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Ik word 18 in regio West-Brabant Oost!

In mijn toekomstplan is beschreven mijn perspectief: 
wat ik wil en kan en hoe ik daar kom

Ik word aangemoedigd door mijn begeleider om mijn 
oom te vragen als vertrouwenspersoon

De juiste ondersteuning, zodat ik mijn eigen toekomst zoveel mogelijk zelfstandig vorm kan geven

Elk half jaar heb ik een ‘Ik word 18 gesprek’ als voorbereiding op overgang naar 18 jaar

Ik ben 18 en zit op de 
juiste plek om aan mijn 

toekomst te werken 
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4e check

geregeld
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geregeld
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geregeld

Mijn situatie is: Opdrachtnemer Regisseur

Ik woon thuis (op kamers)
(in netwerk)

Zorgaanbieder 
indien aanwezig

CJG

Ik woon in een pleeggezin Zorgaanbieder
indien aanwezig

1) Voogd 
2) CJG

Ik woon in een instelling Zorgaanbieder
indien aanwezig

1) Voogd 
2) CJG

Ik ben dakloos Zorgaanbieder
indien aanwezig

1) Voogd 
2) CJG

Ik ben alleenstaand 
vreemdeling (amv)

Zorgaanbieder
indien aanwezig

NIDOS

Ik woon in een inrichting
(justitieel)

Justitieel aan-
bieder indien 
aanwezig

1) Jeugdreclassering
2) CJG

Mijn begeleider liet mij op 17,5 alvast kennismaken met een 
nieuwe begeleider

Als Dan is indien nodig aanwezig 
bij mijn ‘Ik word 18 gesprek’

Ik schulden heb > Kredietbank

Ik geen baan heb/of geen onderwijs volg > Werk&Inkomen en Leerplicht

Ik maatschappelijke ondersteuning nodig heb 
na 18 jaar en/of geen plek heb om te wonen >

Wmo

Regisseur bekijkt of afgesproken 
doelen worden behaald en is 
professioneel verantwoordelijk 
voor een goede overgang naar 18 
jaar tenzij er een opdrachtnemer is

Wist je dat veel info over 18-/18+ op de 
app Kwikstart staat en op de website 
www.18ennu.nl en www.16-27.nl?

Samen met mijn begeleider breng 
ik de huidige situatie in beeld 

Voorbereiden ‘Ik word 18 
gesprek’ met eigen net-
werk en professionals 

Ik voer het ‘Ik word 18 gesprek’ met mijn begeleider, 
mijn eigen netwerk en andere professionals die mijn 
kunnen helpen

Acties oppakken 

 We gebruiken mijn toekomstplan Schulden? Denk aan CJG, 
IMW en Kredietbank!

 We gebruiken mijn toekomstplan  Huis regelen

  Financiële administratie
 op orde

 

 DigiD

 Verzekering

 Stufi /DUO

 Toeslag

Geen zicht op baan of 
onderwijs? Denk aan CJG, 
Werk&Inkomen en Leerplicht

 We gebruiken een checklist

- Mijn wensen en talenten van jongeren;
- Huisvesting (vervolghuisvesting na 18 jaar);
-  Zorg, hulp en ondersteuning (aansluitend vanuit 
   verschillende wetten);
- Vertrouwenspersoon;
- Financiën;
- Onderwijs en werk;
- Wat te regelen en doen voordat ik 18 jaar word
   (incl. verzekeringen en toeslagen);
- Netwerk en relaties;
- Veiligheid; criminaliteit
- De verantwoordelijke gemeente vanaf 18 jaar.

Geen plek om te wonen na 
18? Denk aan CJG, Wmo en 
Woningcorporaties

Maatschappelijke onder-
steuning na 18? Denk aan 
CJG en Wmo

 We benoemen acties
Als ik de jeugdhulp kom 
wordt er bij mijn intake 

gekeken naar mijn toekomst 
en de overgang naar 18 jaar

Wat ik zelf kan, 
doe ik zelf en waar 

mogelijk zijn mijn ouders 
of verzorgers er voor mij

Als ik het niet zelf kan en 
ik kan ook niet terugvallen 
op mijn ouders, verzorgers 

of vrienden dan weet ik 
wie mij kan helpen in de 

overgang naar 18 jaar

DEBESTEHULP 
VOORONZE
JEUGDIGEN

18


