
1. Toekomstplan
Zorg dat bij iedere jeugdige die Jeugdzorg (Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering) ontvangt, vanaf 
16,5 jarige leeftijd een toekomstplan wordt opgesteld. Dit onder regie van de casusregisseur 
(GI/gebiedsteam/zorgaanbieder). Deel het toekomstplan met de verantwoordelijke gemeente als 
aanvullende ondersteuning van de gemeente nodig is. 

R O U T E K A A R T

2. Ondersteuningsbehoefte tot het 18e jaar
Is op basis van het toekomstplan voor één of meer leefdomeinen ondersteuning nodig voor de groei naar 
zelfstandigheid, zodat de jeugdige voldoende zelfredzaam is bij 18 jaar?
• Zorg dat de ondersteuning gerealiseerd wordt en stel indien nodig een ondersteuningsplan op
• Check minimaal 1 keer per half jaar de voortgang

4. Ondersteuningsbehoefte na het 18e jaar
Is er -naast de mogelijkheden vanuit eigen kracht, eigen netwerk, 
sociale basis, algemeen (gebruikelijke) voorzieningen- nog 
ondersteuning nodig na het 18e jaar?

3. Verantwoordelijke gemeente
Is gemeente <naam> de verantwoordelijke gemeente, ook na het 18e

jaar?
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4a. Ondersteuning vanuit Wlz of Zvw
• Blijvend 24 uurs zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht? 

> Wlz
• Verpleging, geneeskundige zorg of diagnose/(voortzetting) 

behandeling van psychische stoornis? > Zvw
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(Zvw)

JA

4b. Ondersteuning vanuit Wmo
Is er ondersteuning nodig bij een beperking in 
zelfredzaamheid en participatie of problemen bij 
het zich handhaven in de samenleving? > Wmo
Is het de goedkoopst adequate ondersteuning?

4c. Ondersteuning vanuit Jeugdwet
In specifieke situaties kan ondersteuning vanuit 
de Jeugdwet na het 18e jaar geboden worden.
Is het de goedkoopst adequate ondersteuning?

5. Betrekken relevante personen en opstellen ondersteuningsplan
Betrek tijdig het gebiedsteam en/of stel tijdig een ondersteuningsplan op voor na het 18e jaar. Betrek ook 
relevante personen direct (jeugdige en ouders, sociaal netwerk, betrokken professionals, afdelingen 
gemeente).
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Slot: realiseren ondersteuning na het 18e jaar
Leg de gewenste resultaten, acties en afspraken vast. Bepaal wie de casusregie heeft in de overgang van 18-
naar 18+ tot de gewenste resultaten zijn bereikt en realiseer de benodigde ondersteuning.
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