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Inleiding
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel 
waarmee het wettelijk mogelijk wordt voor Regionale Meld-  
en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) om voor de doelgroep van 
23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie eenzelfde coördinerende 
rol te vervullen als voor de huidige doelgroep tot 23 jaar.

Momenteel voeren ten minste 18 van de 40 RMC-regio’s al 
taken uit voor de doelgroep tot 27 jaar. Deze RMC-regio’s 
hebben hierdoor ervaring opgedaan met de uitbreiding van  
de huidige RMC-leeftijdscategorie tot 27 jaar. 

Ingrado heeft in april 2021 in vier sessie de RMC-coördinatoren 
van 12 RMC-regio’s die actief zijn met de doelgroep tot 27 jaar 
bevraagd. 

Hierbij stonden de volgende vragen centraal:
1. Hoe is het RMC gepositioneerd in de regio?
2. Wat is de werkwijze van het RMC betreffende de doelgroep  

23-27 jaar?
3. Begeleid RMC in de doelgroep 23-27 jaar alleen 

jongeren zonder startkwalificatie of ook jongeren met 
startkwalificatie?

4. Hoe verloopt de samenwerking in het sociaal domein?
5. Hoe worden de activiteiten op de doelgroep 23-27 jaar 

gefinancierd?
6. Over welke gegevens kan RMC beschikken betreffende  

de doelgroep 23-27 jaar?
7. Wat is de meerwaarde van de inzet van RMC op de 

doelgroep 23-27 jaar?

De 12 RMC-regio’s delen hun ervaringen, vertellen wat goed 
gaat en waar verbetering nodig is. Zo hopen zij ook andere 
regio’s in het land te inspireren om de doelgroep 23-27 jaar te 
bedienen en dat huidige knelpunten meegenomen worden in 
het wetsvoorstel om de rol van RMC uit te breiden naar 27 jaar. 
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PPositionering RMC 23-27 jaar
De wijze waarop de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC) in de regio gepositioneerd is, verschilt per regio. RMC 
wordt per regio onder verschillende gemeentelijke afdelingen 
ondergebracht. Uit de sessies blijkt dat in de meeste gevallen 
RMC is ondergebracht bij de afdeling Veiligheid, Werk en 
Inkomen, Welzijn of Onderwijs. RMC is vaak onderdeel van een 
team waarin wordt samengewerkt met andere disciplines. Dit 
komt tot uiting in de plek waar de medewerkers van RMC zich 
letterlijk bevinden. Dit kan zijn op een werkplein, jongerenpunt 
-of loket, gemeentehuis of een regionaal bureau.  

Uit de sessies blijkt dat de fysieke plek van RMC mede 
van invloed is op de samenwerking. Zo zijn de regio’s 
Amersfoort en Drenthe gestationeerd bij Werk en Inkomen 
waardoor samenwerken en overleggen met deze afdeling 
vanzelfsprekender is dan bij een regio waar dit niet geval is. 
Hieronder is een overzicht te vinden van de positie van de 
geïnterviewde RMC-regio’s:

 REGIO POSITIONERING RMC

Regio 2 
RMC Noord-Groningen- 
Eemsmond

RMC werkt voor twee gemeenten vanuit één team. Er is een goede samen werking 
met W&I. RMC is aanwezig op verschillende locaties, o.a. gemeente huizen, werkplein 
en scholen. W&I en RMC dragen dossiers aan elkaar over – als de RMC-coach al een 
goede klik met een jongere heeft, dan begeleidt  
deze door naar werk.

Regio 6 
RMC Friesland-Oost  
(De Friese Wouden)

RMC werkt vanuit Smallingerland voor de hele regio (7 gemeenten). Leerplicht is  
bij de afzonderlijke gemeenten ondergebracht. RMC voert scholingsgesprekken  
uit voor W&I.

Regio 8 
RMC Zuid-Oost Drenthe

In deze regio wordt de uitvoering van de participatiewet, leerplichtwet en  
RMC uitgevoerd door Menso, een overheids-NV. Hierdoor zijn RMC en Werk & 
Inkomen nauw met elkaar verbonden.

