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18 Take Control
18 Take Control is een instrument om met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomst. In dit deel
van de handreiking wordt uitgelegd hoe je 18 Take Control kunt gebruiken.
In deel 1 van deze handreiking staat omschreven hoe 18 Take Control kan worden toegepast binnen
de werkwijze Krachtplan 18+.
De gesprekken worden vormgegeven door de jongere uit te vragen op het gebied van de acht
ontwikkelingstaken voor adolescenten:

Diploma

(Pleeg)ouders			

Regels & gezag

School of werk			

Gezondheid & uiterlijk

Vrije tijd			

Vrienden

Wonen				 Relaties

Voor wie:
Jongeren vanaf zestien jaar met een licht verstandelijke beperking en een
jeugdbeschermingsmaatregel. De maatregel valt weg als zij achttien worden. De jongeren moeten
zich daarom voorbereiden op hun achttiende verjaardag en hun toekomst.

Doel:
• De jongere stimuleren om na te denken over zijn toekomstwensen.
• De jongere informeren over wat er gaat veranderen als hij achttien wordt en wat er op hem af gaat
komen.
• Inzicht creëren bij de jongere in zijn ondersteuningsbehoefte.
• De jongere stimuleren om zijn netwerk actief te betrekken en zijn hulpvraag bij hen en/of bij
vrijwillige hulpverlening neer te leggen.

Waarom:
Visuele ondersteuning helpt jongeren met een beperking bij het voeren van gesprekken, omdat zij
moeite hebben met het verwerken van verbale informatie.
Het maakt dat deze jongeren:
- beter kunnen focussen op het onderwerp;
- beter terug kunnen halen wat ze bespreken en waarom zij dit bespreken;
- hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden;
- de informatie die is besproken beter kunnen ordenen, rangschikken en differentiëren;
- tijd krijgen om de besproken informatie te verwerken en terug te halen; en
- overzicht kunnen houden.
Doordat er weinig tekst wordt gebruikt in 18 Take Control, is het mogelijk om bij het niveau, de
ontwikkeling, achtergrond en wensen van de jongere aan te sluiten.
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Onderdelen
Op de volgende pagina’s lees je hoe je de verschillende
onderdelen uit de map kunt gebruiken. Je kunt de
onderdelen ook los van elkaar gebruiken of in combinatie
met eigen instrumenten.

Het draaiwiel

Heb je extra inlegvellen en/of themakaarten nodig, ga naar
www.krachtplanachttienplus.nl.
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Diploma

?

De inlegvellen
Doelijst!

Wonen

18

Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

18

18

Wat gaat er al goed?

Wie ken ik?

Wat heb ik nodig?

18

18

Diploma

Wat gaat nog niet zo goed?

!

Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat wil ik?

Wat heb ik nodig?

Hoe ver ben ik?

Doelijst!

Wat heb ik nodig?

Doelijst!

Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

Doelijst!

?
Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

Doelijst!

De themakaarten
Relaties
verliefd
(online ) flirten
Vrije tijd

(Pleeg)ouders
ruzie maken
vertellen over jezelf

School of werk

mening van ouders

beroep/ studie kiezen

omgaan met leraar/ baas

dokter en tandarts

medicijnen

............................?

verkering

indeling van de dag

omgaan met stress

doelen bereiken

helpen

Gezondheid en Uiterlijk

............................?

uitgaan en feesten

sport en hobby’s

doelen bedenken

............................?

(on)begrip

relatie met ouders

18

geld

huisregels

............................?

solliciteren

Overig

leuke dingen plannen

....................

drugs en alcohol
kleding

risico’s

luisteren

eten en drinken

netjes blijven
de wet

emotionele problemen

geloof

sport en hobby’s

............................?
indeling van de dag

hulp vragen
soorten vrienden

leuke dingen plannen

opdrachten

vertrouwen

Regels en gezag
spannende dingen doen

luisteren
respect

............................?
omgaan met groepsdruk

............................?
netjes blijven
de wet

vrienden maken en houden

mening geven

vakantie

verveling

seks

eigen grenzen

...........................

mening geven
toestemming vragen

samen dingen doen

uitgaan en feesten

homo of hetero

...........
............................? cultuur

Vrienden
Vrije tijd

18

autorijden
............................?

respect

kinderwens

vakantie
?

verveling
...........................

