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Samenvatting 
Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord (AJW 2.0) is uitgevoerd van 2013 tot eind 

2014 om zoveel mogelijk jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in de regio Noord-

Holland Noord naar werk te helpen. 

Het AJW 2.0 heeft hiervoor meerdere instrumenten ingezet, te weten de Plaatsingsbonus, extra 

begeleiding voor jongeren en Leerwerkmakelaars. De Plaatsingsbonus heeft de smart geformuleerde 

doelstelling om 1052 jongeren te identificeren en 700 van hen binnen de looptijd van het plan aan 

een (leerwerk)baan of stage te helpen (m.b.v. de Plaatsingsbonus) gehaald: in totaal zijn 1211 

jongeren met een indicatiestelling geïdentificeerd en 727 van hen geplaatst op een baan, 

leerwerkbaan of werkervaringsplek. 

Voor de Leerwerkmakelaar was de doelstelling om 200 jongeren in traject te nemen. Deze 

doelstelling is met 198 jongeren in traject vrijwel gehaald. Hiervan zijn 45 jongeren op een baan 

geplaatst vanuit de 3 MBO-instellingen die deelnamen: Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland 

en Clusius College. 

Uit de gehouden evaluatie van de instrumenten komen als belangrijkste resultaten naar voren dat de 

werkgevers vaak tevreden tot zeer tevreden waren over de jongeren die met een Plaatsingsbonus bij 

hen zijn geplaatst, dat deze jongeren voor het merendeel nog in dienst waren ten tijde van de 

telefonische enquête en dat voor een grote meerderheid van hen (2/3) geldt dat de Plaatsingsbonus 

niet doorslaggevend was voor het in dienst nemen van de jongere. Opvallend was wel dat het 

percentage werkgevers dat zei weer een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 

nemen verschuift van 51% (zeker, waarschijnlijk) zonder Plaatsingsbonus naar 80% met de inzet van 

een Plaatsingsbonus. 

Uit de evaluatie van het AJW 2.0 onder de leden van de projectgroep komen als belangrijkste 

resultaten naar voren dat de Plaatsingsbonus een belangrijk tot zeer belangrijk instrument is geweest 

om jongeren te plaatsen. Ook het feit dat er één contactpersoon is vanuit gemeente of UWV wordt 

belangrijk gevonden. De projectleden noemen de begeleiding van de jongere (33%), de 

Plaatsingsbonus (33%) en het ontzorgen/administratieve ondersteuning van de werkgever (13%) de 

belangrijkste succesfactoren. Wel wordt meegegeven om in een vervolg te letten op een 

transparante besluitvorming, heldere/simpele voorwaarden en een juiste verdeling van de middelen.  

Uit de evaluatie van de Leerwerkmakelaar onder de scholen zelf, onder de stuurgroepleden van het 

RPA-NHN, leden van de projectgroep AJW 2.0 en AAT (ArbeidsAdviesTeams) komen als (voorzichtige) 

belangrijkste resultaten naar voren dat op de indicatoren samenwerking, doelgroep, aantal trajecten 

en aantal geplaatst voldoende tot goed wordt gescoord en dat er een vervolg op de pilot gewenst is. 

Aanbevelingen 

1. M.b.t. de Plaatsingsbonus en begeleiding van de jongeren: 

- De Plaatsingsbonus alleen selectief inzetten als het instrument echt nodig is om de jongere te 

kunnen plaatsen bij een werkgever (dus niet als de jongere al geplaatst is). 

- De Plaatsingsbonus zo simpel mogelijk inzetten, met zo min mogelijk administratieve 

rompslomp. 

- Zorg voor een heldere besluitvorming en overzicht van de financiën via projectteam, 

adviescommissie en stuurgroep. 

- Middelen bij een vervolg inzetten op de doelgroep jongeren zonder startkwalificatie 
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- Zorg voor een goede begeleiding van de jongere vanuit gemeenten en UWV, zo nodig met 

jobcoaching. 

2. M.b.t. de Leerwerkmakelaar: 

- Binnen de betrokken MBO instellingen is verdere ontwikkeling van het curriculum waarin 

competenties worden ontwikkeld die belangrijk zijn voor de overstap naar werk nodig. 

- De begeleidingsstructuur in de school moet verder worden ontwikkeld voor deelnemers die 

richting arbeid gaan, door een structurele samenwerking van de Leerwerkmakelaar met de 

doelgroep. 

- Binnen de scholen is uitgebreidere communicatie over dit thema nodig om medewerkers te 

overtuigen van nut en noodzaak van de Leerwerkmakelaar. 

- Met betrekking tot samenwerking met externe partijen wordt aanbevolen om de AAT 

overleggen effectiever in te steken en eenduidig de te bemiddelen jongeren te registreren, 

om een samenwerking met de Jongerenloketten te bekijken en om aan te sluiten bij het 

Werkgeversservicepunt.  

- Op uitvoeringsniveau dient voor verdere kennisdeling gezorgd te worden tussen de 

organisaties. 

- De communicatie over het bestaan van de Leerwerkmakelaar moet verbeterd worden. 

- Bij een groot deel van de jongeren dat in traject is genomen is sprake van complexe 

problematiek en persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat 

deze jongeren professionele ondersteuning (van buiten de school) krijgen. 

- Samen met de ketenpartners de instroom van de doelgroep in het onderwijs in beeld 

brengen ten aanzien van het thema arbeid. 

- Betere procedures ontwikkelen ten aanzien van de uitstroom richting arbeid vanuit de 1 

jongere / 1 plan gedachte door eerder betrokken te worden bij het proces en te focussen op 

arbeid. 

- Onderwijs doelgroep afstemmen op de uitstroom naar arbeid door kennis van het werkveld 

te vergroten en vaardigheden aan te leren die de deelnemer ondersteunen bij het zoeken 

naar vacatures en het solliciteren. 

- Verder ontwikkelen van een ‘arbeidstoeleidingsstructuur’ in de school die de deelnemer en 

zijn mentor ondersteunt op het thema arbeid. 

- De deelnemer, waar nodig na de overstap te ondersteunen door een jobcoach door het 

inzetten van middelen vanuit het RPA-NHN, het UWV of de Participatiewet. 

- Duidelijkheid scheppen in welke partijen zich bezighouden met het benaderen van 

werkgevers ten behoeve van werk voor de doelgroep en hier een gezamenlijke aanpak in 

afspreken. 

- Ervoor zorgen dat er een blijvend platform ontstaat waarin de expertise ten aanzien van 

arbeidstoeleiding voor de hele populatie van het MBO en specifiek voor de kwetsbare 

doelgroep geborgd wordt en er afspraken worden gemaakt hoe dit binnen de verschillende 

partijen wordt opgepakt en er gefocust wordt op de overgangen binnen dit traject.           
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1. Inleiding 
Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord (AJW 2.0) was een vervolg op het eerste 
Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, dat uitgevoerd is tussen eind 2009 en eind 2012. Het AJW 2.0 
maakte onderdeel uit van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, thema Van 
school naar werk, met als opdrachtgever het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland 
Noord (Uitvoeringsplan AJW 2.0 versie 1.3) 

Het AJW 2.0 richtte zich op niet-werkende werkzoekende (NWW) jongeren van 16 tot 27 jaar zonder 
startkwalificatie in de regio Noord-Holland Noord. De jeugdwerkloosheid in onze regio was (net als in 
de rest van Nederland) flink gestegen, in twee jaar tijd van grofweg 1.400 werkloze jongeren naar 
2.300 werkloze jongeren. Deze stijging is voor het grootste deel ontstaan nadat het eerste Actieplan 
Jeugdwerkgelegenheid in 2012 afliep. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie in april 2013 was 
ongeveer 1.000.  

Hierbinnen werden twee subdoelgroepen onderscheiden, waarop het AJW 2.0 zich ging richten:  

• Doelgroep praktijk- en speciaal onderwijs (PRO en VSO): Dit waren naar schatting 300 jongeren in 
de regio Noord-Holland Noord. Hiervoor zijn drie subregionale ArbeidsAdviesTeams (AAT’s) 
opgericht.  

• Doelgroep voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (VO en MBO): Dit waren naar 
schatting 700 jongeren in regio Noord-Holland Noord. Hiervoor is de succesvolle opbrengst vanuit 
het eerste Actieplan Jeugdwerkgelegenheid ingezet: de Plaatsingsbonus en extra begeleiding. 