Regio 11
RMC Stedendriehoek

Deze regio bestaat uit één aparte gemeente en drie subregio’s. In elk gebied  
is de samenwerking anders opgezet. Er is samenwerking met de leer- en werkloketten. 
RMC begeleidt naar school en werk.

Regio 12
RMC Twente

RMC is gepositioneerd in het Programma De Twentse Belofte: 16 tot 27 jaar integrale 
jongerenaanpak. Regionale stuurgroep, groep van managers, beleidsgroep en 
uitvoerende groep. Een actieteam wordt georganiseerd vanuit RMC samen met W&I, 
wijkcoaches, beschermd wonen en ROC. Hier worden vsv’ers aangemeld en verdeeld 
over de coaches.

Regio 16
RMC Eem en Vallei,  
regio Eem

RMC is ondergebracht binnen Werk & Inkomen in een Jongerenloket. Hier zijn 
ook Leerplicht, Re-integratie, het Leerwerkloket, het Werkgeversservicepunt en 
de Dagactiviteiten 18+ gevestigd. Theoretisch werkt RMC tot 23 jaar – in het 
Jongerenloket is functie uitgebreid naar 27 jaar. RMC en W&I loopt erg in elkaar  
over – er zijn korte lijnen die gebaseerd  zijn op caseload en specialismen.

Regio 21
Agglomeratie 
Amsterdam, subregio RMC 
Amsterdam-Diemen

De RMC taak is ondergebracht bij de afdeling Onderwijs als opdracht (samen met 
leerplicht). De RMC taak is gedeeltelijk overgedragen naar het Jongerenpunt. 
Leerplicht voert ook het verzuim 18+ uit op mbo scholen. De Jongerenpunten pakken 
de curatieve RMC taak op. De Jongerenpunten vallen onder de afdeling Werk. Alle 
uitvoerende taken betreffende kwetsbare jongeren tot 27 jaar zijn bij elkaar gevoegd 
in het Jongerenpunt. Jongeren worden integraal begeleid met aandacht voor ieder 
specialisme binnen het jongerenpunt. 
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 REGIO POSITIONERING RMC

Regio 23
RMC Kop van  
Noord Holland

In deze regio is een samenwerkingsnetwerk voor leerplicht en RMC met een  
gezamenlijk regionaal plan. De uitvoering van de RMC-taken in de vier gemeenten 
verschilt. Er is één gemeente met een jongerenloket, één gemeente met een 
jongeren loket in opstartfase en twee gemeenten met wijkteams.

Regio 25
RMC Zuid-Kennemerland en 
IJmond

In deze regio is RMC (samen met leerplicht) gesitueerd in een regionaal bureau 
(“Leerplein”) onder de centrumgemeente; doelgroep jongeren van 5 tot 27 jaar. 
Thema’s als arbeidsmarkt worden in stuurgroepen besproken. Samenwerking 
met W&I en participatie: RMC voert gesprekken met jongeren die een uitkering 
aanvragen (specialist in scholingsvraagstukken) en leidt jongeren toe naar het (leer)
werkbedrijf. Uitvoering vindt plaats op het Werkplein (W&I, reïntegratie partners, UWV, 
Leerwerkloket). RMC heeft een grote coördinerende functie.

Regio 29
RMC Rijnmond, subregio 
Rijnmond Zuid Oost

De RMC-taak is uitbesteed aan een externe partij. Deze wordt regionaal uitgevoerd. 
Leerplicht wordt apart per gemeente uitgevoerd. Er wordt wel samengewerkt (en 
overgedragen) met leerplicht en W&I – RMC pakt jongeren zonder uitkering op tot  
27 jaar met en zonder startkwalificatie. 

Regio 30
RMC Zuid-Holland-Zuid

Leerplicht en RMC zijn centraal georganiseerd voor 10 gemeenten. Daarnaast is een 
regionaal team van 7 matchmakers (vanuit RMC, W&I, jeugdhulp/jongerenwerk en 
MEE Plus). Dit team werkt ambulant.