Regels en gezag

............................?

grenzen aangeven

geloof

Diploma

toestemming vragen

opdrachten

De schaal
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4

18

5

Wat werkt?

ü Vertel bij het introduceren van de map waarom je de map wilt gebruiken en
wat de jongere ermee kan.

ü	Geef aan dat er meerdere gesprekken nodig zijn en dat jullie daar de tijd
voor gaan nemen.

ü	Laat de jongere zelf kiezen of hij met de map wil werken. Zo niet, draag
alternatieven aan en ga creatief om met het instrument.

ü Het is de map van de jongere. De jongere bepaalt wat er opgeschreven
wordt.

ü De map is een werkdocument en kan steeds worden aangevuld en
bijgesteld.

ü Blijf altijd de koppeling maken naar de wensen van de jongere en de acht
ontwikkelingstaken.

ü	Stimuleer de jongere om ook met anderen met het instrument te werken of
zelf aanvullingen te maken, geef bijvoorbeeld ‘huiswerkopdrachten’ om het
volgende gesprek voor te bereiden.
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18 Take Control helpt om alle belangrijke
thema’s aan bod te laten komen.

Draaiwiel
De taart op het draaiwiel benadrukt de achttiende verjaardag als een
feestelijke gebeurtenis in het leven van de jongere. Onder de taart zijn
de acht ontwikkelingstaken geplaatst. Er is een extra vlak toegevoegd
(‘overig’) om jongeren en professionals de ruimte te geven met extra
informatie, wensen of onderwerpen te komen.

Wo

Wat werkt?
ü	Laat de jongere zelf benoemen wat hij ziet en waar hij aan
moet denken.

ü	Gebruik het draaiwiel zodat de jongere kan focussen op één
ontwikkelingstaak.

ü	Haal de taart uit de map als de jongere deze niet leuk vindt.
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De inlegvellen
Gebruik de inlegvellen met de ontwikkelingstaken om met de jongere te bespreken wat hij wil,
kan en nodig heeft en wie hem daarbij gaan helpen. Er zijn vijf inlegvellen met de volgende
onderwerpen:

1.
2.
3.
4.
5.

Wat wil ik?
Hoe ver ben ik?
Wat heb ik nodig?
Doelijst!
Wie ken ik?

De eerste drie vellen voer je na elkaar uit, de andere twee vellen kun je op verschillende momenten
in het traject invullen.
De jongere kan de informatie altijd blijven aanvullen. Voor een jongere is het vaak overzichtelijker om
vanaf ‘Hoe ver ben ik?’ één wens per inlegvel uit te werken.
De formulieren kun je ook digitaal invullen.

Inlegvel 1: Wat wil ik?
Laat de jongere vrijuit vertellen en op de voorkant van het eerste inlegvel opschrijven wat hij (het
allerliefste) wil en hoe hij zijn toekomst voor zich ziet. Op de achterkant kun je per ontwikkelingstaak
gerichter doorvragen.

Wat werkt?
ü	Realiseer je dat niet alle jongeren (goed) kunnen schrijven.
ü	Wees flexibel in hoe en in welke volgorde de formulieren
worden ingevuld.
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ü Betrek het netwerk.

18

Wat wil ik?

Diploma schoonheidspecialist
res worden
e
s
n
a
d
halen
beroemd
dat ik zelf baas ben

een eigen huis
vriend
kinderen
hond

heel veel geld om
kleding te kopen

Wat wil ik?
18

op mezelf wonen
soms eten bij mijn
moeder
bij mijn vader op
de koffie
dat ze stoppen m
et zeuren en ruzie
maken
mijn diploma hale
n
werken als danser
es
genoeg geld voor
kleding
uitgaan
feesten
met vrienden leuk
e dingen doen

(Pleeg)ouders

School of werk

Vrije tijd

huis met tuin
als ik 22 ben een
kind
een vriend
een hond

Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

Wonen

betelijs
r ku
t!nnen luisteren
Doe

Regels & geza

g

rustig praten zond

er boos te worden
Gezondheid &

afvallen

trainen zodat ik ka

mooie kleding

een knappe leuke

uiterlijk

n dansen

vaker leuke dingen

Vrienden

doen met vriendinn

jongen als vriendj

e

rijbewijs halen

Wat wil ik?

