouders met een LVB, aan als 
ze de leeftijdsgrens van 18 jaar bereiken? 
a. Wat zijn de problemen op gezinsniveau en waar de jongere zelf direct mee te maken 

krijgt? (micro) 
b. Wat zijn de problemen op instellingsniveau, waar (gezins)voogden en betrokken 

hulpverleners mee te maken krijgen? (meso) 
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c. Wat zijn de problemen op overheidsniveau, waar onder andere de gemeentes mee te 
maken krijgen vanaf januari 2015? (macro) 

2. Op welke manieren worden jongeren met een LVB op dit moment begeleid naar de 
volwassenheid van de jongere?  
a. Wat zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten? 
b. Wat is, voor zover bekend, het resultaat van deze methodieken? 

3. Hoe kan de begeleiding van jongere met LVB <18 naar jongvolwassenen >18 verbeterd 
worden? (Aanbevelingen) 

Doelstelling 
Met dit essay wil ik in eerste instantie een maatschappelijk probleem op de agenda zetten. Ik besef 
me dat er dit jaar, mede dankzij de documentaire Het leven begint bij 18 (2014), al veel over 
gesproken is. William Schrikker is ook met een concrete oplossing gekomen in de vorm van de 
methodiek 18 take control. Toch blijft een belangrijke doelgroep nog onbesproken en dus 
onbereikbaar. Met mijn essay wil ik het probleem van deze doelgroep tot leven laten komen onder 
hulpverleners én de ambtenaren die vanaf januari 2015 verantwoordelijk worden over de jeugdzorg in 
hun gemeente. Deze jongeren én ouders weten niet waarin ze belanden en wij, als hulpverleners zijn 
ons onvoldoende bewust van de noodzaak om hier al een aantal jaar vóór de 18e verjaardag in actie 
te komen. Anders zijn we, zoals bij Daisy, te laat, wat kan resulteren in veel grotere problematiek. 

Ik besef me dat, behalve de politiek misschien, niemand wat heeft aan alleen het stellen van een 
probleem. Daarom ben ik op zoek gegaan naar oplossingen die al toegepast worden om de 
overgang van jeugd naar volwassenheid voor mensen met een LVB te vergemakkelijken. Door 
methodieken en theorieën te benoemen wil ik inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om als 
hulpverlener een jongere goed te kunnen begeleiden bij deze overgang.  

Omdat er nog geen duidelijke methodiek is die wordt toegepast bij jongeren met een LVB zonder een 
beschermingsmaatregel, ben ik vervolgens op zoek gegaan naar een manier waarop wij en de 
overheid (de gemeenten) deze jongeren kunnen begeleiden. Door mijn aanbevelingen theoretisch te 
onderbouwen, hoop ik hulpverleners en mensen van de WMO te kunnen overtuigen van de 
mogelijkheden die er zijn om grotere problematiek voor deze doelgroep te kunnen voorkomen.  

Kortom: ik wil het nut, de noodzaak en de mogelijkheden schetsen voor een goede begeleiding van 
jongeren met een LVB die, over een paar jaar, 18 worden en daarmee wettelijk volwassen zijn, met 
alle verantwoordelijkheden en vrijheden die daarbij horen. 

Doelgroep in relatie tot de verdiepingsminor Jeugdzorg & Pedagogiek 
De doelgroep waarin ik me heb verdiept zijn jongeren van 16 tot 23 jaar met een LVB, met ouders met 
een LVB. Tot hun achttiende vallen deze jongeren in ieder geval onder jeugdzorg. Ook na de 
wettelijke overgang naar volwassenheid, blijven de jongeren professionele pedagogische interventies 
nodig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Zij blijven, soms hun hele leven, cognitief, sociaal en 
emotioneel functioneren op het niveau van een kind. Voor dit essay heb ik me verdiept in de 
pedagogische begeleiding die jongeren met een LVB vanaf +/- hun 16e leeftijd nodig hebben, om op 
een goede manier de overgang naar de volwassen wereld te kunnen maken.  

Verantwoording en beschrijving werkwijze 
Nadat ik voor mezelf de vragen helder had, ben ik op zoek gegaan naar bestaande gegevens. Ik heb 
een heleboel nationale en internationale bronnen verzameld. Het ging hierbij voornamelijk over 
rapporten, een aantal artikelen en een aantal boeken. Een deel van de documentanalyse heb ik 
verwerkt in de factsheet met de hoofdvraag: tegen welke obstakels lopen jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (met ouders met lvb) aan als ze 18 jaar worden? (zie bijlage). De rest van de 
documentanalyse heb ik gemarkeerd met bladwijzers, zodat het gemakkelijk vindbaar werd. Bij het 
zoeken van bestaande gegevens richtte ik me in eerste instantie voornamelijk op deelvraag 1. 
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Terwijl ik bezig was met het verzamelen en analyseren van de bestaande gegevens, stuitte ik op een 
persbericht van William Schrikker Groep waarin zij hun rapport Krachtplan 18+ en documentaire Het 
leven begint bij 18 aankondigden. Ik heb meteen contact gezocht met de directeur expertisecentrum 
van William Schrikker Groep, Marjan Boertjes. Zij stuurde mij meer informatie toe en bracht me in 
contact met Sylvia van de Cappelle, inhoudelijk manager en gedragswetenschapper, met wie ik een 
diepte-interview heb gedaan. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een half-gestructureerd interview. Ik 
had van tevoren me goed ingelezen en een aantal topics op papier gezet. Het interview was 
verhelderend en verdiepend. Ik heb het interview geanalyseerd door de relevante citaten eruit te halen 
en te coderen. Het interview gaf me voornamelijk informatie op deelvraag 1b en deelvraag 2. 