Regio 3
RMC Midden-Brabant

RMC wordt regionaal uitgevoerd en leerplicht apart per gemeente. Het aanbod voor 
jongeren van 23 tot 27 jaar wordt in samenwerking met W&I aangeboden en richt zich 
op scholingsgesprekken en schoolinschrijvingen. 
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WWerkwijze van RMC 23-27 jaar
De geïnterviewde RMC-regio’s geven aan dat zij verschillende 
diensten aanbieden aan jongeren tussen de 23 en 27 jaar. 
Vaak gaat dit in afstemming met lokale partners. De  aange-
boden diensten lopen per regio uiteen. Waar de ene RMC in 
de regio een breed pakket aanbied, heeft de andere regio een 
beperkt aanbod voor jongeren tussen de 23 en 27 jaar. 

Hieronder worden de verschillende diensten benoemd die de  
12 RMC-regio’s aan de doelgroep 23 tot 27 jaar aanbieden. 
• Scholingsadviesgesprekken jongeren die een uitkering  

Participatiewet of WW-uitkering aanvragen;
• Scholingsadviesgesprekken jongeren vanuit pro/vso; 
• Studiekeuzebegeleiding en begeleiding naar school;
• Begeleiding naar stage en leerwerkplekken;
• Begeleiding naar werk;

• Begeleiding naar participatie/beschut werk/dagbesteding;
• Begeleiding naar hulpverlening of (jeugd/wmo)zorg;
• Jongeren in beeld brengen (afhankelijk van beschikbare 

gegevens);
• Jongeren outreachend benaderen (huisbezoeken);
• Netwerkactiviteiten voor doorverwijzingen jongeren (W&I  

en onderwijs).
 
RMC-regio’s maken qua inzet van RMC op de doelgroep 23-27 
jaar verschillende keuzes afhankelijk van de financierings-
mogelijkheden voor een uitbreiding van taken, de positionering 
van het RMC, de mate van samenwerking met partners en de 
gemeentelijke of regionale ambitie betreffende de doelgroep 
16-27 jaar.  

‘ Jongeren willen graag één 
loket waar ze terecht kunnen, 

ook na 23 jaar.’
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JJongeren met of zonder startkwalificatie
In de wetgeving wordt voor de inzet van RMC een scheiding 
gemaakt tussen jongeren met en zonder startkwalificatie. Een 
startkwalificatie is een havo- of vwo diploma of minimaal een 
mbo 2-diploma. 

De RMC-coördinatoren van de 12 deelnemende regio’s zijn 
het eens dat een startkwalificatie niet de enige indicatie is 
waardoor een jongere ondersteuning nodig heeft van het RMC. 
De RMC-regio’s geven aan dat indicatoren zoals inkomen, 
psychische klachten, schulden, ziekte, leerproblematiek en 
woonsituatie ook zeer bepalend kunnen zijn voor met name 
jongeren tussen de 23 tot 27 jaar. 

Daarnaast geven de RMC-coördinatoren aan dat sommige 
jongeren met een startkwalificatie zich prima zonder of met 
weinig ondersteuning redden terwijl jongeren uit dezelfde 
leeftijdsgroep met een startkwalificatie de hulp van het 

RMC hard nodig hebben. De indicator ‘startkwalificatie’ gaat 
uit van een gemiddelde. In de praktijk blijken hierop vele 
uitzonderingen bestaan. Zo verschilt de waarde van een 
startkwalificatie per sector waarin de jongeren werkzaam zijn 
en verliezen, volgens de regio’s, jongeren tot 27 jaar relatief  
snel hun baan door een gebrek aan duurzame werkplekken.   