Diploma

en

Relaties

Hoe ver ben ik

Overig

?

Wat heb ik nodi
g?

Doelijst!

?
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Inlegvel 2: Hoe ver ben ik?
Kijk samen met de jongere naar de wensen die hij heeft geformuleerd op het eerste inlegvel. Laat de
jongere op dit inlegvel per wens opschrijven wat er allemaal al goed gaat, welke stappen zijn gezet
en wat er nog niet zo goed gaat.

Wat werkt?
ü	Zoom in op één wens en laat de jongere over deze wens opschrijven
wat er goed gaat en wat er nog niet zo goed gaat.

ü
Begin met en focus vooral op wat er goed gaat, vraag afwisselend naar
wat goed gaat en wat niet goed gaat en sluit af met wat goed gaat.

ü	Sluit aan bij ervaringen: Hoe is het nu? Wil je dat later ook zo?
Sluit af met wat goed gaat.
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Hoe ver ben ik?

18

Wat gaat er al goed?

ik zit in laatste jaar van opleiding verzorging
ik kan goed dansen
ik kan heel goed koken
ik maak het huis schoon
ik ben nu verliefd op een jongen
ik ben vorige week met pris naar de film geweest
ik heb met oom dean geoefend en ik kan al goed autorijden

Wat gaat nog niet zo goed?

!

Wat wil ik?

met diploma verzorging kan ik niet naar opleiding
schoonheidsspecialist
heb geen geld en geen tijd voor bijbaan
mijn moeder speelt de baas, we hebben steeds ruzie
ik word snel boos, dan schreeuw ik en maak ik spullen kapot

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

Doelijst!
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Inlegvel 3: Wat heb ik nodig?
Bespreek met de jongere wat hij denkt dat er nog moet gebeuren om zijn wensen te realiseren en
laat hem dit opschrijven. Dit inlegvel vormt een belangrijke basis voor de ondersteuningsvragen die
aan het netwerk worden voorgelegd bij het maken van een toekomstplan (zie handreiking deel 1,
hoofdstuk 2).

Wat werkt?
ü	Vraag de jongere wat hij kan doen om zijn wens te realiseren.
ü	Neem de tijd en houd voor ogen dat het gaat om wat de jongere zelf
denkt nodig te hebben.

ü	Vraag de jongere waar hij ondersteuning van anderen bij nodig heeft.

Wat kunnen anderen voor hem doen om te zorgen dat hij zijn wens kan
realiseren?
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Wat heb ik nodig?

18

dat mijn gezinsvoogd afspraken
maakt met mijn ouders
Diploma

hulp van mijn mentor

!!
een bijbaan voor geld

nieuwe dansschoenen
auto
Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

?
Doelijst!
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Inlegvel 4: Doelijst!
Laat de jongere op dit inlegvel opschrijven welke taken moeten worden uitgevoerd en laat hem dit
gedurende het traject aanvullen en afstrepen.
Leg aan de jongere uit dat dit formulier ook kan worden gebruikt tijdens de bijeenkomst met het
netwerk. De taken waarbij hij ondersteuning wil, kan hij dan voorleggen aan zijn netwerk.
Gebruik dit inlegvel om samen met de jongere te bespreken wat de jongere denkt dat er nog
moet gebeuren om zijn wensen te realiseren. Dit inlegvel vormt een belangrijke basis voor de
ondersteuningsvragen die aan het netwerk gesteld zullen worden bij het maken van een plan.

Wat werkt?
ü Schrijf alleen concrete taken op.
ü Knip grote doelen op in kleine stappen.
ü
Laat de jongere op www.18takecontrol.nl zelf uitzoeken wat hij nog
meer moet regelen.