Binnen het AJW 2.0 werden meerdere instrumenten ingezet: 

 De Plaatsingsbonus 

 Extra begeleiding voor jongeren 

 De Leerwerkmakelaar  

 

Praktijkvoorbeeld fietsenmaker Joshua, plaatsing van een jongere met Plaatsingsbonus d.m.v. inzet 
trajectbegeleider 200-banenplan: 

Joshua (17 jaar) uit Alkmaar is vanaf april 2014 werkzaam bij fietsenwinkel en fietsvakman Paul Harder in de 
Daalmeer in Alkmaar. Joshua heeft deze baan helemaal zelf gevonden. “Ik had heel Noord-Holland al afgezocht 
naar een baan. Toen reed ik een keer door de Daalmeer en kwam hierlangs. Ik zag ik dat er een nieuwe 
fietsenwinkel zat. Ik ben gewoon naar binnen gegaan en heb gevraagd of er een vacature beschikbaar was”. 
Paul Harder zei vervolgens dat Joshua diezelfde avond nog langs kon komen en mocht laten zien wat hij kan. En 
zo is Joshua nu al bijna een half jaar in dienst bij Paul Harder en zijn vrouw Inge, die ook in de zaak werkzaam is. 
Zie voor meer informatie http://jeugdwerkt.nu/fietsenmaker-joshua/ 

 

1.1. Ontwikkeling jeugdwerkloosheid in de periode van het Actieplan 
Gedurende de looptijd van het AJW 2.0 is de jeugdwerkloosheid zoals bijgehouden door het UWV 
(aantal niet-werkende werkzoekenden), enigszins gestegen. Echter is dit de laatste maanden van 
2015 weer aan het dalen. Zie onderstaande grafiek. 

http://jeugdwerkt.nu/fietsenmaker-joshua/
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1.2. Doelstelling AJW 2.0 
De doelstelling was om zoveel mogelijk jongeren een duurzame plek of perspectief op de 
arbeidsmarkt te geven. De Plaatsingsbonus richtte zich op werk- en schoolzoekende jongeren tussen 
de 16 en 27 jaar die woonachtig zijn in regio Noord-Holland Noord. De categorieën en voorwaarden 
zijn in de loop van het AJW 2.0 enigszins aangepast. Zo was de Plaatsingsbonus in eerste instantie 
alleen bedoeld voor jongeren zonder startkwalificatie, dit is echter per 1 juni 2014 losgelaten, ook 
jongeren met startkwalificatie mochten in aanmerking komen voor de Plaatsingsbonus. Daarnaast is 
de uren eis voor een plaatsing op een reguliere baan en leerwerkbaan verlaagd naar minimaal 20 uur 
per week en is het bedrag voor alle categorieën op € 2.000,- gezet (plaatsing op een 
werkervaringsplek was eerst nog € 1.000,-).  

Als smart doelstelling is geformuleerd: 1052 jongeren identificeren en 700 van hen binnen de looptijd 
aan een (leerwerk)baan of werkervaringsplek helpen (m.b.v. de Plaatsingsbonus). 

 

1.3. Realisatie 
In totaal zijn 727 jongeren op een leerwerkbaan, baan of werkervaringsplaats (A, B, of C) geplaatst. 
Ook zijn 26 jongeren naar school bemiddeld vanuit het AJW 2.0. Zie onderstaande grafiek voor regio 
Noord-Holland Noord. De doelstelling om 700 jongeren te plaatsen is daarmee gehaald.  

In totaal is voor 1211 jongeren een indicatiestelling afgegeven en zijn er 534 Plaatsingsbonussen 
toegekend. Er zijn 18 aanvragen afgewezen en er zijn 9 voortijdig afgebroken omdat de jongere 
binnen 3 maanden weer uit dienst raakte (voorwaarde is dat de jongere minimaal 3 maanden in 
dienst is geweest). 

Praktijkvoorbeeld paardenverzorgster Iris, plaatsing met Plaatsingsbonus: 

In Hensbroek, net buiten het dorp, staat pensionstal De Wilgen. Het is een pensionstal met 51 paardenboxen, 
een binnen- en een buitenbak en een stapmolen. Tevens is er een kleinschalige zorgboerderij met vier 
verzorgcliënten. Karina Bijman leidt samen met haar dochter Alice de pensionstal en vindt het mooi dat Iris (18 
jaar) de kans heeft gekregen om bij hen te werken. “Je weet dat het extra energie kost maar je krijgt er veel 
voldoening van”, aldus Karina. Werken in de pensionstal geeft Iris structuur. Ze voelt zich er goed bij. Ze is lekker 
buiten en heeft vrijheid. Kijk voor het hele verhaal op http://jeugdwerkt.nu/paardenmeisje-iris/  

 

http://jeugdwerkt.nu/paardenmeisje-iris/
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2. Opzet Evaluatie 
Deze evaluatie is uitgevoerd op de instrumenten die zijn ingezet tijdens het AJW 2.0: De 
Plaatsingsbonus, begeleiding van jongeren en de Leerwerkmakelaar. 

2.1 Enquête Plaatsingsbonus: 
Wat betreft de Plaatsingsbonus is met name gevraagd naar de ervaringen onder werkgevers. 
Onderzoeksvragen waren: heeft de Plaatsingsbonus een werkgever overgehaald tot het plaatsen van 
een jongere, of was de begeleiding belangrijker, hoe heeft de werkgever de administratieve kant 
ervaren? Etc.  
Dit onderzoek heeft in de periode maart – april 2015 plaatsgevonden. Drie deelnemers van de 
opleiding Marketing en Communicatie (eerstejaars MBO niveau 4) hebben 150 werkgevers 
telefonisch benaderd. Indien de werkgever dat wenste kon de enquête ook digitaal worden ingevuld. 
Dat hebben er 6 gedaan. Bij 99 werkgevers is de enquête telefonisch uiteindelijk afgenomen, er zijn 
daarmee 105 werkgevers in totaal die de enquête hebben ingevuld.   

2.2 Enquête onder uitvoerders en betrokkenen AJW 2.0  
De extra begeleiding van jongeren is met name uitgevoerd binnen de regio’s Westfriesland, Kop van 
Noord-Holland en Alkmaar door respectievelijk de sociale dienst, RMC en Jongerenloket (Alkmaar), 
bijvoorbeeld door extra jobcoaching in te zetten.  

Het projectteam AJW 2.0 was samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, RMC, 
Jongerenloket, alsmede uit UWV, Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, jeugdzorg (Parlan 
inzake 200-banenplan) en het SBB. 

2.3 Leerwerkmakelaar: 
De pilot Leerwerkmakelaar wordt zowel intern met de Leerwerkmakelaars zelf geëvalueerd, als bij 
externen door middel van een digitale enquête. Het evaluatieverslag zoals opgenomen in dit rapport 
is opgesteld door Kees van Bruggen, namens de 3 participerende MBO scholen Horizon College, ROC 
Kop van Noord-Holland en Clusius College. 
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2.4 Overige activiteiten: 
Vanuit het AJW 2.0 zijn er nog een aantal activiteiten ondernomen om de jeugdwerkloosheid aan te 
pakken, maar welke buiten deze evaluatie vallen. Hieronder een opsomming: 

 Samenwerking met het 200-banenplan: In februari 2014 is er een 
samenwerkingsovereenkomst opgezet tussen het AJW 2.0 en jeugdzorg voor het project 200-
banenplan, welke op 17 april 2014 ondertekend is door het Instellingenberaad Jeugdzorg NH 
en de stuurgroep RPA-NHN. De Provincie Noord-Holland heeft 2 miljoen euro beschikbaar 
gesteld om 200 Jeugdzorg jongeren in Noord-Holland integraal te begeleiden naar een baan 
of een bij de doelgroep passend traject, waarvan 50 richting de techniek in samenwerking 
met Talent voor Techniek. Voor regio Noord-Holland Noord betreft het 101 jongeren, 
waarvan 25 richting de techniek. De looptijd van het project is januari 2014 tot oktober 2016. 
In februari 2015 waren er in regio Noord-Holland Noord 51 jongeren in traject van de 98 in 
totaal (heel Noord-Holland). De verantwoording van dit project ligt bij de Provincie, vandaar 
dat de samenwerking verder niet is meegenomen in deze evaluatie. 

 Bezoek Mirjam Sterk: De landelijke ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk 
heeft tweemaal de regio Noord-Holland Noord bezocht. De eerste keer was op 3 juli 2013 
voor een werkbezoek. Zij heeft toen een werkgever (paprikakassen) in Middenmeer en 
opleidingsbedrijf ESPEQ bezocht. De tweede keer was tijdens de landelijke WerkWeek 
(landelijke week om aandacht te vragen voor de aanpak jeugdwerkloosheid) in september 
2014, waar ook in deze regio aandacht aan werd gegeven. Op 19 september 2014 was er een 
Ondernemersborrel georganiseerd i.s.m. MKB Nederland in de Telefooncentrale in Alkmaar, 
waar Mirjam in gesprek ging met jongeren en werkgevers en een presentatie kreeg van het 
regionale jongereninitiatief Expeditie Toekomst.  

 Bustour i.s.m. Talent voor Techniek: Tevens op 19 september 2014 was er een bustour 
georganiseerd voor jongeren zonder opleiding op werk en geïnteresseerd waren in de 
techniek. De bus met meer dan 30 jongeren uit de hele regio ging langs de Techniek Campus 
en het Marinebedrijf in Den Helder, en op de terugweg een stop bij het 
kustversterkingsproject ‘Kust op Kracht’ aan de Hondsbossche Zeewering in Petten en ter 
afsluiting een rondleiding bij de opleidingsbedrijven ESPEQ (bouw) en Installatiewerk Noord-
Holland (installatietechniek) in Heerhugowaard. Deze bustour was een succes, er zijn 
hierdoor zelfs een aantal jongeren aangenomen voor een opleiding bij één van de 
opleidingsbedrijven.  