Vervolgens heb ik vanuit mijn eigen kennis en ervaring een casus opgesteld. Deze casus werd 
uitgangspunt voor het essay. Terwijl ik de verworven informatie vanuit document- en interviewanalyse, 
aan het verwerken was in het essay, bleef ik steeds opzoek naar meer en actuele informatie. Hiermee 
vulde ik deelvraag 1 en 2 aan. Vanuit de antwoorden op deze eerste twee deelvragen, volgde 
automatisch het antwoord op deelvraag 3.  

Ik heb er bewust voor gekozen om de deelvragen op deze manier op te bouwen en uit te werken. 
Hierdoor wordt eerst het probleem helder uiteengezet (deelvraag 1). Vervolgens ben ik op zoek 
gegaan naar de bestaande methodieken die als oplossing voor het probleem dienen (deelvraag 2). 
Deze methodieken heb ik aan de hand van de beschreven problematiek in het eerste deel en 
relevantie theorie geanalyseerd. Daaruit kwamen een aantal conclusies. Deze conclusies heb ik als 
uitgangspunt gebruikt om te komen tot een aanbeveling (deelvraag 3). Door het hele essay heb ik de 
casus vanuit mijn eigen praktijk als rode draad gebruikt. 

Tot slot 
Ik vond het boeiend om me te verdiepen in dit actuele en nabije onderwerp. Doordat ik ook mijn 
journalistieke skills kon toepassen bij het schrijven van het essay, heb ik veel plezier gehad aan het 
afstuderen. Tijdens het uitpluizen van dit onderwerp, kwam ik nog veel meer onderwerpen tegen waar 
ik wel (een essay) over zou willen schrijven. Ik hoop dan ook dat ik, nu ik deze studie afgerond heb, 
meer tijd zal hebben voor het schrijven en dat ik dit nuttig kan combineren met de kennis die ik tijdens 
de opleiding SPH heb opgedaan.  
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Bijlage 
Factsheet: Volwassen?! 

Afstuderen voor HBO gediplomeerden | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | Christelijke Hogeschool Ede  



Factsheet
voor hulpverleners

Volwassen?!

Het probleem in kaart.

Waar lopen jongeren met 
een licht verstandelijke  

beperking tegenaan als ze 
18 jaar worden?

Colofon

Doelgroepdefinitie

Cijfers
In Nederland zijn er ongeveer 450.000 kinderen en •	
jongeren met een IQ-score tussen 50 en 85
Bij ongeveer 250.000 kinderen en jongeren is er •	
sprake van bijkomende problemen als gevolg van 
hun beperkte sociale redzaamheid 
Circa 40.000 kinderen en jongeren kampen met •	
ernstige, meervoudige problematiek waarbij ge-
specialiseerde zorg noodzakelijk is  
(VOBC LVG, 2011) 

In 2006 verblijven er maar een klein aantal jonge-•	
ren van 18 jaar of ouder met een gediagnosticeer-
de licht verstandelijke beperking in de jeugdzorg 
(Steketee , Vandenbroucke & rijkschroeff, 2009)
Ongeveer 10.000 jongeren met een licht verstan-•	
delijke beperking tussen de 18 en 23 jaar maakt in 
2011 gebruik van AWBZ zorg (Diepenhorst &Hollan-
der, 2011)

LVB - specifieke 
kenmerken:

Komen tot  
uiting in:

bijkomende
problematiek:

Intelligentie
IQ 50 -85

Beperkt sociaal 
aanpassings-

vermogen

Leerproblemen

psychiatische 
stoornis

Medisch-  
organische 
problemen

problemen in 
gezinen sociale 

context

Ernstige
gedrags-

problemen

En leiden tot:
Chroniciteit / langdurige behoefte aan ondersteuning

►

Bron: Moonen & Verstegen, 2006

In deze factsheet gaat het over jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) die de overgang maken 
naar wettelijke volwassenheid. Wat betekent dit voor 
de jongeren en hun ouders?
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Regeldingen
Als een jongere met een licht verstandelijke beper-
king (LVB) 18 jaar wordt, moet er ineens veel geregeld 
worden: opzeggen DUO (bij schoolverlaat), aanmelden 
voor dagbesteding, PGB, herïndicatie, UWV, Wajong 
uitkering, AWBZ, WMO, zorgverzekering, WA verzeke-
ring, vervoer, belastingdienst, jonggehandicaptenkor-
ting, bijzondere bijstand en bewindvoering of budget-
beheer.
Dit doet een beroep op de zelfstandigheid en volwas-
senheid van de jongere én op die van  de ouders. 

