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Achtergrond
Mens Centraal 
Ieder mens krijgt bij bepaalde gebeurtenissen in zijn leven te maken met de overheid of met separate 
overheidsorganisaties naast elkaar. Het project Aanpak Levensgebeurtenissen van het programma Mens Centraal 
gaat over de grenzen van overheidsorganisaties heen, in de hele keten wordt samengewerkt aan informatie en 
dienstverlening rond een levensgebeurtenis voor burgers op maat. 

18 jaar worden
De levensgebeurtenis die in het huidige project centraal staat is ‘18 jaar worden’; de aanloop tot en rondom 18 jaar 
worden (van circa 12-21 jaar). 

Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen hoe jongeren en hun ouders de informatie en 
dienstverlening vanuit de overheid (in brede zin) ervaren, wat hun behoeften zijn en welke knelpunten zij ervaren. 
Met de resultaten van dit onderzoek wordt informatie en dienstverlening vanuit de overheid richting jongeren waar 
nodig verbeterd, zodat deze beter aansluit op behoefte en verwachtingen van jongeren. Daarnaast wordt er ook 
naar gestreefd dat het contact met en de dienstverlening van de overheid vloeiender en makkelijker wordt voor 
jongeren (en hun ouders). 

MARE heeft het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd aan de hand van 10 duo-interviews, met 5 jongeren duo’s en 5 
ouder-kind duo’s van 60 minuten per interview. De ‘hoofdrespondenten’ waren hierbij steeds de jongeren (16-19-
jarigen). In dit document worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen weergegeven van het onderzoek.
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Leeswijzer
Leeswijzer rapportage
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen ter optimalisatie van de levensgebeurtenis ‘18 jaar worden’. Het 
document is als volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende slide de onderzoeksdoelstellingen 
weergegeven.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten. 

⎯ De resultatensectie vangt aan met een behandeling van overkoepelende 
bevindingen ten aanzien van de informatiebehoeften.

⎯ De resultatensectie gaat vervolgens de diepte in middels een 
behandeling van de verschillende events aan de hand van een ‘klantreis’.  

• Tot slot zijn in de bijlagen de onderzoeksverantwoording en het 
stimulusmateriaal opgenomen.

Definitie ‘18 worden’
De levensgebeurtenis 18 jaar worden is voorafgaand aan dit onderzoek 
gedefinieerd als: wat er in de aanloop naar 18 jaar en rondom het 18e levensjaar 
aan rechten en plichten verandert. Dit speelt zich veelal af tussen het 12e en 19e

levensjaar. 

MARE
MARE voert onderzoek uit binnen het kader van ISO 20252:2019 (kwaliteit 
onderzoek) en ISO 27001:2017 (informatiebeveiliging). MARE conformeert zich 
tevens aan de richtlijnen van brancheorganisatie MOA wat betreft 
persoonsgegevens. Daarnaast voldoet MARE aan de overheidsnorm BIO (Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid).

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als 
indicatief en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille 
van de leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt. 

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben. 
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Onderzoeksdoelstellingen
Doel
Inzicht krijgen in wat er allemaal komt kijken bij de levensgebeurtenis ‘Ik word 18 jaar’ (aanloop tot en rondom 18 jaar worden). Hierbij staat de belevingswereld van de jongeren 
centraal.

Specifieke onderzoeksvragen
• Met welke overheidsinstanties hebben jongeren van 12-21 jaar (en ouders) te 

maken?
• Op welke moment en waarover?
• Hoe ervaren zij de informatie en dienstverlening?
• Waar lopen ze tegen aan als het gaat om informatie en dienstverlening van de 

overheid?
• Wat zijn de behoeften als het gaat om informatie over regelzaken en wet- en 

regelgeving overheid; wat zijn de behoeften als het gaat om de dienstverlening 
vanuit de overheid?

• In hoeverre zoeken ze actief informatie, ontvangen ze informatie? Waarover? Op 
welke manier? Spreekt de informatie hen aan (taal, tone-of-voice)?

• Welke rol speelt de omgeving (ouders, vrienden, school, et cetera)?
• Voor ouders: wat verandert er voor hen in het contact met de overheid als hun 

kind 18 jaar wordt; wat moeten zij regelen, hoe worden ze hierover geïnformeerd, 
hoe zoeken ze informatie, welke behoefte is er, et cetera?

Output
• Inzicht in de ‘klantreis’ van jongeren op weg naar en rond ‘18 jaar worden’ ten aanzien van wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving.
• Inzicht in de wensen, behoeften, mogelijke knelpunten en emoties hierbij.
• Inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van informatie- en dienstverlening van overheidsinstanties in aanloop tot en rondom 18 jaar worden.
• Inzicht in hoe bovenstaande uitwerkt voor ouders en jongeren.
• Inspiratie en aanbevelingen ter optimalisatie.
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Conclusies & 
Aanbevelingen
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Conclusies -1-
'18 worden’ en de (wettelijke) veranderingen die daarmee gepaard gaan, ondergaan ouder en kind samen. Wat hierbij de rolverdeling is wisselt. 
Gaandeweg wordt men wijzer; dit gaat gepaard met weinig voorbereiding, overzicht is er eigenlijk niet en wat geregeld moet worden krijgen ze via 
via (informeel circuit) en/of via een brief (formele route) te horen. Echt ingewikkeld is het uiteindelijk ook niet, maar wel tijdrovend en belangrijk om 
goed te regelen. Behoeften liggen vooral bij gemak, inzichtelijkheid en duidelijkheid. 

• 18 worden is een levensgebeurtenis waarbij jongeren steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en meer zelf gaan regelen. Ouders hebben hierbij veelal ook een (grote) 
betrokkenheid en zien zichzelf vaak als eindverantwoordelijke.
⁃ Hierbij zijn er verschillen; voor de één regelen ouders veel, zij zien zichzelf als primaire (eind)verantwoordelijke en willen hun kind hier stapsgewijs meer bij betrekken en 

meer verantwoordelijkheid geven. Terwijl een ander zelf alles doet en ouders een minimale/ geen betrokkenheid hebben. 

• De mate waarin rechten, plichten en mogelijkheden rondom 18 worden bekend zijn wisselt:
⁃ Rechten // Jongeren zijn goed op de hoogte van de ‘mijlpalen’, de ‘leuke dingen’, die wettelijk (eindelijk) mogen. Het rijbewijs halen, scooter-/ autorijden, legaal alcohol 

kopen/ drinken en stemmen zijn onderwerpen die thuis en ook met vrienden worden besproken.
⁃ Plichten // Zaken die rondom 18 worden geregeld moeten worden zijn op voorhand niet altijd bekend en komen organisch op het pad omdat ze hier niet omheen kunnen. 

Voornamelijk studie en financiën gerelateerd, zoals; bankrekening op eigen naam, studiefinanciering, collegegeld(krediet), belasting en een eigen zorgverzekering. 
Voornamelijk studie gerelateerde en financiële zaken zijn in beleving echter zeer belangrijk; hier kun je niet omheen, zijn impactvol en gelden voor iedereen. 