14

Doelijst!

18

bij de gemeente Rotterdam inschrijven voor
een huis
samen met mentor ga ik op gesprek bij
schoonheidsspecialist

ü

vragen of ik vaker mag dansen op dansschool
bij mijn kapper vragen of ik daar op zaterdag
kan werken
pris vragen of ze nog een keer mee gaat naar
de film

ü

vaker ‘dank je wel’ zeggen tegen mijn moeder

Wat wil ik?

Hoe ver ben ik?

Wat heb ik nodig?

Doelijst!
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Inlegvel 5: Wie ken ik?
Gebruik dit inlegvel om samen met de jongere te inventariseren hoe zijn netwerk eruitziet en laat
hem opschrijven wie hij allemaal kent. Je kunt het inlegvel ook gebruiken ter voorbereiding van een
netwerkbijeenkomst.
Op het inlegvel staan drie ringen afgebeeld. Deze kun je op verschillende manieren inzetten:
- Om de mate van nabijheid aan te duiden: hoe dicht staat iemand bij de jongere.
- Om aan te duiden wie de jongere leuk vindt en wie stom (goede vriend, kennis, vijand).
-	Om aan te duiden hoe graag de jongere wil dat die personen worden uitgenodigd voor de
bijeenkomst (graag, alleen als het moet, absoluut niet).

Wat werkt?
ü V raag wie er nu en in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in het
leven van de jongere.

ü	Vraag door op verschillende leefgebieden (wie ken je: op werk, school, club,
in de buurt et cetera).

üBlijf aanvullen; een netwerk ligt niet vast, zeker niet bij jongeren.
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Wie ken ik?

18

gezinsvoogd
(Sylvia)
mentor school
(Diny)

Juf +
Dansteam

Destiny
esmee
patrice

tante Es
+chantelle
Rachel

mijn moeder

Sharon
Pris + moeder
Samantha

tante Chayenne
Oom Dean
oma en opa

der
a
v
mijn
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Themakaarten
Er is een themakaart voor elke ontwikkelingstaak. De themakaart biedt meer informatie over en
inspiratie voor de verschillende thema's die bij die ontwikkelingstaak kunnen worden besproken.
Gebruik de themakaarten aanvullend bij de draaischijf en het inlegvel ‘Wat wil ik’. Op de achterkant
kunnen de wensen worden genoteerd.
Wanneer de jongere niet enthousiast is over de map, kun je de kaarten los van de map gebruiken.
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De schaal
Met de schaal en schaalvragen maak je voor de jongere inzichtelijk wat hij al heeft bereikt of hoe
ver zijn doel nog ligt en welke stappen er nog moeten worden gezet. Hierdoor kun je ook focussen
op positieve ontwikkelingen (‘Waarom is het een zes en geen vijf?’). De schaal en het formuleren
van vragen op een schaal is een eenvoudig middel om een situatie in kaart te brengen en structuur
aan te bieden.

Voorbeeld van een schaalvraag:
Vianchelly heeft aangegeven dat het haar grootste wens is
om een beroemde danseres te worden. Daarom wil ze heel
goed worden.
Stel bijvoorbeeld bij het inlegvel 'Hoe ver ben ik' de vraag:
	'Als 0 is: "Ik voer de danspassen nooit uit zoals het
hoort", en 10 is: "Ik zie er zeer goed uit als ik dans en kan
zo het podium op." Waar op de schaal sta je dan?'
Als Vianchelly een cijfer noemt, vraag dan: 'Wat kun je dan
allemaal dat maakt dat je dit cijfer noemt?'
Bij het inlegvel ‘Wat heb ik nodig’, kun je verder gaan met
de schaalvraag. Vianchelly geeft aan dat ze op een ‘4’ zit.
Vraag haar op welk cijfer ze wil uitkomen. Vraag haar
vervolgens wat zij denkt dat nodig is om een stapje verder
te komen, bijvoorbeeld om op een 5 te komen.

18 Take Control kun je bestellen via: www.krachtplan18plus.nl.
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