De RMC-coördinatoren vinden dat een integrale aanpak zich 
op alle jongeren moet richten, ongeacht startkwalificatie. De 
meeste regio’s zoeken hier dan ook de samenwerking met hun 
gemeentelijke partners op om de jongeren met startkwalificatie 
toch te bedienen maar doen dit incidenteel omdat het budget 
en de beschikbare uren hier niet toereikend voor zijn. Ze zoeken 
vaak de randen van de wetgeving op door gebruik te maken 
van bepaalde budgetten en/of gegevens om de jongeren goed 
te kunnen helpen.  

 | RMC tot 27 jaar6



RRMC in het sociaal domein 23-27 jaar

1.		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-210.html

RMC werkt veel samen met haar partners in het sociaal 
domein. De geïnterviewde RMC-regio’s geven hierbij aan dat 
de samenwerking lastig kan zijn wanneer je per gemeente 
afspraken moet maken met deze partners. Een RMC-regio 
heeft te maken met tussen de twee en soms zelfs dertien 
verschillende gemeenten. Veel dienstverlening, zoals Werk 
& Inkomen of WMO, is lokaal geregeld terwijl RMC over het 
algemeen regionaal werkt. Voor het RMC is het dan ook 
makkelijker om afspraken over samenwerking te maken 
wanneer andere dienstverlening ook regionaal is geregeld. 
Verder werd door de regio’s opgemerkt dat het onderwijs een 
minder grote rol speelt bij de leeftijdsgroep 23 tot 27 jaar. Dit 
geldt vooral voor het Praktijkonderwijs (Pro) en het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO). Deze jongeren hebben meestal geen 
binding meer met hun school. 
Over het algemeen wordt de samenwerking met het onderwijs 
door de RMC-regio’s goed gewaardeerd. Met het Pro en VSO 
zijn goede werkafspraken gemaakt. Voor de monitoring van 
deze doelgroep wordt genoemd dat het RMC niet over alle 
gegevens beschikt. Zo ontbreken de cijfers over de uitstroom 
van de jongeren naar een vorm van dagbesteding en zijn 
de gegevens van de jongeren die naar de arbeidsmarkt 
uitstromen niet actueel. Dit is een aandachtspunt aangezien 
RMC de wettelijke taak heeft om deze jongeren – tot 23 jaar 
- te monitoren, maar dus niet over alle benodigde en actuele 
gegevens beschikt om dit te kunnen doen. 

De regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten (vsv) 
met het MBO wordt door alle RMC-regio’s gewaardeerd. De 
contacten met deze partners zijn goed en men weet elkaar snel 
te vinden. In 2019 is een wet1 ingegaan waardoor samenwerking 
tussen gemeenten en scholen verplicht is. Het RMC en het MBO 
maken samen om de vier jaar een regionaal plan om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen. 

De samenwerking met Werk en Inkomen wordt door de 
RMC-regio’s verschillend ervaren. Waar de ene regio nauw 
samenwerkt is het voor een andere regio een aandachtspunt. 
Vaak heeft dit ook te maken met de letterlijke positionering: als 
RMC op dezelfde locatie werkzaam is als W&I dan verloopt de 
samenwerking over het algemeen soepeler. 

De samenwerking met domeinen en partijen die zorg verlenen 
is het minst intensief. Het is lastig om goede afspraken te 
maken en de wachttijden zijn vaak lang waardoor RMC de 
trajecten met jongeren langer moet aanhouden. Daarbij komt 
dat gegevensdeling met deze partijen soms erg lastig gaat 
door de AVG.

Mate van samenwerking met RMC 1-5

Pro/VSO

Werk & Inkomen

(jeugd/wmo) Zorg

MBO

0 1 2 3 4 5
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FFinanciering activiteiten RMC 23-27 jaar
Er is momenteel geen extra financiering beschikbaar voor de 
uitbreiding van taken van RMC voor de jongeren van 23 t/m 
27 jaar. Het budget van RMC en de vsv-middelen bieden geen 
structurele mogelijkheden voor deze specifieke groep jongeren. 

Vanuit de bestaande financiering zijn de taken van RMC de 
afgelopen jaren wel uitgebreid maar weinig voorzien van 
structurele financiering. Daarnaast zijn de RMC-regio’s  
erg afhankelijk van de prioriteit van de gemeente op de  
vsv-aanpak en een integrale aanpak jongeren. 