 Conferentie Jeugd Werkt!: Op 23 januari 2015 is er in het gemeentehuis van Medemblik een 
conferentie Jeugd Werkt! georganiseerd. Hierbij waren een kleine 100 personen aanwezig, 
met name bestuurders vanuit de gemeenten en onderwijs, maar ook beleidsmakers en 
uitvoerders van deze organisaties en een aantal werkgevers en jongeren zelf. Deze 
conferentie was georganiseerd met het oog op het aflopen van het AJW 2.0 en de komst van 
de Participatiewet. Er werden succesvoorbeelden getoond, groepsdiscussies gevoerd en 
afspraken gemaakt voor een vervolgaanpak jeugdwerkloosheid. De conferentie werd als 
succesvol ervaren en zal begin 2016 een vervolg krijgen.  

 Samenwerking Pro en gemeenten: Vanuit het AJW 2.0 is er een samenwerking ontstaan 
tussen de Praktijkschool WFL en gemeente Hoorn. Hierbij worden jongeren die zich melden 
bij de gemeente en een verleden hebben bij de praktijkschool weer opgepakt/begeleid door 
hun ‘oude’ stagebegeleider. Deze kent de jongere het beste en zo ontstaat een succesvollere 
uitstroom richting werk. Vanuit het AJW 2.0 is er voor tien jongeren uit de gehele regio 
Westfriesland budget vrijgemaakt. Er wordt bekeken of deze werkwijze ook in regio Alkmaar 
en de Kop van Noord-Holland kan worden uitgerold.  
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3. Resultaten evaluatie 
 

3.1. Onderzoek onder werkgevers Plaatsingsbonus 
Belangrijkste resultaten: 

 Merendeel is vanuit UWV geplaatst (doelgroep Wajong en VSO/PrO); 

 Grootste sectoren waar geplaatst is: Detailhandel, Techniek en opvallend: de Autobranche 
(relatief kleine sector, maar wel veel op geplaatst); 

 90% van de werkgevers zijn MKB-bedrijven (tot 50 werknemers); 

 Het merendeel van de jongeren is nog in dienst (86%). En indien de jongeren alsnog uit 
dienst is geraakt, dan is dit in 2/3 van de gevallen na de looptijd van de Plaatsingsbonus 
gebeurd; 

 De werkgevers zijn vaak tevreden of zeer tevreden over de inzet van de jongeren (88%). 
Indien niet, dan is de jongere vaak ook niet meer in dienst; 

 De meeste werkgevers vinden de afhandeling van de Plaatsingsbonus soepel verlopen (87%) 
en binnen de gestelde termijn afgehandeld (77%); 

 Het contact met de coördinator vanuit UWV of gemeente vonden de werkgevers meestal 
prettig (69%); 

 Direct contact met de BackOffice is er vaak niet geweest (60%), indien wel, dan is dit meestal 
prettig verlopen (18% t.o.v. 2%). 

 83% van de werkgevers vindt 1 contactpersoon vanuit gemeente of UWV belangrijk of zeer 
belangrijk. Opmerkelijk: er is niet altijd sprake geweest van 1 contactpersoon.  

 De meeste werkgevers vinden de hoogte van het bedrag voldoende (67%). Echter is het 
opmerkelijk dat 27% van de werkgevers het bedrag hoog noemt.  

 Bijna 2/3 had de jongere zonder Plaatsingsbonus ook in dienst genomen. Een kwart van de 
werkgevers niet. Dit geldt zowel voor plaatsingen vanuit gemeenten als UWV. De grootte van 
het bedrijf maakt hierbij niet uit, zowel bij kleine, middelgrote als grote bedrijven is dit 
percentage ongeveer gelijk.  

 De MVO-gedachte (34%) en de motivatie van de jongere zelf (31%) zijn de meest 
doorslaggevende redenen geweest om de jongere in dienst te nemen. De Plaatsingsbonus 
komt op de 3e plaats (18%). 

 20% van de werkgevers zal zeker weer een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst nemen, 31% waarschijnlijk en 29% misschien als er geen Plaatsingsbonus beschikbaar 
is. Opvallend: dit verschuift aanzienlijk als de Plaatsingsbonus wel beschikbaar is: dan neemt 
33% zeker, 47% waarschijnlijk en 10% misschien een jongere in dienst.   

 5 werkgevers geven als opmerking nog mee (de meesten gaven geen opmerking) dat ze meer 
begeleiding vanuit de gemeente of UWV hadden verwacht, 5 gaven aan dat ze zonder 
Plaatsingsbonus de jongeren ook wel in dienst hadden genomen en 4 gaven aan dat de 
Plaatsingsbonus mooi meegenomen was, maar niet heeft uitgemaakt voor het in dienst 
nemen van de jongere (gezien resultaten bij vraag 5a. bijlage 1, ligt het aantal van de laatste 
2 opmerkingen vele malen hoger).  

 Praktijkvoorbeeld kassamedewerkster Charissa, plaatsing van een jongere d.m.v. inzet van de LWM:  

Charissa volgde bij het Horizon College de opleiding Aankomend Verkoopmedewerker, eind januari is ze 
hiervoor geslaagd. ‘Ik kom van de Praktijkschool en ik wist dat ik niveau 1 aankon, maar niveau 2 is voor mij te 
moeilijk. Daarom ben ik op zoek gegaan naar werk. Maar het lukte niet, ik heb wel vijftig tot zestig brieven 
gestuurd. Vaak kreeg ik geen reactie.’ Leerwerkmakelaar Dusty biedt gelukkig uitkomst voor Charissa. Dusty 
helpt haar bij het opstellen van het CV en ze oefenen sollicitatiegesprekken. ‘Dusty helpt me goed, ik kan alles 
aan haar vragen. Het is fijn dat de Leerwerkmakelaar er is. Ze helpt me bij het zoeken en we hebben samen een 
goede motivatiebrief geschreven en ik denk dat ik daardoor nu bij Albert Heijn ben aangenomen.’ Zie voor het 
hele verhaal http://jeugdwerkt.nu/charissa/  

http://jeugdwerkt.nu/charissa/
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3.2. Onderzoek projectleden AJW 2.0 
Belangrijkste resultaten: 

 De meeste projectleden geven aan dat de Plaatsingsbonus een belangrijk tot zeer belangrijk 
instrument is geweest om jongeren te plaatsen (87%); 

 Ook het feit dat er één contactpersoon is vanuit gemeente of UWV wordt als belangrijk of 
zeer belangrijk gevonden (100%). Opvallend: zeker bij plaatsingen vanuit het UWV was dit 
niet altijd het geval, ging regelmatig via de praktijkschool; 

 De begeleiding van de jongere (33%), de Plaatsingsbonus (33%) en in mindere mate het 
ontzorgen van de werkgever/adm. ondersteuning (13%) worden als de belangrijkste 
succesfactoren genoemd; 

 Daarnaast is de regionale samenwerking tussen UWV, gemeenten en scholen (23%) als 
belangrijke succesfactor genoemd (maar dus niet als de belangrijkste); 

 Als prioritaire doelgroep tijdens het AJW 2.0 worden jongeren MBO 1, 2 en VSO/PrO 
genoemd (91%). Opvallend: niemand heeft jongeren met startkwalificatie ingevuld, terwijl 
deze doelgroep wel later is toegelaten tot de doelgroep van het project; 

 De belangrijkste knelpunten zijn: Teveel regelgeving (van de PB) (21%), te weinig budget 
(21%) en geen goede verdeling van de middelen (17%). Mondeling is door de projectleden 
nog toegelicht op te weinig budget dat er eind 2014 ineens minder budget beschikbaar was 
voor de Plaatsingsbonus door onjuiste interpretatie en informatie over de financiën en door 
een ontbrekende transparante besluitvorming (zie ook overige reacties vraag 6 bijlage 2); 

 Het merendeel is tevreden over de projectorganisatie (80%) (zie ook reacties onder 7b in 
bijlage 2); 

 Het merendeel (70%) is tamelijk tevreden tot uitermate tevreden over de samenwerking en 
afhandeling van de Plaatsingsbonus in de BackOffice; 

 Iedereen is tevreden tot uitermate tevreden over het behaalde resultaat (meer dan 700 
jongeren geplaatst). Zie ook reactie onder 9b bijlage 2; 

 De regionale samenwerking (31%), projectorganisatie (22%), focus op de juiste doelgroep 
(19%) en in mindere mate de communicatie (16%) vonden de projectleden goed gaan. 
Opvallend: 9% vond de besteding van de middelen goed gaan.  

 De focus op de juiste doelgroep (26%), betere verdeling van de middelen (26%) en in 
mindere mate communicatie (13%), regionale samenwerking (10%) en regelgeving en 
controle (van de PB) (10%) zouden beter kunnen. Veel zaken die goed gaan kunnen dus nog 
beter.  

 Het ontbrak de projectleden aan eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming (met 
name eind 2015) (35%), voldoende middelen (24%) en focus op de juiste doelgroep (18%).  