⁃ Mogelijkheden // Wat extra/aanvullende mogelijkheden zijn is beperkt bekend (indien relevant), zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, aanvullende beurs, collegegeldkrediet, 
aanvullende (zorg)verzekeringen.

• Wat er voor het 18e levensjaar, of richting 21 jaar geregeld dient te worden is fragmentarischer/ niet altijd relevant, alsook de awareness is lager.
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Conclusies -2-
• Jongeren én ouders hebben over het algemeen een afwachtende houding. Op voorhand is niet bekend of niet te overzien wat er allemaal geregeld dient te worden.

⁃ Handelen wordt gedaan als urgentie wordt gevoeld en handelingsperspectief wordt geboden, in de vorm van een brief/e-mail waarin informatie staat/ gemeld wordt dat 
actie vereist is of op aanraden van anderen. Waar ze dan moeten zijn, wordt duidelijk uit de brief of e-mail. Hierbij worden geen struikelblokken ervaren.  

• Echte issues of knelpunten zijn er in beleving niet als het gaat om wat er geregeld dient te worden rondom 18 jaar worden. Als iets niet goed is ingevuld of geregeld, dan 
heerst de verwachting of weet men uit ervaring dat hierover berichtgeving volgt. Daarnaast zijn hierover weinig of geen zorgen omdat ouders vaak een (financieel) vangnet 
zijn, of kunnen problemen of vragen snel opgelost/beantwoord worden met hulp van de omgeving (broer/zus, ouders, vrienden) of via een telefonisch hulplijn. 

• Desgevraagd en in retrospect is er zowel onder jongeren als ouders behoefte aan gemak, overzicht en duidelijkheid. 
⁃ Gemak: Alles dat geregeld dient te worden is veelal bij overheidsinstanties, die reeds over veel persoonlijke informatie beschikken. Vooraf is al veel ingevuld (DigiD), 

maar verdere automatisering wordt gemist (niet meer hoeven aanvragen, omdat reeds bekend is of je ergens recht op hebt).

⁃ Inzichtelijkheid en duidelijkheid: Overzicht hebben in wat geregeld dient te worden en kinderen een handvat bieden in wat er komt en hoe ze dat kunnen aanpakken.
Deze behoefte leeft voornamelijk onder ouders, alsook dat overzicht en wat gedaan moet worden meer proactief wordt aangeboden. 

• Indien jongeren een brief vanuit de gemeente hebben ontvangen (een overzicht/ checklist van (wettelijke) veranderingen en wat geregeld dient te worden als je 18 
jaar wordt, brief wordt niet door alle gemeenten verzonden), dan is de behoefte aan duidelijkheid en overzicht beantwoordt. 

• Het overzicht ‘18 worden’ op Rijksoverheid.nl is desgevraagd veelal onbekend. 
• In beleving van zowel ouders als jongeren zou de middelbare school tevens een rol kunnen spelen in bredere voorlichting rondom (wettelijke) veranderingen die 

horen bij volwassen worden.

⁃ Duidelijkheid is een basisvoorwaarde: keuzes maken is lastig en betreft nieuwe, belangrijke zaken. Duidelijke taal en uitleg om beslissingen te kunnen nemen en 
consequenties goed in te kunnen schatten. Informatie over verschillende thema’s die ontvangen wordt vanuit desbetreffende organisaties of gevonden wordt op het 
internet voldoet hier in algemene zin aan.
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Aanbevelingen -1-

Om beter aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van zowel jongeren als ouders/ verzorgers, kunnen de volgende optimalisatiepunten worden 
overwogen:

Behoeften algemeen:

• Besef dat wat er verandert of geregeld dient te worden veelal nog onbekend en 
onduidelijk is, evenals de consequenties. Een overkoepelend 
overzicht/tijdslijn in dit kader wordt gewaardeerd. Dit biedt handvatten om 
(samen) aan de slag te gaan en gidsing indien nog onbekend is wat verandert.
⁃ Met het overzicht op Rijksoverheid.nl is geen bekendheid. Een verwijzing 

naar een overkoepelend overzicht via de verschillende instanties (digitaal 
en in schriftelijke correspondentie) is een logische route. De Rijksoverheid 
is een passende afzender voor een dergelijk overzicht.

⁃ Tevens zou meer aandacht op scholen (middelbare scholen) betreft het 
brede thema ‘volwassen worden’ passend zijn.

• Overkoepelend lijkt de categorie ‘Volwassen worden’ de breedheid van de 
thema’s rondom het feitelijke ‘18 jaar worden’ (en dus niet de breedheid dekt) het 
beste te omvatten. In beleving behoort tot dit thema tevens de aanloop naar 
volwassen worden en de wijzingen die plaats vinden voordat (en nadat) je 18 
jaar wordt.

• Informatie wordt gezocht op thema, besef dat dit van impact is op het 
zoekgedrag. Zoektermen zijn ‘feitelijke’ events/ thema’s en niet brede thema’s 
zoals 18/ volwassen worden. 

• In relatie tot een overzicht verschillen de behoeften tussen jongeren en ouders 
ten aanzien van de vorm:

⁃ Jongeren wensen minder tekst en een meer visueel overzicht én uitleg 
(zoals vlogjes (zoals van de nosop3)/ tutorials en infograpics).

⁃ Ouders hebben behoefte aan overzicht in de vorm van een globale 
tijdslijn, zoals een lijst met wat, wanneer, waarom en hoe geregeld dient 
te worden én wat de consequenties zijn. Voor jongeren is dit tevens handig 
als vertrekpunt of naslagwerk om aan de slag te gaan. 

⁃ Hierbij is een indeling op thema’s passender dan een indeling op leeftijd. 

• Besef de grote betrokkenheid van ouders; zelf een controlerende/ 
faciliterende rol vervullen en verantwoordelijkheden kunnen overdragen aan 
kinderen. Besef dus dat communicatie niet alleen gericht dient te zijn op 
jongeren (is het nu ook niet in beleving), maar ook wordt gebruikt door ouders.
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Aanbevelingen -2-

• Schriftelijke post heeft de voorkeur. Fysieke post benadrukt in beleving het 
belang en de urgentie van berichtgeving/ veranderingen én is te controleren 
door ouders. Digitaal/ per e-mail wordt niet door ouders gezien of eerder over 
het hoofd gezien door jongeren. 

Specifiek:

• Indien ontvangen (het verschilt per gemeente of deze brief verzonden wordt), 
dan wordt de brief vanuit gemeentes rondom 18 worden zeer gewaardeerd. 
Overweeg om dit in elke gemeente aan te bieden (of meer bekendheid te 
genereren voor het overzicht op Rijksoverheid.nl).