RMC-regio’s die op dit moment al tot 27 jaar werken, zijn 
creatief in het opzoeken van samenwerking en het gebruik van 
tijdelijke middelen alsmede financiering uit andere domeinen. 

Hieronder worden een aantal door de RMC-coördinatoren 
benoemde bronnen genoemd die worden gebruikt voor het 
aanbod van RMC voor de jongeren tussen de 23 en 27 jaar: 
• Gelden vanuit de participatiewet;
• Financiering vanuit Werk & Inkomen;
• Financiering door taken uit te wisselen tussen RMC, 

Participatie en W&I (budget neutraal);
• Financiering vanuit ESF-middelen;
• Financiering vanuit lokale middelen;  
• Financiering vanuit actieplan jeugdwerkloosheid (tot 2024).

De geïnterviewde RMC-coördinatoren geven aan dat het een 
voortdurend aan elkaar knopen van tijdelijke middelen is om 
deze jongeren te kunnen ondersteunen. 
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GGegevensdeling 23-27 jaar

1	www.duo.nl
2	https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Werk-en-Inkomen/Re-integratie/Jongeren-in-Beeld
3	https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/suwinet-wie-gebruikt-suwinet-voor-welk-doel-om-gegevens-van-welke-bron-te-raadplegen/

Gegevensbronnen tot 27 jaar
RMC maakt gebruik van diverse gegevensbronnen om haar 
taak uit te voeren. Omdat de leeftijdsgroep 23-27 buiten 
de wettelijke taak van het RMC ligt, is het niet mogelijk om 
informatie uit diverse systemen te halen doordat de AVG dit 
niet toelaat. 

Diverse gemeentelijke partners gebruiken verschillende 
gegevensbronnen. Afhankelijk van de samenwerking en 
allianties van RMC met deze partners, heeft RMC toegang tot 
deze gegevensbronnen. In een aantal gevallen wordt RMC 
direct door de jongere zelf benaderd en levert de jongere  
ook zelf de informatie aan. De RMC-regio’s is gevraagd welke 
gegevensbronnen zij gebruiken voor de begeleiding van 
jongeren tot 27 jaar.  

De geïnterviewde RMC-regio’s noemen wel een aantal 
problemen bij het gebruik van de gegevensbronnen. In de 
gegevens van DUO1 zijn jongeren met een vrijstelling niet 
zichtbaar en leveren mutaties van jongeren die verhuizen 
problemen op. Bij de ‘Jongeren in Beeldlijst’2  zijn alleen de 
jongeren zonder startkwalificatie met weinig inkomen in beeld. 

Dit geldt alleen voor de RMC-regio’s die inzage hebben in  
deze lijst. Dit is afhankelijk van de samenwerking of alliantie  
in een regio. 

Het is de wens van de RMC-coördinatoren om alle jongeren 
zonder startkwalificatie in beeld te hebben ongeacht het 
inkomen. Daarbij ligt ook de wens om jongeren met een 
startkwalificatie en weinig inkomen in beeld te krijgen. 

Verder wordt een koppeling met het GBA en de werk- of 
onderwijshistorie gemist bij de ‘Jongeren in Beeldlijst.’ Hierdoor 
kost het veel tijd om jongeren te benaderen. De RMC-regio’s 
geven aan dat een deel van de jongeren als ZZP-er aan de 
slag gaat of een eigen bedrijf start. Dit is niet zichtbaar in de 
gegevens waardoor deze jongeren soms onnodig worden 
benaderd. 

De Suwi-lijst,3 die onder andere aangeeft of een jongere 
werkzaam is, een uitkering ontvangt of weinig of geen 
inkomsten heeft, is alleen maandelijks beschikbaar en beperkt 
zich tot 23 jaar. Daarbij is deze lijst niet actueel, er is een 
achterstand van zes weken. 