 Voor de meeste zijn bij een vervolg weer de jongeren zonder startkwalificatie (MBO-1 en 2 
en VSO/PRO) de prioritaire doelgroep (83%). 12% noemt ook jongeren met startkwalificatie, 
waarvan 1 zonder inzet van de PB op deze doelgroep; 

 Bij een vervolg van het AJW 2.0 zou als meest geantwoord de begeleiding van de jongere 
(22%), regionale samenwerkingsstructuur (19%), de Plaatsingsbonus (19%) en het ontzorgen 
van de werkgever (17%) voortgezet moeten worden.  

 Zie vraag 15 en 16, bijlage 2 voor wat de projectleden nog meegeven voor de evaluatie en 
een vervolg op AJW 2.0.  

Zie bijlage 1 en 2 voor alle uitkomsten van de gehouden enquête.  
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3.3. Aanbevelingen AJW 
1. De Plaatsingsbonus alleen selectief nog inzetten zodra de jongeren dit echt nodig heeft om 
geplaatst te kunnen worden bij een werkgever. Niet bij werkgevers inzetten die de jongeren 
evengoed in dienst nemen. Voorwaarde die hierbij gehanteerd kan worden: jongeren indiceren als ze 
nog geen werkplek hebben gevonden.  

2. De Plaatsingsbonus zo simpel mogelijk inzetten. Zo weinig mogelijk administratieve rompslomp. 
Vanwege de verantwoording richting ESF waren veel gegevens nog nodig. Omdat momenteel het 
huidige ESF-J nog loopt tot 1 november 2015 en er een nieuw programma ESF 2014-2020 loopt is het 
verstandig om aan deze administratieve vereisten vast te houden.  

3. Zorg voor een heldere besluitvorming en overzicht van de financiën. Besluiten altijd eerst 
voorleggen aan het projectteam en vervolgens aan de Adviescommissie en indien nodig in de 
stuurgroep RPA-NHN.  

4. Middelen bij een vervolg inzetten op de doelgroep jongeren zonder startkwalificatie (met en 
zonder uitkering).  

5. Zorg voor een goede begeleiding vanuit gemeenten en UWV. Zet zo nodig jobcoaching in en pols 
regelmatig bij de werkgever of hij/zij tevreden is over de jongere en eventueel nog ondersteuning 
wenst. Voorstel is ook om als regio een arbeidspool samen te stellen met iedereen die zich bezig 
houdt met de begeleiding van jongeren richting werk.  

 

3.4. Evaluatie Leerwerkmakelaar 

3.4.1. Doel pilot: 

In de periode 1 december 2014 tot 1 juli is binnen 3 scholen een pilot Leerwerkmakelaar uitgevoerd 
met als doel om deelnemers zonder startkwalificatie te bemiddelen richting werk. De drie 
deelnemende scholen zijn ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College en het Horizon College. 
De doelgroep van de pilot was afgebakend en bestond uit de volgende subgroepen: 

- Deelnemers niveau 1/Entree die de school verlaten met of zonder diploma richting arbeid. 

- Deelnemers niveau 2 BBL die door verlies van hun leer-werkplek dreigen uit te vallen. 

- Deelnemers niveau 2 BOL die uitvallen vanwege het niveau van de opleiding en naar werk 
gaan. 

Al deze deelnemers verlaten de opleiding zonder startkwalificatie. Deelnemers uit de niveau 
1/Entree opleiding die werk vinden van ten minste 12 uur zijn geen VSVer meer. 

Als bijkomende doel van de pilot is bij de aanvraag aangegeven de (verdere) professionalisering van 
de arbeidstoeleidingsstructuur binnen het roc/aoc door een verhoging van de expertise op het 
thema arbeid. 

3.4.2. Aanpak pilot: 

Om de pilot uit te voeren hebben de drie genoemde scholen een gezamenlijke aanvraag gedaan bij 
het RPA-NHN voor de inzet van een aantal Leerwerkmakelaars. Met deze financiële ondersteuning 
was het mogelijk om per school 2 tot 3 Leerwerkmakelaars aan het werk te zetten of expertise 
hieromtrent in te huren. De beslissing over de inzet van de middelen lag bij de aanvragende school. 
De totale pilot werd gecoördineerd door een medewerker van één van de scholen. 

De opdracht voor de doelgroep is een preventieve aanpak in de keten. In de praktijk betekent dit een 
nauwe samenwerking in de keten op het gebied van arbeidstoeleiding. Deze keten-samenwerking 
kan ook ingezet worden voor een curatieve aanpak, voor jongeren die na een opleidingstraject 
(opnieuw) uitstromen naar arbeid. De activiteiten in dit kader waren: 
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- Vervult een sleutelrol tussen scholen, deelnemers, bedrijven en gemeenten bij het matchen 
van de wensen van de deelnemers en de perspectieven in de regio en het plaatsen van de 
deelnemer op een duurzame werkplek. 

- Samen met de mentor van de deelnemer in kaart brengen van de wensen en 
begeleidingsbehoefte ten behoeve van de overstap naar arbeid. 

- Samen met de mentor van de deelnemer in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte 
tijdens de eerste maanden van arbeid. 

- Bemiddelen van de deelnemer in het netwerk van de ketenpartners en het vinden van een 
geschikte werkplek aan de hand van de capaciteiten en wensen van de deelnemer. 

- Voorbereiden van de deelnemer ten aanzien van het schrijven van een sollicitatiebrief en het 
sollicitatiegesprek met de nieuwe werkgever. 

- Bemiddelen van deelnemers uit de doelgroep die hun werkplek (dreigen te) verliezen. 

- Opstellen van een plan van aanpak vanuit de 1-deelnemer/1-plan gedachte met hierin de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van elke partner in de keten. 

3.4.3. Opzet evaluatie: 

De eindevaluatie van de pilot omvat vier onderdelen, te weten: 

- Aantallen deelnemers in traject en geplaatst, 

- De evaluatie van de Leerwerkmakelaars en de bestuurders van de drie scholen, 

- Een evaluatie door het RPA-NHN, 

- Een korte evaluatie onder een aantal deelnemers van het Horizon College. 

- Financiële verantwoording van de pilot. 

3.4.4. Aantallen: 

Vanaf de start van de pilot zijn de volgende aantallen deelnemers in traject geweest bij de 
Leerwerkmakelaars. Ook is aangegeven hoeveel deelnemers geplaatst zijn op werk. 

De doelgroep is uitgesplitst naar de verwachte zwaarte van de begeleiding in lichte, middel en zware 
begeleiding. De respectievelijk aantallen staan in onderstaande tabellen. 

 

 

Tabel 1: Aantallen ROC Kop van Noord-Holland 

Traject Licht Middel Zwaar Totaal

Niveau 1

pro/vso 11 11

vmbo 13 3 16

Niveau 2

bol 4 4

bbl 9 9

Anderen 2 2

Totaal 24 18 42
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Tabel 2: Aantallen AOC Clusius College 

 

 

Tabel 3: Aantallen Horizon College 

 

Het aantal deelnemers dat daadwerkelijk werk heeft gevonden dankzij de ondersteuning en inzet van 
de Leerwerkmakelaars is: 

ROC Kop van Noord-Holland: 9 deelnemers geplaatst 
AOC Clusius College: 14 deelnemers geplaatst 
Horizon College: 22 deelnemers geplaatst 

Bij aanvang van de pilot is een verwacht aantal deelnemers opgenomen dat een traject zou volgen bij 
de Leerwerkmakelaar. Voor het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College waren dit 50 
deelnemers en voor het Horizon College 100 deelnemers. De verwachting is wel dat deze aantallen 
richting het einde van de pilot nog zullen stijgen. 

3.4.5. Evaluatie Leerwerkmakelaars en bestuurders scholen: 

Met de Leerwerkmakelaars en bestuurders zijn de interne en externe organisatie geëvalueerd en de 
communicatie, zowel intern als extern. Bij de interne organisatie gaat het om de samenwerking met 
de opleiding, de mentor, BPV bureaus en de tweedelijns voorzieningen. Bij de externe organisatie 
gaat het om de samenwerking met de ketenpartners zoals RMC, UWV, jeugdzorg enz.  

Licht Middel Zwaar Totaal

Niveau 1

pro/vso 9 1 10

vmbo 4 1 5

Niveau 2

bol 13 12 25

bbl 3 3

Anderen 6 6

Totaal 29 14 6 49

Licht Middel Zwaar Totaal

Niveau 1

pro/vso 11 13 3 27

vmbo 14 15 8 37

Niveau 2

bol 10 9 2 21

bbl 6 7 5 18

Anderen 1 1 2 4

Totaal 42 45 20 107
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Voor de eindevaluatie zijn de gegevens van de afzonderlijke scholen samengevoegd in één deel en 
waar nodig gespecificeerd naar de afzonderlijke school. 

