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Jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen 
uit speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO1

Thuiszitters

Voortijdig schoolverlaters uit regulier onderwijs 

Jongeren met een beperking die hen belemmert 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt (Wajongeren) 

Specifieke groepen zoals jongeren die uit detentie 
komen, straatcultuur, migrantenoepen

Jongeren bij wie behandeling/ jeugdzorg op de 
voorgrond heeft gestaan den die daardoor weinig 
aan onderwijs zijn toegekomen 

Kwetsbare jongeren zijn...

Regio Alkmaar West Friesland Kop van NH aandeel 
zonder SK

Ontwikkeling niet-werkende werkzoekenden <27 jaar
2016-2017 Bron: UWV

Matchen Op Werk - schooljaar 2017-2018

Dashboard kwetsbare jongeren NHN/ informatieset 
voor de regio

Monitoren overgang school naar werk/ participatie

280 ambitie:
635

gerealiseerd tm dec 2017 nog te gaan
355

Informatieset voor de regio is ontwikkeld en beschikbaar.
Tevens gaat de Provincie NH ism RPAnhn en het Ontwikkelingsbe-
drijf een monitor ontwikkkelen.

Uitstroommetingen door RMC’s worden al meerdere jaren door de 
3 RMC regio’s eenduidig uitgevoerd en herhaald. Nulmetingen van 
de regio’s zijn gereed. Als gevolg van de AVG is gegevensuitwisse-
ling per mei 2018 niet meer wetelijk toegestaan

Monitoren voortgang Boris methodiek

161
Boris leerbedrijven

45
Boris leerlingen

71
Praktijkverklaringen

Monitoren van gegevens over kwetsbare 
jongeren voor relevante sturingsinformatie

Visie op arbeidstoeleiding Jeugd Werkt! 

Jongerenloket 2.0 Regio Alkmaar
Het bestaande jongerenloket wordt verbreed tot een loket waar 
jongeren terecht kunnen met meervoudige vragen op het gebied 
van werk, inkomen, opleiding, zorg, wonen, schulden en verslaving.
Projectplan is opgeleverd en goedgekeurd.

Lerende netwerken
Pilot tot half december 2018, gericht op de versterking en 
verbinding van de lerende netwerken van professionals die 
dagelijks zorgdragen voor het begeleiden van jongeren van 
onderwijs naar arbeid.

Aansluiting bij structuur en werkwijze WSP
Er is een regionale agenda en focus nodig om een optimaal effect 
te krijgen van allerlei initiatieven. Hiervoor worden een actieplan 
en ontwikkelagenda ontwikkeld. 

De animatie over het project Jeugd Werkt! en de filmpjes van 
mensen uit de praktijk staan online. Dit wordt nu via een 
campagne verder uitgerold.

Netwerk kwetsbare jongeren verstevigen

Afsluitende conferentie Jeugd Werkt!

Zorgen dat het vangnet sluitend wordt gehouden

Jeugd Werkt! is mede organisator van de Jongerentop NHN, 
die op 30 november 2018 plaatsvindt. Het doel is om een 
werkagenda voor de komende periode te formuleren.

Hiervoor wordt eind 2018 een eindadvies opgeleverd. In de 
brede RPAnhn enquete over de invulling van een nieuw 
convenant na 2019 is dit onderwerp meegenomen.

Het project Jeugd Werkt! borgen

Werkfestival/ Maand vh Werk: aandacht voor jeugd

ESF sociale inclusie: mogelijkheden voor jongeren
Wegens het schrappen van de 3e ESF tranche 
is er vanaf volgend schooljaar minder geld 
voor activiteiten die eerder mede dankzij ESF 
subsidie mogelijk werden gemaakt. 

Vanuit Jeugd Werkt! is een workshop 
over data en een over begeleiding van 
jongeren georganiseerd. Tevens heeft 
JW! een goede doel tafel gesponsord.

Kennisdeling tot stand brengen en innovatieve 
projecten/ pilots starten
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