Aantal keer genoemde gegevensbronnen

DUO tot 23 jaar

JIKP-module van Intergrip

Lijst JIKP DUO

Jongeren in beeld lijsten (participatie)

Warme overdracht onderwijs

Warme overdracht van Werk en Inkomen

Overdracht participatie

0 2 4 6 8 10
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MMeerwaarde rol RMC t/m 27 jaar

De 12 RMC-regio’s hebben gemeen dat zij ervaring hebben met 
het begeleiden van jongeren tot 27 jaar. De regio’s verschillen 
in positionering en de diensten die zij de jongeren aanbieden. 
Vanuit hun ervaring weten deze regio’s te benoemen waarom 
RMC belangrijk is voor jongeren tot 27 jaar. 

De regio’s geven aan dat het eigenlijk bijzonder is dat RMC niet 
al tot 27 jaar begeleid. Verschillende regelingen en aanpakken 
zijn juist gekaderd in de leeftijd 16 t/m 27 jaar. Dit is logisch 
omdat jongeren vaak nog niet klaar zijn met hun ontwikkeling 
op hun 23e maar juist dan starten met het bewust bouwen 
aan een toekomst. Wanneer RMC de mogelijkheid krijgt om 
door te begeleiden tot 27 jaar ontstaat er een doorlopende 
(begeleidings-)lijn.  

Daarnaast vinden de RMC-coördinatoren het RMC-werk 
ook echt een specialisme. Ze geven aan dat juist de RMC-
medewerkers expertise hebben op verschillende vlakken die 
zij voor de jongeren kunnen combineren. Hierbij moet gedacht 
worden aan kennis over de Participatiewet, regelingen in het 
sociaal domein en de zorg én kennis over de begeleiding  
van de jongeren. 

Ook beschikt RMC over de ervaring om jongeren in beeld te 
brengen middels de beschikbare gegevens. RMC hanteert een 
unieke outreachende werkwijze waarin jongeren thuis worden 
opgezocht en gemotiveerd worden om aan hun toekomst te 
werken. Jongeren voor wie het een te hoge drempel is om hulp 
te vragen, worden hierdoor bereikt en begeleid naar school  
en/of werk. 

De RMC-trajectbegeleiders zijn gespecialiseerd in het werken 
met de doelgroep op basis van vertrouwen. De jongeren zijn 
immers niet meer leerplichtig/kwalificatieplichtig, maar hebben 
geen beroeps- of startkwalificatie. Zij worden intrinsiek 
gemotiveerd om te werken aan hun toekomst. 

RMC brengt jongeren in beeld, hanteert een outreachende 
werkwijze om contact met deze jongeren te krijgen, heeft een 
actieve aanpak met als doel een duurzame plaatsing. De RMC-
medewerkers beschikken over een uitgebreid regionaal netwerk 
binnen de verschillende domeinen die zij voor de jongeren 
kunnen inzetten. 

De RMC-coördinatoren zijn het unaniem eens dat de RMC-taak 
van begeleiding van jongeren een brede en ook specialistische 
kennis vraagt. RMC is echt een vak!
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CConclusie en aanbevelingen
Over het algemeen zijn de geïnterviewde RMC-regio’s 
positief over de uitbreiding van de doelgroep tot 27 jaar. De 
aanbevelingen uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
Jongeren met een afstand tot de Arbeidsmarkt (IBO JmAA) uit 
2019 zijn voor RMC-coördinatoren leidend voor veranderingen 
in de toekomst. Er is een duidelijke meerwaarde wanneer 
RMC deze jongeren kan begeleiden. De voorwaarden om 
ook de jongeren tot 27 jaar te ondersteunen, moeten hier 
voor wel structureel aanwezig zijn. Dit zijn voorwaarden in de 
samenwerking, (structurele) financiering, gegevensdeling en 
wet- en regelgeving. Hieronder worden de voorwaarden per 
thema besproken. 