Interne organisatie: 
Alle scholen geven aan dat er veel tijd en energie is gestoken in het betrekken en voorlichten van de 
verschillende, bij de doelgroep betrokken opleidingen en bpv collega’s ten aanzien van de 
mogelijkheden van de Leerwerkmakelaar. In meer of mindere mate zijn de scholen succesvol in de 
interne afstemming of moest er gedurende de pilot bijgestuurd worden. In het algemeen wordt het 
ondersteuningsproces pro-actief ingezet en worden op voorhand deelnemers uit de doelgroep 
opgepakt. Daarnaast zijn er door de Leerwerkmakelaars ook initiatieven genomen om deelnemers te 
scholen in solliciteren, of door de opleiding of door de Leerwerkmakelaar zelf. Ook wordt door de 
scholen aangegeven dat de onderwijsinhoud en programmering ten aanzien van het thema arbeid 
nog beter opgepakt kan worden in de voorbereiding van de deelnemer op de overstap naar werk.  

Om inzicht te krijgen in de doelgroep is deze onderverdeeld in een lichte, middel of zware 
begeleiding. De deelnemers uit de lichte categorie zijn meestal snel te bemiddelen naar werk door 
het inzetten van het eigen netwerk, de inzet van de bpv afdeling of de Leerwerkmakelaar of 
jobcoach. Deelnemers die meer ondersteuning nodig hebben vallen in de categorie middel. Voor 
deze deelnemers is overleg nodig met de ketenpartners over mogelijkheden voor werk. In de zware 
categorie zitten deelnemers die veel ondersteuning nodig hebben richting werk, of die eigenlijk nog 
niet toe zijn aan werk, maar vaak eerst nog een ander traject nodig hebben richting arbeid. Met 
name het Clusius College heeft voor deze groep externe expertise ingehuurd. De andere scholen 
bemiddelen deze deelnemers zelf en dat kost in de praktijk veel tijd en energie om met 
ketenpartners goede oplossingen te vinden. Daar waar mogelijk wordt voor deze groep PRO-werk 
ingezet als de deelnemer recht heeft op de oude Wajong regeling. 

Aanbevelingen: 
Door de inzet van de Leerwerkmakelaar is het besef dat arbeidstoeleiding in de school nodig is 
toegenomen.  

- Ten eerste is een verdere ontwikkeling van het curriculum, waarin competenties worden 
ontwikkeld die belangrijk zijn voor de overstap naar werk is nodig.  

- Ten tweede moet de begeleidingsstructuur in de school verder worden ontwikkeld voor 
deelnemers die richting arbeid gaan en die aansluit bij de eigen visie. In de praktijk betekent 
dit een structurele samenwerking van de Leerwerkmakelaar met de doelgroep. Met deze 
twee zaken kan de deelnemer goed worden voorbereid op de overstap naar arbeid.  

- Het is overduidelijk dat ook de communicatie over dit thema uitgebreider aan bod moet 
komen om medewerkers te overtuigen van nut en noodzaak en hun expertise aangaande het 
onderwerp te vergroten. 

 
Externe organisatie: 
Over het algemeen verloopt de samenwerking met de externe partners goed tot zeer goed. De 
Leerwerkmakelaars weten de externe partijen snel te vinden bij het zoeken naar een oplossing in het 
toeleidingtraject. De Leerwerkmakelaars maken allen deel uit van het AAT overleg in de regio, dat 
qua effectiviteit verschillend wordt ervaren. Wat wel duidelijk is dat er buiten dit AAT overleg korte 
lijnen zijn ontstaan die als positief worden ervaren. Mede door het vergroten van de expertise van de 
Leerwerkmakelaar kan snel worden geschakeld en de juiste partner in het traject worden gevonden. 
Op uitvoeringsniveau van de Leerwerkmakelaar is de begeleiding van Pro-werk als positief ervaren en 
heeft er voor gezorgd dat er een goed zicht is gekomen op de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van arbeidstoeleiding van de doelgroep. De gezamenlijke overleggen zijn ook benut om kennis te 
delen en casussen te bespreken. 
Inhoudelijk zijn de Leerwerkmakelaars bij het ROC Kop van Noord-Holland ingezet binnen een 
gedeelde functie met die van jobcoach. Deze aanpak sluit goed aan bij het feit dat het voor veel 
deelnemers moeilijk is om te ‘aarden’ bij de nieuwe omstandigheden die de overstap naar werk met 
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zich meebrengt. Een tijdelijke ondersteuning bij de werkgever sluit ook aan bij het ontzorgen van de 
werkgever, indien gewenst en nodig. 
Over de pilot is zowel intern als extern veel gecommuniceerd via allerlei kanalen en door de 
Leerwerkmakelaars direct bij betrokkenen. In de praktijk blijken er nog veel mensen te zijn die het 
initiatief niet kennen of niet weten wat de Leerwerkmakelaar doet. Ook de rol van de 
Leerwerkmakelaar is niet altijd duidelijk. Dit moet bij een vervolg verbeterd worden. 
 
Aanbevelingen: 

- Hoewel de samenwerking als positief wordt ervaren is het goed om continue te blijven 
sturen op een effectieve aanpak. In dit kader is het goed om te kijken naar de mogelijkheid 
om het AAT overleg effectiever in te steken en ook eenduidig te organiseren in de drie RMC 
regio’s. Het is goed om moeilijk te bemiddelen jongeren te registreren en om te bespreken 
wie uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de betreffende jongere. 

- Naast het AAT overleg zou ook de samenwerking met het Jongerenloket moeten worden 
bekeken. Nu er ook in de regio West-Friesland initiatieven zijn om een Jongerenloket te 
starten is het goed om de mogelijkheden van de Leerwerkmakelaar hierin te bespreken. 

- Ten aanzien van de gezamenlijke aanpak wordt voorgesteld om zeker op uitvoeringsniveau 
ervoor te zorgen dat er een verdere kennisdeling kan plaatsvinden. Vanuit de aanpak bij ROC 
Kop van Noord-Holland wordt voorgesteld om de samenwerking Leerwerkmakelaar / 
jobcoach verder te ontwikkelen. 

- Een grote wens van de scholen is om aan te sluiten bij het Werkgeversservicepunt om zo 
zicht te krijgen op mogelijke vacatures voor de doelgroep van de Leerwerkmakelaar.  

- In het kader van een goede communicatie is het nodig om voor de arbeidsmarktregio een 
sociale arbeidsmarktkaart te maken met de mogelijkheden voor de arbeidstoeleiding. Dit ook 
in het kader van een verdere gedeelde expertise vergroting. 

- De communicatie over het bestaan van de Leerwerkmakelaar moet verbeterd worden. 
Vooral de scholen en het RPA-NHN zijn hierin partijen die dit kunnen initiëren. 

- Wat opvalt is de grote groep deelnemers met een zwaar traject. De persoonlijke 
omstandigheden bij deze groep jongeren zijn zeer complex en in de praktijk betekent dit een 
grote inzet van de keten om de deelnemer naar werk te begeleiden. Het is belangrijk om er 
voor te zorgen dat voor deze groep professionele ondersteuning wordt ingezet die veelal 
buiten de school ligt. 
 

 
 
Coördinatie pilot: 
De drie hierboven genoemde scholen hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend bij het RPA-NHN 
voor de inzet van een Leerwerkmakelaar. Om de pilot de coördineren is een medewerker van het 
Horizon College ingezet. De coördinator heeft de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Opstellen aanvraag Leerwerkmakelaar, 

- Organiseren 4 kennisdelingsbijeenkomsten, 

- Overleg met de drie scholen over voortgang en evaluatie, 

- Opstellen voortgangsrapportages voor RPA-NHN, 

- Organiseren evaluatiebijeenkomst met Leerwerkmakelaars, 

- Opstellen evaluaties ten behoeve van RPA-NHN, 

- Contacten met HPBLeek over ESF verantwoording, 

- Inregelen administratieve systemen bij de scholen t.b.v. ESF verantwoording, 

- Externe communicatie via RPA-NHN nieuwsbrief. 
 
Hoewel de looptijd van de pilot erg kort is geweest (7 maanden) is het resultaat positief te noemen. 
Wat betreft de kwantitatieve doelstelling is deze door de scholen grotendeels gehaald. Daarnaast 
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heeft ongeveer 25% van de deelnemers een baan gevonden door de ondersteuning en bemiddeling 
van de Leerwerkmakelaar. 
Naast deze goede aantallen is ook het kwalitatieve aspect positief. De Leerwerkmakelaars hebben 
aangetoond in deze korte tijd van meerwaarde te zijn voor de doelgroep richting arbeid. Ook de 
bewustwording in de scholen is in deze korte tijd vergroot en heeft zeker bijgedragen aan de focus 
op de doelgroep en het belang dat een goede voorbereiding en ondersteuning richting werk. 
 

