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VISIE JEUGD WERKT!
Zoveel mogelijk kwetsbare jongeren maken
een succesvolle overstap van school naar
werk, door:

op school zo vroeg mogelijk te beginnen
met voorbereiding op arbeid 
 
waar nodig begeleiding te bieden, zowel op
school als in de werksituatie 
 
een vangnet vanuit de gemeente te bieden
als het niet lukt
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1.400

Kwetsbare jongeren zijn jongeren die zonder startkwali�catie 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), speci�eke groepen zoals jongeren die uit detentie komen, straatcultuur, migrantengroepen, jongeren bij wie
behandeling/ jeugdzorg op de voorgrond heeft gestaan en daardoor weinig aan onderwijs is toegekomen.

Jaarlijks betreden circa 1.400 kwetsbare jongeren onder de 27 jaar de arbeidsmarkt

Jongeren in de WW + PWet
 Wajongeren

 Jongeren zonder startkwali�catie
 Jeugdzorgjongeren

 Onzichtbare jongeren
 

90.000 jongeren 15-27 jaar in  
Noord-Holland Noord

In juli 2017 zijn er in Noord-Holland Noord (inclusief Uitgeest) 1.552 werkzoekende jongeren die zich bij het UWV hebben ingeschreven.
Dit is een halvering ten opzichte van januari 2017. 55% van de werkzoekende jongeren is niet in het bezit van een startkwali�catie. 

 
Jongeren tot 27 jaar vormen 7% van het totale werkzoekendenbestand van het UWV Werkbedrijf.

 

Ontwikkeling aantal werkzoekende
jongeren in Noord-Holland Noord

Regio Alkmaar
(43%)

Westfriesland
(32%)

 

Kop van Noord-Holland
(24%)

Bron: CBS 2017
 

- inclusief Uitgeest

Bron: UWV
 

DOELSTELLING

Het doel van JEUGD WERKT! is bij te dragen aan een goede aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van      
              700

 
                    (kwetsbare) jongeren.

Projectperiode Jeugd Werkt: november 2015 - december 2018
 

* (nulmeting cohort 2014-2015,  
excl. MBO 2 schoolverlaters)

7%
van de jongeren
verlaat school zonder
bestemming *

Eind schooljaar 2016
hebben zoveel mogelijk

schoolverlaters een
zinvolle daginvulling

Werk of 
 werkend leren

 

Vervolgopleiding

juli 2016 juli 2017

Eind schooljaar 2017
hebben zoveel mogelijk

schoolverlaters een
zinvolle daginvulling
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VOORTGANG - KWALITATIEF EN KWANTITATIEF
MATCHEN OP WERK PLAATSINGSVOUCHER LEERWERKMAKELAAR

MEET YOUR FUTURE
Speeddate evenement voor

leerlingen van 2 VMBO scholen.

Bewustwordingsgroei leerlingen
van belang keuze vervolgstudie

Kans voor werkgevers om hun
bedrijf te laten zien

Er wordt gekeken of Meet Your
Future een tweede keer zal plaats-
vinden

Ondersteuning voor jongeren die
zelfstandig geen werkplek kunnen

vinden.

Maximale voucherwaarde: € 2.000

35 vouchers uitgegeven
 

Samen naar een werkende toekomst -
programma Ministerie SZW

De ambities voor het schooljaar
2016-2017 zijn:

Begeleiding  MBO 1 en 2 leerlingen bij
Horizon College, ROC Kop en Clusius

Resultaten Horizon College: 
- 198 deelnemers 
- 64 hebben opleiding opgepakt 
- 20 doorverwezen naar RMC/ UWV 
- 12 doorverwezen zorginstellingen 
- 21 nog niet aan het werk

 

50 plaatsingen van jongeren met WW >
realisatie juli 2017: 53

 
275 plaatsingen van jongeren met PWet >
realisatie juli 2017: 215

 
180 plaatsingen van jongeren zonder
startkwali�catie > realisatie juli 2017: 200

 

81 plaatsingen van jeugdzorgjongeren >
realisatie juli 2017: 77

 

60 deelnemende jongeren en  
19 deelnemende bedrijven

150 plaatsingen van Wajongeren >
realisatie juli 2017: 152

 

Maximaal 90 vouchers beschikbaar

Evenement heeft plaatsgevonden
op 7 januari 2016, tijdens de
Studie Experience

Vouchers worden - zolang de
voorraad strekt - uitgegeven  tussen
1 november 2015 en 1 januari 2019

BORIS METHODIEK
Methodiek van Ministerie OC&W

om PrO/ VSO jongeren tijdens
school naar werk te helpen.

Boris is actief bij alle PrO-VSO
scholen in de regio

Er zijn al meerdere kandidaten
geplaatst

Werkgevers zijn positief over de
aanpak

JEUGD
WERKT!

200 BANENPLAN
Parlan Jeugdzorg

200 jeugdzorgjongeren in Noord
Holland integraal begeleiden naar
een baan of bij de doelgroep
passend traject, waarvan 50 in de
richting van techniek.

Voor NHN betekent dit 101
jongeren, waarvan 25 in de  richting
van techniek, ism Talent voor
Techniek

Looptijd: januari 2014 - april 2017

CONFERENTIE 
JEUGD WERKT!
Jaarlijkse werkconferentie

130 deelnemers aan conferentie op
18 maart 2016

Thema uitzending Werken.fm over
jongerenparticipatie

Brede erkenning voor belang
speci�eke aandacht voor doelgroep
kwetsbare jongeren en regionale
samenwerking

Bucketlist opgesteld met acties en
wensen

RPAnhn  
Monitoring en data-analyse 
 
 
 
06 55 42 67 42 
 
 
 
Femke Blokker 
Marit Agenant 
Suzanne Bruin

Colofon

Aanmeldingen Noord Holland
Noord: 220 
- waarvan in traject: 188

Projectperiode: september 2015 -
augustus 2016

Inlichtingen

Redactie

Trajecten afgerond: 114 
- 68 naar werk 
- 20 naar opleiding 
- 26 alternatief traject

Resultaten ROC Kop: 
- 60 deelnemers 
- 23 werk/ stage 
- 12 coaching behoud leerplek 
- 22 leerplek

 Resultaten Clusius College 
- 94 deelnemers 
- 45 naar stageplek 
- 46 naar werk

 

Bedrijven geïnteresseerd om
personeelsleden zonder MBO2
diploma in aanmerking te laten
komen

Boris werkt steeds meer volgens
een branchegerichte aanpak

13 vouchers in portefeuille
 