Samenwerking en integrale aanpak
De RMC-regio’s streven naar één contactpersoon voor 
de jongere. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar door de 
expertise die soms nodig is om een jongere te ondersteunen. 
De RMC-regio’s geven aan dat wanneer de samenwerking 
met andere domeinen op orde is, dit ten goede van de 
jongeren komt. De RMC-regio’s vinden unaniem dat deze 
samenwerking nog meer versterkt mag worden. Geef de 
partijen in het sociaal domein een gezamenlijke opdracht op 
de doelgroep 16-27 jaar, net zoals het voortijdig schoolverlaten 
is belegd in een regionaal plan. Een gezamenlijke opdracht 
geeft een gemeenschappelijk belang aan alle partijen in het 
sociaal domein, hetgeen ook moet worden ondervangen in 
spiegelbepalingen in de wetgeving.  

Gegevensdeling tot 27 jaar
De RMC-regio’s willen graag een betere toegang tot diverse 
gegevensbronnen voor jongeren tot 27 jaar, in eerste instantie 
vooral wettelijke toegang tot de Jongeren in Beeldlijst. 
Daarnaast zijn nu een aantal gegevensbronnen vanuit DUO 
en BKWI tot de leeftijd van 23 jaar beschikbaar. De wens is om 
deze uit te breiden naar 27 jaar. Ook is er de wens om jongeren 
met een startkwalificatie die niet economisch zelfredzaam zijn 
in beeld te krijgen.  

De RMC-regio’s wensen een kwalitatieve verbetering van de 
beschikbare gegevens zodat zij beter hun wettelijke taak om de 
pro- en vso-jongeren te  monitoren kunnen uitvoeren, zodat zij 
jongeren niet onnodig hoeven te benaderen en zodat zij over 
actuelere gegevens kunnen beschikken.

Wat betreft het delen van gegevens is vaak meer mogelijk dan 
men aanvankelijk denkt. De regio’s hebben behoefte aan een 
heldere communicatie op dit gebied en het delen van kennis en 
ervaring. 

Financiën
Momenteel worden de budgetten voor de begeleiding van 
jongeren van 23 tot 27 jaar uit tijdelijke budgetten of budgetten 
van andere domeinen gehaald. De RMC-regio’s pleiten 
voor een structureel budget voor de begeleiding van deze 
doelgroep. Hierbij ligt de voorkeur van de RMC-regio’s voor 
een gezamenlijk budget met Werk & Inkomen met daarbij 
een gezamenlijk plan van de inzet van deze middelen voor de 
jongeren van 16 tot 27 jaar. 

Een wettelijke uitbreiding van de RMC-taak tot 27 jaar is 
alleen wenselijk met extra financiering voor RMC of middels 
een verplichte samenwerking in het sociaal domein op de 
doelgroep 16-27 jaar: een integrale aanpak. Dit laatste is 
alleen mogelijk als de knelpunten genoemd in het IBO JmAA, 
zoals spiegelbepalingen in wetgeving, gegevensdeling en het 
ontschotten van budgetten goed worden geregeld.   

Wet- en regelgeving
Om een uitbreiding van taken tot 27 jaar mogelijk te maken, 
stellen de RMC-regio’s voor om de wetgeving hierop aan te 
passen maar ook te verstevigen. Dit kan door de huidige RMC-
wetgeving ook in de verschillende spiegelbepalingen op te 
nemen. De wetgeving moet hierbij zowel ondersteunend zijn als 
overkoepelend.  

Meerwaarde van RMC tot 27 jaar
Door de leeftijdsgrens van RMC te verhogen naar 27 jaar, 
ontstaat er een doorlopende begeleidingslijn en blijven 
jongeren van 23 tot 27 jaar in beeld. Het RMC wordt bij uitstek 
‘de verbindende partij’ genoemd door samenwerking met 
onderwijs, arbeid en zorg. RMC kan op een effectieve en 
outreachende wijze bijdragen om maatschappelijke uitval, ook 
bij jongeren van 23 tot 27 jaar, te voorkomen. 
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Het recht op  
onderwijs en ontwikkeling 
beschermen we samen.