• Wat rechten (wat mag) en plichten (wat moet) zijn is in globale zin bekend. 
Mogelijkheden zijn echter minder bekend. In retrospect had men hier graag 
meer kennis van willen hebben. Overweeg om ‘mogelijkheden’ meer aan bod te 
laten komen en uitleg te bieden, voornamelijk in relatie tot financiën/geldzaken. 
Nadrukkelijk benoemen is van meerwaarde en biedt zekerheid. Zoals: 
⁃ DUO: verschil gift versus lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet.
⁃ Belastingdienst: Belastingteruggaaf.
⁃ Zorgverzekering: dat vanaf het 18e jaar zelf een zorgverzekering gekozen 

dient te worden, wat belangrijk is in keuzes én hierbinnen (eventueel) een 
aanvullend pakket.

⁃ Bijbaan: verschil loondienst versus zzp’er en wat hierbij komt kijken.
⁃ Rekenhulp-programma’s binnen platforms worden gewaardeerd om 

vooraf inzichtelijk te maken waarop gerekend kan worden. 
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Aanbevelingen -3-

• Besef dat kennis doelgroepbreed voornamelijk globaal is en voornamelijk 
betreft wat mag en moet. Transparante processen en duidelijkheid vooraf 
worden gewaardeerd. Dit kan beter in relatie tot:
⁃ DigiD: de aanvraag duurt een aantal dagen en kan last minute aanvragen 

dus in de weg staan (typisch voor jongeren).
⁃ DUO/ Studentenreisproduct: aanvragen online en ophalen bij een 

ophaalpunt.
⁃ CBR/ gezondheidsverklaring: het is onbekend en onduidelijk dat bij het 

proces van een rijbewijs aanvragen ook een Gezondheidsverklaring 
ingevuld dient te worden. 

⁃ Biedt tevens informatie over ‘uitzonderingen’ of veranderende situaties 
en wat hierbij relevant is aan rechten, plichten en mogelijkheden. Zoals 
voor ouders wat er bij een verhuizing komt kijken (zoals impact school 
kiezen/ loting en leerplicht). 

• Wees ervan bewust dat veranderingen in rechten en plichten voor en na de 18e

verjaardag, veelal niet op de radar staat.
⁃ ID/ paspoort: het is veelal onbekend dat jongeren zelf een ID dienen te 

hebben en deze bij zich moeten dragen vanaf 14 jaar.
⁃ Wonen: gelet op de krapte in de woningmarkt is het relevant om om hier in 

het proces van volwassen worden al over na te denken (zoals welke opties 
er zijn zoals huren/kopen, hoe het werkt met woningcorporaties, etc.). 
Ouders zijn hier ook meer bewust van dan jongeren.

Food for thought:
Het onderzoek is uitgevoerd onder algemeen Nederlands publiek. In hoeverre de beleving onder specifieke doelgroepen zal verschillen en de mate waarin dan wel knelpunten 
worden ervaren, zijn op basis van het huidige onderzoek geen uitspraken over te doen. Hier zal in vervolgonderzoek nader naar worden gekeken. 
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Resultaten

13



Kennis -1-
Levensgebeurtenis 18 worden
Rondom de levensgebeurtenis ‘18 worden’ zijn vooral ‘mijlpalen’, top-of-mind.
• Wat eindelijk mag (rechten) is (zeer) goed bekend, zoals: het rijbewijs halen, 

scooter-/ autorijden, legaal alcohol kopen/ drinken, alsook stemmen. 
• Jongeren kijken uit naar deze ‘leuke en grote’ momenten en zijn goed op de 

hoogte dat deze verandering eraan komt (“common sense”). Hierover wordt 
thuis gesproken en worden afspraken over gemaakt (rijbewijs krijgen voor 
verjaardag, sparen voor het rijbewijs of een scooter, geen alcohol mogen 
drinken, etc.). Tevens met vrienden onderling wordt hierover gesproken. 

Wat er verandert en moet (plichten), maar ook wat mogelijkheden zijn, staat minder 
duidelijk op de radar. Zowel jongeren als ouders zijn hier in de aanloopfase (jaren 
voor het 18e levensjaar) beperkt bewust van. Als ze eenmaal op de radar staan, 
dan leven ze wel sterk en zijn ze impactvol. 
• Hierbij is de kennis rondom plichten veelal groter dan de kennis van 

mogelijkheden. 
• Veranderende plichten worden veelal bekend doordat hierover een 

berichtgeving ontvangen wordt. Zoals rondom geldzaken: bank, 
studiefinanciering, collegegeld, belasting en een eigen zorgverzekering

• Indien relevant, dan worden mogelijkheden veelal bekend tijdens het proces (in 
een aanvraagproces) of hier wordt door de omgeving op geattendeerd. Zoals: 
zorgtoeslag, huurtoeslag, aanvullende beurs, collegegeldkrediet, aanvullende 
(zorg)verzekeringen. 

In de bekendheid van rechten, plichten en mogelijkheden speelt veelal de 
omgeving een grote rol. Zowel ouders als jongeren zijn op de hoogte van 
belangrijke veranderingen en ook wat hierbij komt kijken (globaal), doordat: 
• Dit ter sprake is gekomen in het gezin; benoemen door ouders, oudere 

broer/zus. 
• Via via onder de aandacht wordt gebracht; benoemen door werk (loonheffing), 

vrienden hadden veel geld terug gekregen (belastingteruggaaf), op school 
genoemd (aanvraag DigiD).

• Een enkeling herinnert zich een bericht met algemene informatie/ een overzicht 
vanuit de gemeente, dat zeer behulpzaam was.

• Daarnaast spelen ook campagnes via Instagram of tv een rol in het vergroten 
van de bekendheid zoals over: Donorregistratie en Belastingaangifte. 
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Kennis -2-
18-
Voor het 18e levensjaar zijn er weinig zaken die zelf geregeld dienen te worden of 
beklijven, behalve de studiekeuze. 
• Studiekeuze is tot het 18e jaar in perceptie het belangrijkste dat geregeld dient 

te worden. 
• Ondanks dat scholen gidsing bieden in de studiekeuze, is de keuze lastig. 

Enerzijds vanwege het grote aanbod en omdat ze nog niet precies weten 
welke studie/opleiding ze willen gaan volgen, anderzijds omdat het een keuze 
voor de toekomst is en het daarom een belangrijke beslissing betreft. 

• In beleving is het passend dat school gidsing biedt bij veranderingen en wat 
daarvoor geregeld dient te worden. In het specifiek in relatie tot de 
studiekeuze, maar ook in bredere zin ‘voorlichting’ in relatie tot de 
voorbereiding op ‘volwassen worden’ en wat daarbij komt kijken is passend.

“Ik ben nu 16 en wat erbij komt als ik 18 
word, zie ik dan wel weer. Op dit moment 
ben ik daar niet mee bezig.” 

16 jaar HAVO

“Het enige dat ik nu moet regelen zijn 
eigenlijk schoolzaken; inschrijven, boeken 
kopen en mijn OV. Voor mijn bijbaan was 
solliciteren het lastigste. Verder gaat alles 
vanzelf of mijn ouders regelen het.”