Voorbereiden

En nu?

Vaak komen jongeren met LVB uit multiproblemgezin-
nen. Ouders hebben onvoldoende inzicht in de pro-
blematiek van hun kinderen en hebben ontoereikende 
opvoedingvaardigheden. Het ontbreekt deze jongeren 
meestal aan een adequaat steunsysteem om zich 
staande te kunnen houden in de complexe en snelle sa-
menleving (Zoon, 2012). Bovendien blijkt uit onderzoek 
dat ouders van kinderen met LVB meer stress ervaren 
dan ouders van kinderen zonder LVB. De grootste stres-
sfactor hierbij is de druk die ouders voelen vanuit de 
hulpverleningsorganisaties. Vaak krijgen ze namelijk 
door hulpverleners het gevoel dat ze zelf niet goed 
genoeg zijn (Browne & Bramslon, 1998).

Hulpverlening

Door de complexiteit van de problematiek en het vaak 
ontbrekende sociale netwerk, hebben deze jongeren 
een langdurige, vaak blijvende behoefte aan onder-
steuning. Jongeren met LVB hebben vaak moeite met 
generaliseren waardoor ze geleerde vaardigheden niet 
kunnen toepassen in nieuwe situaties. Bij elke nieuwe 
levensfase (zelfstandig wonen, werk, relatie, begin-
nen van een gezin, verlies van een dierbare) kunnen 
zij daarom terugvallen in het oude gedrag waardoor 
opnieuw interventie noodzakelijk is. Dit maakt dat een 
jongere met LVB ook na het 23e levensjaar begeleiding 
en (op momenen) behandeling nodig heeft (Diepen-
horst & Hollander, 2011). Participatie 

in de  
maatschappij

Persoonlijke 
ontwikkeling

Materiële  
gezondheid

Rechten

Zelf-
beschikking

- Sociale activiteiten
- Sociaal gewenst gedrag
- Maatschappelijke rollen en functies

- Doelen stellen
- Beroepsvaardigheden
- Werkmogelijkheden
- Solicitatievaardigheden
- Werkhoudng
- Time-management
- Organisatie
- Verkeersregels en veiligheid
- Vervoermogelijkheden en  
  -vaardigheden

- Omgaan met geld
- Gebruik maken van bankservice
- Shoppen en aankopen doen
- Aanschaffen en onderhouden van     
 huishoudelijke spullen
- Gereedschap en apparaten gebruiken
- Verzorgde kleding

- Wettelijke rechten en plichten
- Stemmen
- Rechten en plichten van anderen

- Mondigheid
- Zelfbewustzijn
- Problemen vaststellen
- Problemen oplossen
- Hulp vragen bij problemen
- Keuzes maken

Domein Informatiebehoefte

Bron: Hanson-Baldauf, 2011

Informatiebehoefte
Jongeren met LVB die streven naar het goede leven, 
worden op hun weg naar volwassenheid vaak belem-
merd door de harde realiteit en talrijke strubbelingen. 
Daarom hebben deze jongeren meer dan andere jon-
geren behoefte aan informatie. Onderstaand overzicht 
geeft inzicht in de verschillende domeinen en bijbeho-
rende informatiebehoeften die belangrijk zijn voor het 
ontwikkelen van de levenskwaliteit voor jongeren met 
LVB (Hanson-Baldau, 2011).

Belangrijk voor het voorbereiden van de jongeren op 
hun rol en taken als ze volwassen zijn, is ontwikke-
lingsgerichte behandeling gericht op het ontwikkelen 
en verkrijgen van vaardigheden, zoals egoversterkende 
behandeling, psycho-educatie, systeemtherapieen 
sociale vaardigheidstraining (Diepenhorst & Hollander, 
2011).

Scholen kunnen een grote rol spelen bij het voorbe-
reiden en toerusten van hun studenten met LVB op 
alles wat ze moeten weten voor een volwassen leven. 
Hierbij moet het oefenen in de praktijk niet over het 
hoofd worden gezien. Bij het oefenen richt de jongere 
zich helemaal op zijn dagelijkse- en toekomstige leven 
in een context die relevant en cognitief toegankelijk 
is. Het ontwikkelen van kennis over de maatschappij 
en problemen en uitdagingen die deze jongeren daarin 
zal tegenkomen, is van levensbelang (Hanson-Baldauf, 
2011).

Gezinnen

Zolang de jongere nog geen 18 jaar is, zijn er veel 
hulpverleningsinstanties die zich over de jongeren met 
LVB en hun ouders ontvermen: speciaal onderwijs, 
stichting MEE, zorgaanbieders en orthopedagogisch be-
handelcentrum. Nu is het echter zo dat jongeren onder 
de 18 jaar gemakkelijker een indicatie krijgen voor 
bijvoorbeeld gezinsbegleiding. Zodra een kind 18 jaar 
wordt,	wordt	ook	de	financiering	voor	de	hulp	groten-
deels anders (De Beer, 2012).
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