
 

 

Kwetsbare jeugd in overgangsfase naar volwassenheid 

“Terug naar waar het allemaal om draait: de jeugdige zelf” 

Enschede 

15 oktober 

2020 Kennis-sessie 

Bent u werkzaam in het Sociaal Domein als Wmo 

consulent, Jeugd consulent of beleidsmedewerker en 

(in)direct betrokken bij het bieden van passende 

(vervolg)ondersteuning aan jeugdigen in de fase naar 

volwassenheid (16-27 jaar)? Dan nodigt SDO Support u 

graag uit voor de kennis-sessie kwetsbare jeugd in de 

overgangsfase naar volwassenheid. Tijdens deze 

sessie deelt SDO Support uitkomsten van kwalitatief 

onderzoek naar passende ondersteuning voor 

jeugdigen in de fase naar volwassenheid. Tevens kunt u 

uw ervaringen en visie delen met betrokkenen uit 

andere gemeenten.   

Nieuwe kennis en inzichten 

Als een jeugdige 18 jaar wordt, zou hij of zij zo min 

mogelijk moeten merken van het schakelmoment 

tussen de Jeugdwet en Wmo. Hiervoor is 

ondersteuning nodig die zich uitstrekt over 

verschillende domeinen. In de praktijk is het bieden 

van passende (vervolg)ondersteuning aan deze 

doelgroep een uitdaging door aanwezige schotten in 

wet- en regelgeving. Tijdens deze sessie delen we hoe 

jeugdigen de overgangsfase naar volwassenheid 

ervaren. Tevens staan we stil bij bevorderende en 

belemmerende factoren om een integrale  

 

samenwerking tussen Wmo- en Jeugdconsulenten te 

realiseren waarbij de jeugdige in de fase naar 

volwassenheid centraal staat. Belangrijk hierbij is dat de 

jeugdige zelf het uitgangspunt is. Vanuit die visie kan beleid 

en uitvoering worden vormgegeven, passend bij de 

behoeften van de jeugdige.  

Agenda  

▪ Opening en introductie van het thema 

▪ Inbreng kennis door presentatie van uitkomsten 

kwalitatief onderzoek 

▪ Vertaling naar praktijk door inbreng praktisch 

stappenplan en interventie gericht op de jeugdige 

▪ Dialoog aan de hand van praktische vraagstukken 

▪ Korte evaluatie en afsluiting  

Deelname 

Op donderdag 15 oktober 2020 bent u vanaf 09.15 uur 

welkom in De Spinnerij, Rigtersbleek Zandvoort 10 te 

Enschede. De sessie start om 09.30 uur tot 12.30 uur. 

Deelname is gratis. Uiteraard houden wij ons aan de 

richtlijnen van het RIVM. Er geldt daarom een beperkt 

aantal aanmeldingen. Heeft u vragen? Neemt u dan 

contact op via 053-203 21 36 of via info@sdo-support.nl  

 

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan snel aan door hier op te 

klikken: 

 

“Jeugdigen moeten voorbereid 

worden op zelfstandigheid en 

verwachtingen vanuit wet- en 

regelgeving.”  

“Door alle protocollen, regels, 

afspraken, strategieën, 

processen en gestelde kaders 

verliezen we soms waar het 

echt om gaat: de jeugdige zelf!” 

mailto:info@sdo-support.nl
https://docs.google.com/forms/d/1TweNIK5wcUW61-J-ttMNVV3uRql6ROWGaFZNBrOHfjg/edit?usp=sharing