16 jaar MBO
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Kennis -3-

“Als ik iets moet regelen, dan klik ik 
gewoon door en dan lukt het eigenlijk wel. 
Nu betalen mijn ouders nog alles en als ik 
vragen heb dan helpen zij. Als ik over een 
jaar of drie het huis uitga, dan zal ik het 
wel zelf moeten regelen.” 

18 jaar MBO

“Als je 12 bent regelen je ouders alles 
voor je, op je 18e doe je alles zelf en ben 
je zelf verantwoordelijk en moet je dingen 
die je eerder niet hoefde. Het komt wel 
goed, maar het is wel nieuw.” 

18 jaar WO

18+ 
Na het 18e levensjaar, richting 21 jaar, is vooral ‘wonen’ een onderwerp dat in de 
ogen van jongeren nog relevant gaat worden. Voor jongeren is dit veelal nog 
toekomstmuziek, iets waar ze nu nog niet mee bezig zijn. 
• Voornamelijk bij jongeren woonachtig in stedelijk gebied zijn de ouders meer 

betrokken en bewust dat het kind bijtijds ingeschreven dient te worden bij een 
woningbouwcoöperatie om te zijner tijd een (betaalbare) woning te kunnen 
bemachtigen. Ouders hebben soms zelfs al hun kind(eren) ingeschreven, zonder 
dat de jongeren dat door hebben.

• Richting/ na het 21ste levensjaar worden ook thema’s zoals kinderen krijgen en 
trouwen relevant.  
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Houding 
Rolverdeling ouder-kind 
De mate waarin jongeren zelf bezig zijn met veranderende wet- en regelgeving  
voorafgaand en in het 18e levensjaar wisselt enigszins; van behoorlijk zelfstandig 
tot ouders die bijna alles uit handen nemen.
• Wat geregeld moet worden komt vaak organisch op het pad en ook niet allemaal 

precies op hetzelfde moment.
• Hierdoor is de houding van voornamelijk de jongeren, maar ook van ouders, 

afwachtend. “Het komt wel en dan zie ik het allemaal wel.”  
• Daarnaast hebben jongeren veelal ook de ouders als vangnet 

(onderzoeksdoelgroep algemeen Nederlands publiek). Niet alleen op financieel 
vlak, maar ook bij het regelwerk. “Als ik er niet uit kom dan vraag ik het aan mijn 
vader of moeder.” ”Mijn kinderen mogen in hun eigen tempo meer 
verantwoordelijkheid krijgen, nu doe ik nog veel.” 

De rol van de ouders is in perceptie tweeledig: 
• Enerzijds zelf controle hebben en zekerheid dat zaken (goed) geregeld zijn.
• Anderzijds het kind ondersteunen om hem/haar meer op eigen benen te laten 

staan.

Impact achtergrondvariabelen 
Naast de betrokkenheid van de ouders zijn er signalen naar voren gekomen dat 
nog een aantal factoren van invloed zijn op de mate van zelfstandigheid:
• Opleidingsniveau; hoger opgeleid staat al meer op eigen benen. Bijvoorbeeld: 

gaan eerder op kamers/ zelfstandig wonen en zijn zelfstandiger in het regelwerk 
dat zich aandient.

• Culturele achtergrond; uit huis gaan bij trouwen, zeer hoge betrokkenheid van 
ouders/ oudere broers of zussen binnen het huishouden.

• Gescheiden ouders; jongeren hebben een hogere betrokkenheid en doen meer 
zelf. Bijvoorbeeld omdat ze zelf navraag moeten doen bij (een van) de ouder(s).
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Quotes houding

“Mijn zus en ik helpen elkaar altijd, wij 
schelen twee jaar. Mijn zus heeft alles al 
een keer gedaan, wat ik nu moet gaan 
regelen. Bijvoorbeeld het aanpassen van 
een lening bij de DUO of het kiezen van 
een zorgverzekering. Je moet het 
allemaal maar een beetje uitzoeken en 
daarvan leren. Uiteindelijk lukt het wel.” 

zussen 18 en 19 jaar, WO

“Tussen 17 en 18 jaar worden zit één dag 
verschil. Dan zijn ze niet opeens 
volwassenen en kunnen alles zelf doen. 
Het is een geleidelijk proces, waarbij ik 
een controlerende rol heb. Er komt wel 
een dag dat ik het los moet laten.” 

moeder MBO-student
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Gedrag 
Regelwerk
Voor zowel ouders als jongeren is er in beperkte mate sprake van knelpunten in 
relatie tot 18 worden en wat daar allemaal bij komt kijken. Wat er geregeld dient te 
worden, daar krijgt men berichtgeving over per post of e-mail en daar heeft men 
zijn/haar weg in gevonden. 
• Berichtgeving (per post, betreft specifieke events) is over het algemeen duidelijk; 

je hebt vanaf nu recht op ..., of u dient … te regelen. Ook waar dit geregeld dient 
te worden, wordt duidelijk vermeld.

• Online platforms waarop zaken geregeld dienen te worden zijn veelal 
overzichtelijk en bieden een stapsgewijs proces en uitleg. 

• De toon en het taalgebruik zijn over het algemeen op maat; toegankelijk en 
duidelijk. Hoewel het voor een enkeling nog duidelijker mag (“Jip-en-Janneke-
taal”) of minder tekst en meer visueel (bijvoorbeeld een infographic).

• Indien er toch onduidelijkheden zijn, getwijfeld wordt of hulp nodig is dan: 
⁃ Zijn veelal ouders of de omgeving (bijvoorbeeld andere ouders die hiermee 

ook te maken hebben gehad) degene die geraadpleegd worden. 
⁃ De snelste oplossing om direct duidelijkheid te krijgen is in beleving, 

voornamelijk van ouders, een telefonische hulplijn (bijvoorbeeld DUO of de 
Belastingdienst).

⁃ Daarnaast wordt ook het internet wordt geraadpleegd, met Google als 
vertrekpunt.

Op de volgende pagina’s wordt kenmerkend gedrag per doelgroep weergegeven.

“Veranderende verantwoordelijkheden 
worden niet expliciet kenbaar 
gemaakt, heel veel gebeurt gewoon 
zonder dat je het zelf door hebt. Dat is 
ook niet erg. Soms krijg je een brief 
als je iets moet regelen. Dan doe ik 
dat online. Zo werkt dat met alles 
eigenlijk. Ik klik en scroll en vind het 
wel. Alleen als het om geldzaken gaat 
dan houd ik daar wel een Excelletje
voor bij, om inkomsten en uitgaven bij 
te houden. Dat moet ook van mijn 
ouders.” 

18 jaar HBO
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Gedrag - jongeren specifiek
Opvallend voor de jongeren
• ‘Dingen’ die jongeren mogen vanaf een bepaalde leeftijd weten ze wel. ‘Dingen’ 

die jongeren moeten komen vanzelf wel op het pad en moeten dan geregeld 
worden. Niet regelen kan grote impactvolle gevolgen hebben. Dat weten 
jongeren veelal van verhalen van anderen/ouders die hiervoor waarschuwen. 