In de uitvoering binnen de drie scholen is de insteek verschillend geweest. Het Clusius College heeft 
op basis van de samenstelling van de doelgroep de keuze gemaakt om de beschikbare middelen in te 
zetten om bestaande medewerkers die deelnemers richting werk begeleiden uit te breiden. De zware 
gevallen zijn bemiddeld door expertise in te huren van Pro-werk. 
Het ROC Kop van Noord-Holland heeft ervoor gekozen om bestaande jobcoaches uit te breiden. Deze 
jobcoaches waren al bekend met de doelgroep en zo ontstond de mogelijkheid om de deelnemers 
ook in het onderwijstraject op te vangen en te ondersteunen richting werk. 
Het Horizon College heeft de keuze gemaakt om drie Leerwerkmakelaars in te zetten op drie locaties. 
Deze medewerkers zijn aan de slag gegaan vanuit de tweedelijns ondersteuning bij de DIA. Hierbij is 
tijdens de looptijd van de pilot wel heel sterk richting onderwijsafdeling gegaan om de deelnemers 
vroegtijdig in beeld te krijgen en te ondersteunen. 
Deze verschillen in uitvoering heeft voor de pilot verschillende beelden opgeleverd hoe de aanpak 
georganiseerd kan worden. Het is te kort om te zeggen welke aanpak nu het beste heeft gewerkt. 
Ook hangt deze keuze sterk samen met de visie van de school op arbeidstoeleiding en hoe deze vorm 
kan krijgen. Wel heeft het inzicht gegeven in waar de individuele organisatie zich verder op kan 
ontwikkelen. Vooral op het gebied van werkgeversbenadering bestaat nog wel onduidelijkheid over 
wie wat doet in dit proces. 
 
Aanbevelingen: 

- Samen met de ketenpartners de instroom van de doelgroep in het onderwijs in beeld 
brengen ten aanzien van het thema arbeid. 

- Betere procedures ontwikkelen ten aanzien van de uitstroom richting arbeid vanuit de 1 
jongere/1 plan gedachte door eerder betrokken te worden bij het proces en te focussen op 
arbeid. 

- Onderwijs doelgroep afstemmen op de uitstroom naar arbeid door kennis van het werkveld 
te vergroten en vaardigheden aan te leren die de deelnemer ondersteunen bij het zoeken 
van vacatures en het solliciteren. 

- Verder ontwikkelen van een ‘arbeidstoeleidingsstructuur’ in de school die de deelnemer en 
zijn mentor ondersteunt op het thema arbeid. 

- De deelnemer, waar nodig na de overstap te ondersteunen door een jobcoach door het 
inzetten van middelen vanuit het RPA-NHN, het UWV of de participatiewet. 

- Duidelijkheid scheppen in welke partijen zich bezighouden met het benaderen van 
werkgevers ten behoeve van werk voor de doelgroep en hier een gezamenlijke aanpak in 
afspreken. 

- Er voor zorgen dat er een blijvend platform ontstaat waarin de expertise ten aanzien van 
arbeidstoeleiding voor de hele populatie van het mbo en specifiek voor de kwetsbare 
doelgroep geborgd wordt en er afspraken worden gemaakt hoe dit binnen de verschillende 
partijen wordt opgepakt en er gefocust wordt op de overgangen binnen dit traject. 
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3.4.6. Evaluatie door RPA-NHN: 
Onder de leden van de stuurgroep van het RPA-NHN en van de werkgroepen AJW en AAT zijn 
evaluaties gehouden. Er zijn ruim 30 leden benaderd met een respons van 13. 

Tabel 4: Wat ging goed en wat kan beter? 

 

 
Tabel 5: Beoordeling Leerwerkmakelaar 

 

 
Tabel 6: Voortzetting Leerwerkmakelaar 
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Een voorzichtige conclusie van de enquête is dat men het werk van de Leerwerkmakelaar een 
voldoende geeft en een vervolg wil zien op de pilot. Hierbij zijn vorm en inzet belangrijke 
onderwerpen om opnieuw vast te stellen. Wat opvalt is dat de respondenten aangeven dat het 
resultaat van het aantal geplaatste deelnemers bij een werkgever omhoog moet. Het is belangrijk om 
te bekijken hoe dat bij een vervolg te realiseren is binnen de opdracht van de Leerwerkmakelaar. 
 

3.4.7. Korte evaluatie onder deelnemers: 
 
In het Horizon College is ten behoeve van de evaluatie nog een kort onderzoek gehouden onder een 
aantal deelnemers die zijn ondersteund bij de overstap naar werk en ook werk hebben gevonden. De 
resultaten onder vier deelnemers geeft een gemiddelde zoektijd aan tussen de 2 en 4 weken. Allen 
ervaren de hulp en de voorbereiding van de Leerwerkmakelaar als positief. Vooral de hulp ervaren zij 
als stok achter de deur om wat te gaan ondernemen. Twee deelnemers hebben nog steeds werk en 
twee niet meer. Reden van uitval is bij beide de thuissituatie.  
 

3.4.8. Financiële gegevens: 
 

 
 

 

  

Verantwoording ingezetten middelen:

Looptijd pilot 1 december 2014 tot 1 juli 2015

ROC Kop van Noord-Holland

2 Leerwerkmakelaars 36.750,00€     

Ondersteuning Pro-werk 4.250,00€       

Coordinatie pilot via Horizon College 4.500,00€       

Clusius College

Leerwerkmakelaar en inzet pro-werk 36.750,00€     

Ondersteuning Pro-werk 4.250,00€       

Coordinatie pilot via Horizon College 4.500,00€       

Horizon College

3 Leerwerkmakelaars 73.500,00€     

Ondersteuning Pro-werk 8.500,00€       

Coordinatie pilot 9.000,00€       

Totaal 182.000,00€  
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Bijlage 1: Resultaten enquête Plaatsingsbonus 
Omvang enquête  Aantal steekproef Aantal werkelijk Percentage 

Aantal werkgevers 105 340 31% 

Aantal jongeren 146 533 27% 

Bij 15 werkgevers zijn meerdere jongeren geplaatst 

Aantal werkgevers Aantal  Percentage  

Gemeenten  30 28%  

UWV 79 72%  

Totaal 109 100%  

Bij 4 werkgevers zijn zowel jongeren vanuit UWV als gemeenten geplaatst (vandaar 109 i.p.v. 

105) 

Aantal jongeren Aantal Percentage  

Gemeenten 64 44%  

UWV 82 56%  

Totaal 146 100%  

Het verschil in percentages met de vorige tabel komt omdat er vooral vanuit gemeenten 

meerdere jongeren bij werkgevers zijn geplaatst (bij eentje 13 jongeren). In werkelijkheid is één 

derde geplaatst door gemeenten en twee derde door UWV 

Sector Aantal Percentage  

Detailhandel 22 21%  

Techniek  16 15%  

Autobranche 13 12%  

Agrarisch  11 10%  

Horeca 10 10%  

Bouw 8 8%  

ICT 7 7%  

Transport 4 4%  

Recreatie 3 3%  

Onderwijs/Overheid 2 2%  

Schoonmaak 2 2%  

Industrie  2 2%  

Verzorging 2 2%  

Callcenter 1 1%  

Meubelmakerij 1 1%  

Groothandel 1 1%  

Totaal 105 100%  

    

Aantal medewerkers Aantal Percentage  

< 11 64 61%  

11-50 29 28%  

51-100 3 3%  

101-250 3 3%  

> 250 6 6%  

Totaal 105 100%  

Het merendeel zijn kleine werkgevers (tot 50 medewerkers, bijna 90 procent) 

1a. Is de jongere nog in dienst? Aantal Percentage  

Ja 126 86%  

Nee 19 13%  

Nog wel, maar gaat uit dienst 1 1%  

Totaal 146 100%  
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1b. Zo niet: Waarom is / zijn de jongere(n) 
niet meer bij u in dienst? Aantal Percentage  

Jongeren is (vroegtijdig) ontslagen 7 37%  

Jongeren heeft zelf ontslag genomen 6 32%  

Contract is niet verlengt 6 32%  

Totaal 19 100%  

    

1c. Is de uitdiensttreding van de jongere 
voor of na de looptijd van de 
Plaatsingsbonus geweest? Aantal Percentage  

Ervoor (tijdens looptijd PB) 6 32%  

Erna (na looptijd PB) 13 68%  

Totaal 19 100%  

Van degene die niet meer in dienst zijn is dit zelfs voor een groot deel na de looptijd van de PB 

geweest 

1d. bent/was u tevreden over de 
jongere(n) (de inzet) Aantal Percentage  

Zeer tevreden 34 23%  

Tevreden 95 65%  

Neutraal 3 2%  

Ontevreden 9 6%  

Zeer ontevreden 2 1%  

Onbekend 3 2%  

Totaal 146 100%  

    

2a. Is de afhandeling van de aanvraag 
voor de Plaatsingsbonus soepel 
verlopen. Aantal Percentage  

Eens  91 87%  

Oneens 7 7%  

Neutraal / Geen mening 7 7%  

Totaal 105 100%  

    

2b. Is de aanvraag is binnen het gestelde 
termijn afgehandeld (binnen 3 maanden 
na indiening): Aantal Percentage  

Eens  81 77%  

Oneens 5 5%  

N.v.t.(3 maanden loopt nog) 15 14%  

Neutraal / Geen mening 4 4%  

Totaal 105 100%  

    

2c. Het contact met de coördinator van de 
gemeente/UWV was prettig: Aantal Percentage  

Eens 72 69%  

Oneens 0 0%  

N.v.t. (er is geen contact geweest) 13 12%  

Contact ging via iemand anders 14 13%  

Neutraal / Geen mening 6 6%  

Totaal 105 100%  
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2d. Het contact met de BackOffice 
(Marleen Mul) van de gemeente Alkmaar 
was prettig: Aantal Percentage  

