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18+: meerderjarig……………………. of volwassen?





Wat gebeurt er allemaal in de levensfase 16-27

xxxxxx



Uitdagingen van puber tot jongvolwassene (2,5 mln)



Kenmerken overgangsfase

• Focus op de nabije toekomst (weinig lange termijn denken)

• Periode van experimenteren (drank, drugs, risicovol gedrag    

dat er deels bij hoort)

• Identiteitsvragen (wie ben ik)

• Leeftijd waarop psychische problematiek zich openbaart 

• Fysieke ontwikkeling

• Hersenontwikkeling

• …….



De ontwikkeling van het brein



Ziektelast psychische problemen



Spitsuur rond je 18e



85% van de jongeren komt deze fase met vallen en opstaan goed door 

(goede basis, steun). Maar niet iedereen. De bekendste risicofactoren:

• (Licht) verstandelijke beperking

• Stoornis, gedragsproblemen, leerproblemen… licht en zwaar

• Verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik 

• Langdurige armoede

• Beperkt sociaal netwerk

• Negatieve ervaring met (jeugd)hulp

• Problematische schulden, criminaliteit en detentie, huisvestingsnood of thuisproblematiek

• Jongeren die niet naar school gaan en voortijdig schoolverlaters



NEET als risicofactor 



Wat leerde coronacrisis ons? 

Uitvergroting bestaande kwetsbaarheden

xxxxxx



Vooral jongvolwassenen mentaal geraakt

Bron: RIVM (2021). Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden


Ontbreken contacten belangrijke stressor

Bron: Radboud Universiteit (2021). Welzijn studenten onder druk door corona Bron: CBS (2021). Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis 

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuwsoverzicht/overig-nieuws/welzijn-studenten-druk-corona/
https://www.cbs.nl/item?sc_itemid=40079a0e-35c3-4f6d-9fa3-6097fc4a6273&sc_lang=nl-nl


Hoger risico op blijvende afstand

Bronnen: SBB en Eurostat

Tekort stageplekken en leerbanen MBO

Meer jongvolwassenen zonder werk of 
opleiding



Perspectieven voor beleid en praktijk 

xxxxxx



De vijf pijlers van zelfstandigheid (big 5)

Support: Je hebt tenminste één volwassene die 
er altijd voor je is en je hebt steunende familie, 
vrienden en/of kennissen waar je op kan 
rekenen. 

Wonen: Je hebt een passende, betaalbare 
woonplek alleen of met anderen, waar je voor 
langere tijd kan blijven. 



De vijf pijlers van zelfstandigheid

School & werk: Je gaat naar school, studeert of 
werkt en je maakt plannen voor wat je later 
wilt doen of worden

Inkomen: Je bent goed voorbereid op je 
financiële zelfstandigheid en het voorkomen of 
oplossen van schulden. En als je het (nog) niet 
zelf kan, is er iemand die dit samen met je kan 
doen. Je hebt een stabiel inkomen dat 
voldoende is voor nu en de nabije toekomst.



De vijf pijlers van zelfstandigheid

Welzijn: Het gaat mentaal en lichamelijk goed 
genoeg met je en je hebt het gevoel dat je de 
toekomst aan kan. Je herkent bij jezelf 
wanneer het niet of minder goed met je gaat 
en je weet waar en bij wie je dan kan 
aankloppen voor hulp.



Dromen Julian



Kwaliteitscriteria van jongeren



Kwaliteitscriteria van jongeren

xxxxxx



Toekomst gericht werken

xxxxxx

TOEKOMSTGERICHT 
WERKEN

Vakmanschap (relatie)

Afstemmen op het 
perspectief en plan van de 

jongere

Stabiele basis op de BIG-5

Wonen

Welzijn

Support

Inkomen

Onderwijs & Werk

Doorlopende 
ondersteuning bieden

Organisatie (voorwaarden)



Belangrijkste tip voor beleid



Rutger Hageraats
directie NJi

E-mailadres. r.hageraats@nji.nl / info@nji.nl

Kijk ook op www.nji.nl https://www.nji.nl/van-jeugd-naar-volwassenheid

xxxxxx

https://www.nji.nl/van-jeugd-naar-volwassenheid