• De dag dat jongeren 18 worden is in beleving een keerpunt. Tot die leeftijd is er 
weinig te regelen.

• Jongeren handelen vooral reactief en voornamelijk als het belangrijk is en er 
urgentie bij wordt gevoeld; ze krijgen een brief met handelingsperspectief of 
horen (via via) bijvoorbeeld dat je geld kunt ‘krijgen’ (van de Belastingdienst).

• Jongeren zoeken antwoorden, alsook platforms waarop iets geregeld dient te 
worden primair online. Google is hierbij het vertrekpunt.

• Jongeren gaan veelal last minute te werk; treffen minimale tot geen 
voorbereidingen (ook omdat dit in beleving niet nodig is) en vragen op het laatste 
moment (of net te laat) iets aan.  

• Van de hoed en de rand weten ze niet; zolang er niks mis gaat is dat in principe 
ook geoorloofd. “Als ik iets niet goed geregeld heb, dan hoor ik het wel.”

• Een proactieve behoefte aan overzicht in wat er allemaal geregeld dient te 
worden, is beperkt. Over het algemeen wordt niet gezocht naar een overzicht 
van veranderende rechten en plichten. Indien dit wordt aangereikt, zoals een 
overzicht vanuit de gemeente, dan wordt dit wel gewaardeerd en wordt hier 
gebruik van gemaakt. 

“Voorwaarden voor lenen bij DUO 
horen erbij, ik zou ze nu niet kunnen 
opnoemen. Dat is een zorg voor later.”

18 jaar WO

“Eigenlijk vind ik het ouderwets dat ik 
per post een brief krijg, maar het geeft 
wel aan dat het iets belangrijks zal 
zijn. Meestal maak ik het open en geef 
het dan aan mijn ouders.” 

18 jaar HBO
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Gedrag - ouders specifiek

“De studiekeuze is het aller 
belangrijkste in de levensfase tussen 
15 en 18 jaar. Daar mag mijn zoon 
zich mee bezighouden. Wat daarbij 
komt kijken regelen wij. Dit laten wij 
wel aan hem zien, zodat hij er 
gaandeweg van leert en straks meer 
zelf kan doen.”

Vader MBO-leerling

Opvallend voor ouders
• Ouders handelen veelal eveneens reactief, maar hebben ook behoefte aan overzicht 

en meer uitleg per thema om consequenties inzichtelijk te maken (niet dat jongeren 
hier geen behoefte aan hebben, maar de behoefte is groter onder ouders). 
Voornamelijk als het gaan om geldzaken/financiële zaken die goed geregeld dienen 
te zijn en van grote impact kunnen zijn. 

• Reactiviteit is soms ook het gevolg van nog geen oudere kinderen hebben en dus 
gebrek aan ervaring/ bewustzijn dat iets gaat spelen.

• Ouders hebben veelal vanuit eigen referentiekader ergens wel besef dat iets 
speelt/eraan komt, maar niet precies wanneer (toen ze zelf jong waren/zelf gingen 
studeren of wat ze van anderen horen). 

• Het regelwerk dat gepaard gaat met veranderende rechten en plichten is in beleving 
tijdrovend en dient secuur te worden gedaan. Voornamelijk als het de eerste keer is 
dat iets geregeld dient te worden, willen ouders consequenties goed in kaart hebben 
om een geïnformeerde keuze te maken. Deze informatie kunnen ze over het 
algemeen ook goed vinden. Waar jongeren ‘regelwerk’ meer ervaren als invullen en 
doorklikken, lijken ouders hier meer tijd aan te besteden.

• Voor jongere kinderen (18-) is het in beleving van ouders eveneens van meerwaarde 
om meer bewust te zijn van wat rechten, plichten en consequenties zijn. Zo kan dit op 
voorhand goed georganiseerd worden en kunnen ouders uitleg geven.  

• Ouders willen graag vingers aan de pols houden, hun kinderen gidsen. Hierbij nemen 
ze - totdat kinderen het zelf kunnen - (veel) regelwerk uit handen of hebben ouders 
meer een controleren rol.  
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De weg naar 18 worden
Klantreis ‘18 worden’
Zoals genoemd is wat er verandert in de aanloop naar en rondom 18 worden in 
beleving een organisch proces waarin voornamelijk reactief wordt gehandeld.
• Knelpunten zijn er beperkt; wat geregeld dient te worden is wellicht lastig, neemt 

veel tijd in beslag om uit te zoeken en is belangrijk, maar hierin vindt men wel 
een weg.

• Voornamelijk financiële beslissingen en -zaken zijn belangrijk en als het niet 
goed geregeld wordt een mogelijk knelpunt. Hier wordt daarom extra aandacht 
aan besteed of hierbij is de rol van de ouders groter. Want: financiën kunnen wel 
degelijk een zorg zijn en daar is vrijwel iedereen van op de hoogte.

• Ondanks dat er weinig knelpunten zijn, is er wel ruimte voor optimalisatie om 
zowel jongeren als hun ouders/verzorgers meer overzicht en duidelijkheid te 
bieden.

Op de volgende pagina wordt de ’klantreis’ weergegeven, met de touch points 
zoals voorgelegd en besproken tijdens de interviews. Op de pagina’s daarna wordt 
de beleving toegelicht.
NB. tijdens de interviews is een selectie van punten voorgelegd, voor zover 
relevant voor algemeen Nederlands publiek. Niet-relevante punten zijn niet 
besproken. Zie bijlage pagina ‘gespreksleidraad -3-’.

Leeswijzer klantreis 
Tijdens de interviews is eerst op spontaan niveau gesproken over de zaken die 
geregeld dienen te worden en dus bekend zijn. 
Daarnaast zijn tevens veranderende rechten en plichten, die niet spontaan zijn 
besproken, voorgelegd en (kort) besproken. Een veelheid hiervan was beperkt 
bekend onder zowel jongeren als ouders. Enerzijds omdat ze hiermee niet in 
aanraking zijn gekomen en de relevantie beperkt is en anderzijds omdat ze hiervan 
niet op de hoogte zijn. 

De klantreis en bijbehorende beleving gaat dus vooral over wat wel bekend is en 
waar op gereflecteerd kon worden.
Dit is aangegeven aan de hand de volgende kleuren/ symbolen:

Bekende verandering/actie

Minder bekende/onbekende verandering/actie 

Moment of truth
belangrijke verandering/actie die verschil (kan) maken
(in het rood specifieke aandachtspunten, zie volgende pagina’s)
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‘18 jaar worden’
*De beleving van de verschillende veranderingen die doelgroepbreed bekend zijn en zijn 
voorgelegd aan de hand van een selectie aan voorbeelden, wordt op de volgende 
pagina’s weergegeven. 