Eens 19 18%  

Oneens 2 2%  

N.v.t. (geen contact geweest of alleen per 
mail) 63 60%  

Neutraal / Geen mening 10 10%  

Onbekend 11 10%  

Totaal 105 100%  

    

    

3. Hoe belangrijk vindt u het feit dat er 
vanuit de gemeente of UWV één vast 
contactpersoon is geweest?  Aantal Percentage  

Zeer belangrijk 32 30%  

Belangrijk 56 53%  

Niet belangrijk 2 2%  

Neutraal / Geen mening 15 14%  

Totaal 105 100%  

    

4. Hoe waardeert u het bedrag van de 
Plaatsingsbonus?  Aantal Percentage  

Hoog  28 27%  

Voldoende  70 67%  

Laag 6 6%  

Valt niet te zeggen 1 1%  

Totaal 105 100%  

    

5a. Zonder de Plaatsingsbonus?:   Aantal Percentage  

Had ik de jongere evengoed in dienst 
genomen 67 64%  

Had ik de jongere niet in dienst genomen 25 24%  

Had ik iemand anders (een oudere) in dienst 
genomen 5 5%  

Valt niet te zeggen 8 8%  

Totaal 105 100%  

Merendeel had de jongere zonder PB evengoed in dienst genomen 

5a. Zonder de Plaatsingsbonus?:   
Aantal 
gemeenten Aantal UWV  

Had ik de jongere evengoed in dienst 
genomen 21 (70%) 48 (61%)  

Had ik de jongere niet in dienst genomen 7 (23%) 18 (23%)  

Had ik iemand anders (een oudere) in dienst 
genomen 1 (3%) 4 (5%)  

Valt niet te zeggen 0 8 (10%)  

De ene wel, de ander niet 1 (3%) 1 (1%)  

Totaal 30 (100%) 79 (100%)  
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Omdat gemeenten en UWV in 4 gevallen bij dezelfde werkgever hebben geplaatst, kom je hier 

op 109 uit. Zit weinig verschil tussen gemeenten en UWV 

5a. Zonder de Plaatsingsbonus?:   Groot bedrijf  Middelgroot Klein 

Had ik de jongere evengoed in dienst 
genomen 7 (64%) 20 (67%) 39 (62%) 

Had ik de jongere niet in dienst genomen 3 (27%) 7 (23%) 15 (24%) 

Had ik iemand anders (een oudere) in dienst 
genomen 1 (9%) 2 (7%) 2 (3%) 

Valt niet te zeggen 0 1 (3%) 7 (11%) 

Totaal 11(100%) 30 (100%) 63 (100%) 

    

5b. Was er al een vacature voor een 
jongere voordat jullie hoorden van de 
Plaatsingsbonus?  Aantal Percentage  

Ja 51 49%  

Nee 49 47%  

Onbekend 5 5%  

Totaal 105 100%  

Bij nee is meestal aangegeven dat de vacature niet door de Plaatsingsbonus is ontstaan, in 

een aantal gevallen wel (hier is bij de meeste werkgevers echter niet op doorgevraagd) 

6. Welke reden was het meest 
doorslaggevend voor het in dienst nemen 
van de jongere? (1 aankruisen) Aantal Percentage  

MVO-gedachte 35 34%  

Motivatie van de jongere zelf 32 31%  

De Plaatsingsbonus 18 17%  

PB en motivatie 3 3%  

De extra begeleiding vanuit UWV / 
gemeente  1 1%  

Anders 15 14%  

Totaal 104 100%  

Bij anders wordt er meestal aangeven dat vanwege de hoeveelheid werk echt iemand nodig te 

hebben en/of dat één van bovenstaande redenen niet zozeer doorslaggevend was, maar een 

combinatie van meerdere redenen 

 7a. Zou u in de toekomst weer een 
jongere met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen als er 
een PB beschikbaar is: Aantal Percentage  

Zeker 35 33%  

Waarschijnlijk  49 47%  

Misschien 11 10%  

Waarschijnlijk niet 6 6%  

Zeker niet 0 0%  

Valt niet te zeggen 4 4%  

Totaal 105 100%  

    

 7b. Zou u in de toekomst weer een 
jongere met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen als er 
geen PB beschikbaar is: Aantal Percentage  

Zeker 21 20%  
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Waarschijnlijk  33 31%  

Misschien 30 29%  

Waarschijnlijk niet 14 13%  

Zeker niet 4 4%  

Valt niet te zeggen 3 3%  

Totaal 105 100%  

Hier zie je dat de antwoorden tussen 7a en 7b uiteen lopen. Als er een PB beschikbaar is, is 

de kans groter dat een werkgever een (kwetsbare) jongere in dienst neemt 

Opvallendste opmerkingen Aantal 

Mis de begeleiding vanuit gemeente of UWV 5 

Plaatsingsbonus is pas geregeld toen jongere al in 
dienst was 5 

De Plaatsingsbonus is mooi meegenomen 4 

Samenwerking is erg prettig verlopen 3 

Vind het vreemd dat er subsidie beschikbaar is voor 
deze jongere / subsidie was overbodig 2 

Willen graag als werkgever horen als er een 
Plaatsingsbonus beschikbaar is. Nu vaak pas achteraf 
van gehoord.  2 

Teveel papierwerk 2 

Ontevreden over Kenniscentrum Innovam (is erg 
prijzig) 1 

Vreemd dat jongere zelf een indicatiestelling moet 
tekenen. De bonus moet buiten medeweten vd jongere 
omgaan 1 

Veel verschillende contactpersonen bij betrokken wat 
het onduidelijk maakt 1 

Jongere kostte teveel begeleiding 1 

Plaatsingsbonus heeft ons wel over de streep 
geholpen 1 
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Bijlage 2: Resultaten projectleden AJW 2.0 

 
1.Hoe waardeert u de Plaatsingsbonus als instrument om 
jongeren bij een werkgever te plaatsen?  Aantal Percentueel 

 Zeer belangrijk 4 27% 

 Belangrijk 9 60% 

 Neutraal/Geen mening  2 13% 

 Totaal  15 100% 

    

 

2. Hoe waardeert u het feit dat er een vaste 
contactpersoon per regio was voor werkgevers? Aantal Percentueel 

 Zeer belangrijk 9 60% 

 Belangrijk 6 40% 

 Totaal 15 100% 

    

# 
3. Wat was volgens u de belangrijkste succesfactor van 
het AJW 2.0? Aantal Percentueel 

1 De begeleiding van de jongere 5 33% 

2 De Plaatsingsbonus 5 33% 

3 

Het ontzorgen van de werkgever, administratieve 
ondersteuning 2 13% 

4 De Leerwerkmakelaar 1 7% 

5 
Samenwerking PRO/VSO versus UWV 

1 7% 

9 

De regionale samenwerking (op doelgroep jeugd) tussen 
gemeenten, UWV, scholen 

1 7% 

6 
Samenwerking met trajectbegeleiders van het 200-banenplan 

0 0% 

7 De ArbeidsAdviesTeams (AAT's) 0 0% 

8 
De communicatiecampagne Jeugd Werkt! 

0 0% 

  Totaal 15 100% 

    

# 
4. Wat waren volgens u daarnaast nog belangrijke 
succesfactoren van het AJW 2.0? Aantal Percentueel 

1 

De regionale samenwerking (op doelgroep jeugd) tussen 
gemeenten, UWV, scholen 

9 23% 

2 De Plaatsingsbonus 7 18% 

3 

Het ontzorgen van de werkgever, administratieve 
ondersteuning 7 18% 

4 De begeleiding van de jongere 5 13% 

6 

Samenwerking met trajectbegeleiders van het 200-banenplan 

4 10% 
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7 De ArbeidsAdviesTeams (AAT's) 4 10% 

5 De Leerwerkmakelaar 2 5% 

8 
De communicatiecampagne Jeugd Werkt! 

1 3% 

  Totaal 39 100% 

    

 5. Wat was voor u de prioritaire doelgroep in het AJW 2.0  Aantal Percentueel 

 
Jongeren van MBO1 en MBO2, zonder statkwalificatie 

11 50% 

 Jongeren van PRO en VSO 9 41% 

 Jongeren met een uitkering 1 5% 

 Jongeren zonder bijstandsuitkering 1 5% 

 Jongeren met startkwalificatie 0 0% 

 Totaal 22 50% 

    

# 
6. Wat was volgens u het belangrijkste knelpunt tijdens 
AJW 2.0?  Aantal Percentueel 

1 
Te veel regelgeving / controle (van de Plaatsingsbonus) 

5 21% 

2 Te weinig budget 5 21% 

4 
Geen goede verdeling van de middelen 

4 17% 

3 
Te weinig samenwerking / afstemming tussen partners 

2 8% 

5 
Geen focus op de juiste doelgroep (Participatiewet) 

2 8% 

6 te weinig bekendheid plaatsingsbonus bij aanvang project 1 4% 

7 Veel administratie  1 4% 

8 Teveel focus op behalen resultaten 1 4% 

9 Verschuiving doelgroep om budget op te krijgen 1 4% 

10 
Door onjuiste interpretatie financien keuze op LWM i.p.v. 
voortzetting PB 1 4% 

11 Geen mening 1 4% 

12 Er waren geen knelpunten 0 0% 

  Totaal 24 100% 

    

