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RMC tot 27 jaar
Integrale samenwerking in het social domein

Ingrado zet zich in voor het recht op onderwijs en ontwikkeling 

voor álle jongeren. Op dit moment is er een groep jongeren voor 

wie dat recht in gevaar is: jongeren tussen de 23 en 27 jaar die 

geen opleiding volgen en geen werk hebben. Hun ontwikkeling 

dreigt stil te vallen. 

Voor deze groep jongeren is een langetermijnvisie nodig die over 

de grenzen van onderwijs, arbeid, schuldhulpverlening, 

leerplicht/RMC en zorg heen kijkt. Alleen dan kan er sprake zijn 

van een integrale aanpak en kan er maatwerk gerealiseerd 

worden. 
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Interdepartementaal onderzoek

Uit het Interdepartementaal onderzoek Jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (IBO Jmaa, 2019) bleek de noodzaak van een 

langetermijnvisie. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt raken nu te 

vaak uit beeld. Er zijn te weinig vroege interventies en integrale 

begeleiding over de domeinen heen ontbreekt of is ontoereikend. 

Regiefunctie

Ingrado wil de wettelijke verantwoordelijkheid en daarmee de 

regiefunctie voor jongeren van 16 tot 27 jaar bij gemeenten beleggen. 

Daarmee kan de kracht van de lokale aanpak benut en een sluitende 

aanpak voor deze doelgroep gerealiseerd worden. Overgangen tussen 

wetten – Jeugdwet en Wmo, RMC-wet en Participatiewet – staan een 

integrale aanpak in de weg. De partijen in het sociaal domein werken 

vanuit verschillende doelstellingen voor dezelfde jongeren. Dus zorg 

daarom voor:

1. Gezamenlijke visie met heldere taken en verantwoordelijkheden;

2. Integrale wettelijke verantwoordelijkheid 16-27 jaar bij gemeenten;

3. Gemeenschappelijk belang en opdracht voor alle partijen in het 

sociaal domein;

4. Passende financiering.

Uitbreiding rol RMC tot 27 jaar

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) heeft als opdracht jongeren 

tot 23 jaar in beeld te krijgen, te monitoren en toe te leiden naar onderwijs of 

werk. RMC kent daardoor als geen ander de school- en 

begeleidingsgeschiedenis van jongeren, evenals hun werk- en inkomenssituatie. 

De wettelijke taken van RMC zijn in 2019 uitgebreid naar de doelgroep 

Jongeren in een kwetsbare positie. Hiermee zijn de rol en het belang van RMC 

in het sociaal domein groter geworden. Inmiddels klinkt ook de roep om 

uitbreiding van de verantwoordelijkheden van RMC naar jongeren tot 27 jaar. 

(1) 

Door een aanpassing van de wettelijke taak zou RMC de monitorfunctie voor 

alle jongeren tot 27 jaar kunnen vervullen. RMC onderzoekt vanuit een 

integrale blik welke ondersteuning jongeren nodig hebben en zorgt, indien 

nodig, voor een warme overdracht naar partners in het sociaal domein. 

Startkwalificatie

In de wetgeving wordt voor de inzet van RMC een scheiding gemaakt tussen 

jongeren met en jongeren zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een 

diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Jongeren zonder 

startkwalificatie hebben minder kans op de arbeidsmarkt en lopen meer risico 

hun baan kwijt te raken. Er is echter ook een grote groep jongeren mét een 

startkwalificatie die niet zelfredzaam is (2). Ook verschilt de waarde van een 

startkwalificatie per sector (3). Ingrado is daarom van mening dat een 

integrale aanpak zich op álle jongeren moet richten, ongeacht 

startkwalificatie. 
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Tot slot

De aanbevelingen uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Jongeren 

met een afstand tot de arbeidsmarkt uit 2019 zijn voor Ingrado en haar 

leden leidend. Ingrado ziet graag een toekomstbestendige en integrale 

aanpak van de doelgroep 16-27 jaar. Door de rol van RMC uit te breiden, 

kan deze doelgroep volledig in beeld komen. Doel is een aanpak waarin 

RMC haar expertise kan inzetten en de regie voert over de doelgroep 16-27 

jaar, jongeren in beeld brengt, monitort en (preventief) ondersteunt naar een 

duurzame plek in onze maatschappij. 

De voorwaarden moeten hiervoor wel structureel aanwezig zijn. Dit zijn 

voorwaarden in de samenwerking, (structurele) financiering, gegevensdeling 

en wet- en regelgeving.(4) 

Voetnoten

1. De positie van RMC in het sociaal domein: https://ingrado.nl/kennisbank/items/de-positie-van-rmc-

in-het-sociaal-domein

2. CBS onderzoek: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2021/jongeren-met-een-afstand-

tot-de-arbeidsmarkt

3. RMC tot 27 jaar: https://ingrado.nl/kennisbank/items/wat-zijn-de-ervaringen-met-rmc-tot-27-jaar

4. RMC tot 27 jaar: https://ingrado.nl/kennisbank/items/wat-zijn-de-ervaringen-met-rmc-tot-27-jaar
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