Leeftijd Leeftijd 12
Grote betrokkenheid ouders, 
in perceptie weinig te regelen

Leeftijd 13 Leeftijd 14 Leeftijd 15 Leeftijd 16 Leeftijd 17
Vanaf deind 17 wordt de rol 
van jongeren in regelwerk 

groter

Leeftijd 18
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Wat bekend is -1-
Bekend op spontaan niveau: 

‘Mijlpalen’

±16-18+ jaar 

• Behalen van het theorie-examen en rijbewijs voor de scooter/ brommer-rijbewijs, vanaf 16 jaar. 
• Autorijlessen en het behalen van het theorie-examen en B-rijbewijs, tussen de 16 en 18 jaar. 

Dat voor de aanvraag van het B-rijbewijs een gezondheidsverklaring aangevraagd dient te worden komt als een verrassing waarvan men 
niet op de hoogte is. Enerzijds dat deze verklaring überhaupt aangevraagd dient te worden, anderzijds de bijkomende kosten en eventuele 
gevolgen indien je niet voldoet. 

• Legaal alcohol mogen kopen en drinken vanaf 18 jaar. 
• Stemmen van 18 jaar. “Ik ging vroeger mee met mijn ouders, volgend jaar mag ik zelf. Dan ga ik eerst de kieswijzer invullen.” 

DigiD

±15-18 jaar 

DigiD is door bovenstaande mijlpalen, in het bijzonder de aanvraag van een gezondheidsverklaring (via het CBR), alsook door events zoals 
loonheffingskorting (Belastingdienst), inschrijven voor een opleiding/studie en aanvraag studentenreisproduct (Studielink, DUO), vaak op het pad 
gekomen. De aanvraag is gedaan door jongeren zelf, of (zonder dat jongeren er bewust van zijn) door ouders. Daarnaast ook voor een coronatest-
aanvraag. Veelal wordt DigiD aangevraagd tussen de 15-18 jaar. Waar en hoe een DigiD moet worden aangevraagd wordt gevonden via Google.

Dat een DigiD niet direct ontvangen wordt, maar dat men na aanvraag eerst per post een brief met een code ontvangt, is veelal niet bekend, 
maar veelal ook geen issue aangezien deze binnen een aantal dagen ontvangen wordt.

Geldzaken 
(algemeen)

±16-18+ jaar 

Financiële zaken en vooral het overzien hiervan zijn in de ogen van zowel ouders als de jongeren (zeer) belangrijk; dit moet je goed regelen, 
controleren en goed uitzoeken.
• Persoonlijke bankrekening overschrijven op eigen naam (inleveren kopie ID), vanaf 18 jaar. 
• Studiefinanciering, lening/studiebeurs aanvragen, vanaf 18 jaar.
• Een bijbaan hebben, loonheffingskorting en Belastingaangifte doen, vanaf eerste bijbaantje rond 15 jaar.
• Indien relevant, inschrijven bij de Kamer van Koophandel voor een eigen bedrijf (bijvoorbeeld voor een eigen bedrijf of zzp’er bij bezorgdienst). 

Indien jongeren als zzp’er werken, dan is dit veelal op advies van een werkgever/opdrachtgever of een uitzendbureau. Advies en informatie 
over hoe inschrijven bij de KVK werkt/ hoe een btw-nummer aangevraagd dient te worden, wordt veelal door de werkgever/ opdrachtgever/ 
het uitzendbureau gegeven.
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“Financiën zijn toch wel de grootste zorg, 
je moet wel rondkomen en duidelijk voor 
ogen hebben wat consequenties zijn van 
beurzen, giften, leningen, toeslagen, et 
cetera. Dat is best lastig.” 

moeder HBO-leerling

“Op de middelbare school zeiden ze dat 
je een DigiD moest aanvragen, dat 
hebben wij toen meteen maar gedaan.”

zussen 18 en 19 jaar WO

“Autorijlessen en het rijbewijs halen is 
echt iets waar ik lang naar heb 
uitgekeken. Ik heb dit cadeau gekregen 
en mijn moeder heeft mij ingeschreven 
voor de rijlessen.” 

17 jaar mbo

Via Deliveroo ben ik erop geattendeerd 
dat ik zzp’er moest worden om daar te 
werken. Deliveroo gaf ook uitleg over hoe 
dat dan werkt en hoe je dat regelt bij de 
KVK. Dat was erg fijn.” 

19 jaar HBO
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Wat bekend is -2-
Belastingdienst

±15-18+ jaar 

Bekendheid met de Belastingdienst is er vooral in relatie tot: ‘belastingen’ (Belastingaangifte, -teruggaaf en Loonheffing) en Zorgtoeslag. Omdat dit in 
beleving een ver geautomatiseerd proces is, worden hier beperkt knelpunten ervaren. Bekendheid met de Belastingdienst en de mogelijkheden 
daarbinnen ontstaat veelal organisch of bij toeval. Voorbeelden zijn:
• Via via: “Vrienden zeiden dat ze 1000 euro terug hebben gekregen, dus toen ben ik het ook maar eens gaan uitzoeken.”
• Via een werkgever die hierop attendeert via een loonheffingsverklaring.
• Via ouders die dit regelen (zowel belastingen als toeslag). “Als ik mijn eigen Belastingaangifte doe, doe ik dat ook meteen voor mijn dochter. Dan

check ik ook of de loonheffing.” “Ik kreeg een brief dat de kinderbijslag stopt. Daarin stond dat mijn zoon wel een tegemoetkoming en zorgtoeslag
kan aanvragen. Dat heb ik toen zelf meteen gedaan.” Voor jongeren kan de zorgtoeslag zodoende als een ‘verrassing’ komen; vanaf 18 jaar wordt
de Zorgtoeslag gestort, wordt dit thuis besproken/ jongeren vragen ouders om uitleg en maken hierover afspraken (hoe te besteden). “Ik kreeg
opeens geld, mijn moeder heeft toen uitgelegd hoe dat eigenlijk werkt.”

• Ook mediacampagnes (voornamelijk via sociale media) zorgen voor bekendheid. “Dat ik belastingaangifte moet doen, zie ik altijd in reclames.”

Studiefinanciering / 
DUO

18+ jaar 

Studiefinanciering en andere mogelijkheden die DUO biedt zijn in beleving belangrijk. Als jongeren gaan studeren, ontvangen ze veelal een brief van 
DUO waarin de mogelijkheden staan beschreven voor studiefinanciering, lenen en het studentenreisproduct. 
• Het is in de ogen van zowel ouders als jongeren belangrijk om de mogelijkheden goed uit te zoeken en in kaart te brengen wat de consequenties

zijn (terugbetalen, rente voor een lening, et cetera)
• Op de website van DUO worden vooraf en tijdens de aanvraag berekeningen gemaakt, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar je recht op

hebt/hoeveel geld verwacht kan worden. Deze ‘tools’ zijn aansprekend en overzichtelijk.
• Ouders hebben een sterkere behoefte om van de hoed en de rand te weten en DUO-zaken kunnen daarom ervaren worden als “tijdrovend”. Voor

jongeren voelt studiefinanciering meer als iets vanzelfsprekends; “Iedereen krijgt stufi en iedereen leent bij, waarom dus niet.”  De website van de
DUO geeft desgevraagd duidelijke uitleg en inzicht in consequenties.
Omdat DUO een overheidsinstantie is, vraagt een enkeling zich echter wel af waarom dit niet verder geautomatiseerd is. “De overheid is op de
hoogte van het inkomen van zowel het kind als de ouders, waarom moet je dan alles zelf aanvragen?”.