 7a. Hoe tevreden bent u over de projectorganisatie? Aantal Percentueel 

 Uitermate tevreden 1 7% 

 Tamelijk tevreden 11 73% 

 Enigszins tevreden 2 13% 

 Niet tevreden en niet ontevreden  1 7% 

 Totaal 15 100% 

    

# 7b. Eventueel uw toelichting op uw antwoord van vraag 7a 

1 
Aandachtspunt blijft routing info naar bestuur. Zeker bij start sturing en 
ondersteuning vanuit RPA gewenst 

2 Meer overlegmomenten gewenst 
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3 
JW werd PR machine. Liever focus op jongeren aan werk helpen en aanpak 
ontwikkelen voor nieuwe doelgroep PW 

4 Storend dat er vaart gemaakt moest worden met PB 

5 
Onzekerheid over toekomst na 1 juli 2015, kunnen de werkzaamheden 
doorgaan 

6 Overlegstructuur intern (bij gemeente) niet handig verdeeld. 

7 Bespreken verslag coordinatorenoverleg in projectteam en visa versa onhandig 

8 Overlap met andere projecten binnen het RPA prettig 

9 Storende fouten in projectplan 

10 
Bij vervolg graag betere afstemming vooraf over feitelijke gegevens die als 
uitgangspunt gebruikt worden 

11 
Communicatie op sommige onderdelen onoverzichtelijk en onduidelijk. Ene 
moment was er een overschot en ineens was de bodem in zicht 

12 
Er had meer opengestaan kunnen worden naar alternatieve mogelijkheden om 
pro/vso jongeren aan werk te krijgen via bestaande mbo infrastructuur (Boris) 

    

 

8a. Hoe tevreden bent u over de samenwerking en 
afhandeling in de backoffice? Aantal Percentueel 

 Uitermate tevreden 7 47% 

 Tamelijk tevreden 4 27% 

 Niet tevreden en niet ontevreden 2 13% 

 Niet van toepassing 2 13% 

 Totaal 15 100% 

    

 8b. Eventueel uw toelichting op uw antwoord van vraag 8a 

 De korte lijnen met de BO en de snelle respons was prettig 

    

 

9a. Hoe tevreden bent u over het behalen van de 
doelstelling van het AJW 2.0?  Aantal Percentueel 

 Uitermate tevreden 7 47% 

 Tamelijk tevreden 7 47% 

 Enigszins tevreden 1 7% 

 Totaal 15 100% 

    

 9b. Eventueel uw toelichting op uw antwoord van vraag 9a 

 Jammer dat er geen middelen meer zijn voor de PB 3 60% 

 
Doel ruim behaald, dus compliment voor iedereen die hier een 
rol in heeft gehad 1 20% 
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Doel behaald is mooi, maar zijn er nog lang niet, teveel 
jongeren hebben nog ondersteuning nodig richting werk 1 20% 

 Totaal 5 100% 

    

# 10. Wat ging volgens u goed tijdens het AJW 2.0? Aantal Percentueel 

1 
Regionale samenwerking en afstemming 

10 31% 

2 Projectorganisatie 7 22% 

3 Focus op de juiste doelgroep 6 19% 

4 
(Regionale) interne en externe communicatie 

5 16% 

5 Goede besteding van de middelen 3 9% 

6 Geen mening 1 3% 

  Totaal 32 100% 

    

# 11. Wat zou beter kunnen? Aantal Percentueel 

1 Focus op de juiste doelgroep 8 26% 

2 Betere verdeling van de middelen 8 26% 

3 
(Regionale) interne en externe communicatie 

4 13% 

4 
Regionale samenwerking en afstemming 

3 10% 

5 
De regelgeving en controle (van de Plaatsingsbonus) 

3 10% 

6 Projectorganisatie 2 6% 

7 Minder administratie  1 3% 

8 Nazorg jongere en wg na plaatsing 1 3% 

9 Geen mening 1 3% 

  Totaal 31 100% 

    

# 12. Wat ontbrak er? Aantal Percentueel 

1 
Eenduidigheid en/of transparantie in de besluitvorming 

6 35% 

2 Voldoende middelen 4 24% 

3 Focus op de juiste doelgroep 3 18% 

4 Niets 2 12% 

5 Bereidheid tot samenwerken 1 6% 

6 Geen mening 1 6% 

  Totaal 17 100% 

    

# 
13. Bij een vervolg van AJW 2.0, welke doelgroep(en) zou 
dan volgens u prioritair moeten zijn? Aantal Percentueel 

1 
Jongeren van MBO1 en MBO2, zonder startkwalificatie 

15 43% 

2 Jongeren van PRO en VSO 14 40% 

3 Jongeren met startkwalificatie 3 9% 

4 
Jongeren met startkw. maar zonder PB 

1 3% 

5 Jongeren in BOL-traject 1 3% 
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6 Jongeren BBL of langdurige baan 1 3% 

  Totaal 35 100% 

    

# 
14. Bij een vervolg van AJW 2.0, welke instrumenten 
zouden volgens u zeker voortgezet moeten worden? Aantal Percentueel 

1 
De begeleiding van de jongere 

14 22% 

2 

De regionale samenwerkingsstructuur tussen gemeenten, 
UWV, scholen etc 12 19% 

3 
De Plaatsingsbonus 

12 19% 

4 

Het ontzorgen van de werkgever, administratieve 
ondersteuning 11 17% 

5 De communicatiecampagne Jeugd Werkt! 5 8% 

6 Samenwerking met trajectbegeleiders van het 200-banenplan 4 6% 

7 De leerwerkmakelaar 3 5% 

8 
Cafetariamodel (voor training, VCA e.d.) 

2 3% 

9 
Jobcoach 

1 2% 

  Totaal 64 100% 

    

# 15. Wat zou u nog willen meegeven voor de evaluatie? Aantal Percentueel 

1 Middelen inzetten op de doelgroep, niet op de LWM 2 11% 

2 Roep om een eigen aanpak in de vorm van een Jongerenloket 1 6% 

3 Geen onderscheid maken tussen BOL en BBL 1 6% 

4 Besluitvorming in het laatste half jaar had beter gekund 1 6% 

5 Leerwerkmakelaar boekt eerste concrete resultaten 1 6% 

6 S-BB heeft geen meerwaarde voor schakel stage en lwp 1 6% 

7 PB vooral van meerwaarde bij jongeren zonder uitkering 1 6% 

8 
PB niet zomaar inzetten voor jongeren met startkwalificatie, 
maar obv maatwerk 1 6% 

9 Inzetten van scholingsvouchers 1 6% 

10 
Succesvol project gezien aantal plaatsingen. Wel kijken of 
deze jongeren nog steeds aan het werk zijn 1 6% 

11 Goed georganiseerd en goede onderlinge samenwerking 1 6% 

12 

Geld niet klakkeloos opmaken, "potje" hoeft niet persé leeg 
waardoor men gelden besteed aan zaken waarvoor AJW niet 
bedoeld was 1 6% 

13 Geen 5 28% 

  Totaal 18 100% 
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16. Wat zou u nog willen meegeven voor een vervolg op 
AJW 2.0? Aantal 

 
Projectmatige samenwerking gemeenten en scholen etc. heeft 
meerwaarde 1 

 
Intensieve samenwerking, korte lijnen, duidelijkheid en 
uitzonderingen kunnen maken 1 

 Zorg voor een balans tussen beleidsmakers en uitvoerders 1 

 PB heel belangrijk 1 

 Minder administratie of eenvoudiger 1 

 
Niet teveel tussentijds wijzigen, waardoor later blijkt dat het 
geld op is 1 

 
Hoop dat er geen gat valt na 1 juli 2015, zorg dan ook vooral 
voor begeleiding 1 

 Inzetten op mankracht voor begeleiding 1 

 
PB inzetten op jongeren die ondersteuning nodig hebben, niet 
die zelf werk gevonden hebben 1 

 

Regionale samenwerking kan nog beter: aanpak jwlh zou in 
iedere gemeenten gelijk moeten zijn en verankerd zijn in de 
organisatie 1 

 

Heel kritisch kijken naar de middelen voor een vervolg. Sluit 
daarbij aan bij de gevolgen van de PW: verschuiving doelgroep 
van UWV naar gem. 1 

 Indien PB: aanvragen eerder binnen bij BO. 1 

 Project heeft reclame nodig, zoals een campagne JW! 1 

 
Voor aanvang nieuwe schooljaar starten, niet weer op 1 
oktober 1 

 
Er hadden al plannen voor een vervolg na 1 juli 2015 klaar 
moeten liggen 1 

 
Bij vormen beleid en uitvoeren plannen meer gebruik maken 
van feiten en cijfer arbeidsmarkt 1 

 

Focus op de jongeren van PRO/VSO zeker gezien het feit dat 
de WAJONG strenger is geworden en eigenlijk vervalt voor 
een groot deel van deze groep 1 

 Totaal 17 

 