Studentenreisproduct 
(OV)
15+ jaar 

Als jongeren gaan studeren ontvangen ze veelal een brief van DUO waarin de mogelijkheden staan beschreven voor studiefinanciering, lenen en het 
studentenreisproduct. Hierdoor is het duidelijk dat het Studentenreisproduct via DUO aangevraagd dient te worden. 
• Naast de aanvraag via DUO dient het studentenreisproduct ook ‘opgehaald’ te worden bij een OV-ophaalpunt (’laadpaal`). Dit is in perceptie

omslachtig. “Als je online ziet dat je het product hebt, hoezo kan dat dan niet automatisch op je pas staan en moet je naar die OV-paal?”
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“Een studieschuld hebben is normaal, 
iedereen heeft dat. Samen met mijn zus 
heb ik de opties voor een lening 
uitgezocht, aangevraagd en een maand 
later kreeg ik het binnen.” 

18 jaar WO

“Het MBO hebben mijn ouders betaald. 
De kosten voor het HBO liggen een stuk 
hoger. Daarom hebben we via DUO een 
lening aangevraagd, deze optie werd ons 
duidelijk via een brief van DUO.”

18 jaar HBO

“De website van de Belastingdienst is 
wel duidelijk als het gaat om wat je moet 
regelen. Van mijn vader kreeg ik ook 
uitleg, dus lastig kan ik het niet noemen.”

19 jaar HBO

“Hoe de stufi werkt en wat je bij DUO kunt 
aanvragen, is nog best lastig. Je komt er 
wel uit, maar het gaat om ingewikkelde 
zaken waarvan ik de voorwaarden en 
gevolgen beter zou willen weten.”

moeder HBO-leerling
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Wat bekend is -3-
(Zorg)Verzekering

18+ jaar 

Voor zowel ouders als de jongeren is het duidelijk dat ze vanaf de 18e verjaardag niet meer onder de zorgverzekering van de ouders vallen. Hierover 
is per brief/per email berichtgeving geweest. 

Voor jongeren is het veelal onduidelijk hoe de zorgverzekering precies werkt, wat belangrijk is in het zorgpakket en welke keuzes ze dienen te 
maken. 

• Vergelijkpagina’s zoals Independer worden daarom gebruikt. Uit gemak alsook vanwege onduidelijkheden wordt veelal gekozen voor de 
zorgverzekering die ouders ook hebben; “Ik vond het te lastig om zelf iets te kiezen en eigenlijk weet ik ook niet waar ik op moet letten. Ik heb dus 
maar dezelfde verzekering gekozen als die van mijn ouders.” 

In relatie tot overige verzekeringen is voornamelijk een scooterverzekering bekend, indien relevant. Dit is dan veelal uitgezocht en afgesloten door 
ouders. Verzekeringen zoals een reisverzekering of inboedelverzekering zijn niet top-of-mind of nog niet relevant. 

Desgevraagd bekend: 

Brief gemeenten 

18 jaar 

Een enkeling heeft vanuit de gemeente een brief ontvangen met daarin een overzicht van wat geregeld dient te worden vanaf het 18e levensjaar. 
• De ontvangst van de brief wordt zeer gewaardeerd; een overzicht dat jongeren zelf kunnen checken of samen met ouders. Dit biedt houvast.

NB. De brief en folder (‘Studeren aan een hogeschool of universiteit’) die vanuit OCW worden verzonden (aan eindexamenkandidaten / MBO leerjaar 
4) rondom studeren en wat geregeld dient te worden, zijn niet genoemd.  

Brief Defensie

17 jaar 

Op spontaan niveau is de brief niet genoemd. 
Desgevraagd herinnert men wel een brief van Defensie. Voor de een een mededeling (“iets met dienstplicht”), terwijl de ander deze brief meer 
herinnert als een oproep om bij Defensie te gaan werken.  

Leeftijd bijbaan 

15+ jaar  

Vanaf welke leeftijd een bijbaan toegestaan is, weet men niet exact. Logischerwijs is dit vanaf ongeveer 15-16 jaar, maar vooral ouders attenderen 
hier op een gegeven moment op. De exacte regels omtrent een bijbaan zijn verder beperkt bekend. “Mijn moeder zei op een gegeven moment dat het 
wel tijd werd dat ik een bijbaantje ging zoeken.”  
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“Het kiezen van een 
zorgverzekeringspakket is lastig, ik weet 
echt niet wat ik precies nodig heb. Ik heb 
dit samen met mijn vader bekeken en hij 
heeft toen maar gekozen. Er zal wel een 
moment komen dat ik het zelf ga regelen, 
maar nu nog niet.” 

18 jaar MBO

“De eerste keer heb ik de 
belastingaangifte gedaan met mijn 
ouders. Het is belangrijk dat je dat goed 
doet. Op de website van de 
Belastingdienst is alles wel duidelijk 
weergegeven.” 

19 jaar HBO
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Wat onbekend is 
Overige wettelijke 
veranderingen

12-18 jaar 

Wat er ‘wettelijk’ bij elke leeftijd komt kijken, is over het algemeen minder bekend. Zoals: 
• Vanaf je 12e overall meer zeggenspraak hebben. Dit is in beleving desgevraagd common sense, maar het is onbekend dat dit ook wettelijk is 

vastgelegd. Veelal ook doordat een situatie waarbij dit relevant wordt niet persoonlijk is meegemaakt (zoals ziekte, scheiding ouders, 
strafrechtelijke procedures, adoptie, et cetera).
Het is veelal onbekend dat vanaf de 14e leeftijd jongeren zelf een ID hebben en deze altijd bij zich dragen. 

Sociale media 
accounts

13/16 jaar 

Dat vanaf 13 jaar een account is toegestaan op Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter en Facebook is onbekend. Ook dat pas vanaf 16 jaar 
WhatsApp gebruikt mag worden is ook onbekend. Veelal worden de sociale media al op veel jongere leeftijd gebruikt.

Leerplicht en 
verhuizen

12-16 jaar 

Genoemd door één respondent: Een kind heeft leerplicht, maar als je verhuist naar een regio waar scholen wachtlijsten hebben dan kom je niet 
zomaar op een school terecht (“gedoe met inschrijven”). Dit was op voorhand niet bekend.
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”WhatsApp heeft iedereen in groep 8 al. 
Ik wist niet dat dat eigenlijk pas mag als je 
16 bent. Weer iets geleerd!” 

16 jaar HAVO

“Uitleg over veranderingen in brede zin 
verwacht ik niet alleen op het internet te 
vinden, maar ook vanuit de middelbare 
school. Hier worden jongeren al 
voorbereid op volwassen worden. Het 
regelen van de zaken die hierbij komen 
kijken past daar ook bij.”

Moeder HBO-leerling
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Berichtgeving en instanties   
Manier van informeren
De manier waarop verschillende instanties informeren over aankomende 
veranderingen is primair per post. Daarnaast, maar in mindere mate, ook per e-mail. 
• Informeren per brief post wordt doelgroepbreed gewaardeerd. 
• Hoewel jongeren aangeven dat post per brief enigszins “ouderwets” is, geeft dit wel 

een gevoel van urgentie en dat berichtgeving belangrijk is. Een e-mail wordt sneller 
over het hoofd gezien (of genegeerd). “Ik lees mijn mail eigenlijk nooit goed.”

• Ouders verkiezen post boven e-mail, om de ‘controlerende’ functie te kunnen 
vervullen. Via post zijn zij ook op de hoogte of kunnen zelf de brief openen.

• NB. Het gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid is in het kader van 
berichtgeving/ informeren niet ter sprake gekomen. 

Overheidsinstanties 
De instanties waarmee men te maken krijgt in het kader van veranderende wet- en 
regelgeving zijn veelal overheidsinstanties. Door duidelijke berichtgeving is het bekend 
waar men voor welk thema moet zijn. 
• De verschillende uitvoeringsinstanties worden als losse schakels/ ‘loketjes’ ervaren. 

Dit is an sich geen issue of knelpunt en logisch omdat het over verschillende 
thema’s gaat. 

• Desalniettemin - in retrospect - wordt er wel meer automatisering in het proces 
verwacht. Waar je recht op hebt is in beleving bekend bij ‘de overheid’ en overal 
dient met DigiD te worden ingelogd. Waar je recht op hebt zou logischerwijze ook 
automatisch kunnen worden gekregen zonder aan te vragen (zoals: aanvullende 
beurs en toeslagen) .

“Ik vind het fijn dat belangrijke zaken 
per post binnen komen. Zo weet ik dat 
mijn dochter iets moet regelen, als de 
brief niet wordt geopend doe ik dat en 
pakken we het samen op. Ik kan zo 
toch controleren en helpen.”

Moeder HBO-leerling

“De overheid weet eigenlijk alles van 
ons. Ik vraag mij wel eens af waarom 
we dan zelf nog iets moeten regelen. 
Dat kan toch makkelijker?” 

Moeder MBO-leerling
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Overzicht 
Persoonlijk overzicht Rijksoverheid.nl
De overzichtspagina ‘18 jaar worden’ kan desgevraagd behulpzaam zijn, maar men is zich nu 
niet bewust van het bestaan van de pagina.
• Indien er online naar informatie wordt gezocht, is dat vaak heel specifiek per thema (via 

Google: ‘belasting’ / ‘Studiefinanciering’/ ‘zorgverzekering kiezen’).
• Hoewel er veel veranderingen zijn op en rond de 18e verjaardag, is het niet zo dat dit 

allemaal op het zelfde moment valt/ relevant is. Bijvoorbeeld starten met studeren vangt 
aan op verschillende leeftijden, waardoor een thema relevanter is dan de leeftijd.

• Primair is het in beleving niet logisch om bij de Rijksoverheid naar informatie te zoeken. 
Eerder bij de desbetreffende ‘loketjes’/ uitvoeringsorganisaties. 

• Desgevraagd is de Rijksoverheid wel een betrouwbare afzender en voornamelijk 
overkoepelende informatie is passend. Voor specifieke informatie lijken de verschillende 
overheden passender, daar worden zaken ook geregeld.

Label ‘18 worden’
Wat er verandert in wet- en regelgeving, wordt door jongeren zelf en ouders gecategoriseerd 
als ‘Volwassen worden’. Dit is in perceptie het meest passend; nog niet echt volwassen zijn, 
maar de aanloop hiernaartoe en het kantelpunt.
• ‘18 worden’ is in perceptie niet onduidelijk, maar wel meer de feitelijke leeftijd van 

meerderjarig en volwassen zijn voor de wet. In de ogen van de jongeren en ouders is 
‘volwassen worden’ breder, meer passend bij veranderingen tussen de 12-21 jaar.

• Dit neemt echter niet weg dat in zoektermen (Google), naast zoeken op relevante thema’s, 
‘18 worden’ tevens gebruikt wordt. Vooral voor de feitelijke veranderingen en niet in brede 
zin, dan wordt zoals genoemd eerder gezocht op specifieke thema’s (‘studeren’, 
‘studiefinanciering’, ‘op kamers’, etc.).

“Ik heb dit overzicht al wel eens 
gezien. Maar de breedheid van 
de onderwerpen is mij eigenlijk 
nooit eerder opgevallen. Als je 
informatie zoekt, dan zit je 
meestal toch meer in een tunnel 
op zoek naar een antwoord 
over één thema.” 

Moeder MBO-leerling
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Onderzoeksverantwoording
Veldwerk
Het onderzoek is op donderdag 10 en maandag 14 december 2020 uitgevoerd via 
videobellen (i.v.m. Covid-19). Betrokkenen van Mens Centraal hebben de 
interviews meegekeken via de beveiligde online stream.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand 10 duo-interviews van 60 minuten.

Voor alle ‘hoofdrespondenten’ (jongeren) geldt:

• Jongeren in de leeftijd 17 t/m 19 jaar, die (mede)verantwoordelijk zijn voor het regelen van de eigen 
administratie.

Met een spreiding op:
• Geslacht, leeftijd (binnen de range), opleidingsniveau en woonplaats (stad/landelijk).
• Voor de jongeren: wel/geen bijbaan, wel/niet uitwonend (n=2).
• Voor de ouders: hoogte inkomen.

Noot: zie voor een overzicht van de respondenten het respondentenoverzicht in deze bijlagen.

5 duo-interviews jongeren

Met een vriend/vriendin of broertje/zusje met 
wie veel gedeeld wordt, die in de leeftijdsrange 
12 t/m 19 jaar valt en die ook 
(mede)verantwoordelijk is voor het regelen van 
de eigen administratie.

5 duo-interviews ouder-kind

Met een van de ouders/verzorgers van de 
jongeren, die betrokken is bij administratieve 
taken rondom de adolescentie én nog een (of 
meerdere) jonger(e) kind(eren) heeft in de 
leeftijd 12 t/m 17 jaar.

Stimulusmateriaal 
In een aantal gesprekken is het persoonlijke overzicht ‘18 jaar worden: wat moet ik 
regelen?’ op Rijksoverheid.nl voorgelegd (zie bijlage). 

Projectteam MARE
Het onderzoek is uitgevoerd door Ilse Schoenmaker (Insight & Strategy) en Shari 
Kok (Senior Insight Expert). 
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Stimulusmateriaal – website Rijksoverheid.nl

NB. Indien relevant tijdens het gesprek, is het persoonlijke overzicht ’18 jaar worden’ voorgelegd aan de respondenten. 
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