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INLEIDING

Voor u ligt het document ‘Visie op arbeidstoeleiding van jongeren in de regio Noord-Holland Noord’. Deze visie dient te 
verhelderen wie bij dit onderwerp welke rol oppakt in de keten van onderwijs, gemeenten en andere partijen als UWV en 
jeugdzorg. 

Volgens de laatste metingen zijn in de regio Noord-Holland Noord 980 jongeren als nieuwe voortijdig schoolverlater ge-
registreerd. Daarnaast hebben ruim 600 jongeren vanuit PrO-, VSO- en MBO 1-onderwijs de school verlaten. Ook vanuit 
de jeugdhulp zijn er jaarlijks rond de 100 jongeren in onze regio die hulp nodig hebben bij het vinden van werk. Voor 
Noord-Holland Noord betekent dit jaarlijks ca. 1.400 jongeren die het onderwijs verlaten en een nog nader in te schatten 
deel daarvan dat hulp behoeft bij het vinden en behouden van werk.

Het is wel duidelijk dat deze jongeren actieve hulp nodig hebben om werk te vinden en te houden. Maar wettelijk gezien 
is geen enkele partij verantwoordelijk voor die hulp. Het zijn kwetsbare jongeren die vaak geen beroep doen op een uit-
kering, waardoor ze uit beeld verdwijnen en niet participeren in de samenleving. 

Deze visie is de basis voor een plan voor de praktische uitvoering van de organisatie naar werk, zodat duidelijk wordt wie 
in de regio Noord-Holland Noord verantwoordelijk is voor de toeleiding naar werk voor deze groep jongeren.

In dit document is het beeld verwoord dat bij de doelgroep betrokken partijen hebben over de organisatie van de ge-
wenste (toekomstige) ketensamenwerking op het gebied van het vinden van werk (jobfinding) en het behouden ervan 
(door middel van jobcoaching). RMC’s, gemeenten, onderwijs (MBO, VO, VSO/PrO), jeugdzorg en UWV hebben bijgedra-
gen aan deze visie voor onze regio. Hun ideeën hierover zijn geïnventariseerd tijdens de werkconferentie Jeugd Werkt! 
(januari 2015, Wognum). Dit stuk is verder tot stand gekomen op basis van interviews met de volgende personen:

Peer Schepers (PS), uitstroomcoördinator Praktijkschool West-Friesland
Jan Jacob Jaasma (JJJ), sectordirecteur VMBO Martinuscollege Grootebroek, voorzitter PRO-Werk
Bert Fintelman (BF), wethouder sociale zaken, jeugd en onderwijs gemeente Langedijk
Gerard Oud (GO), college van bestuur van het Clusius College
Dolf Kloosterziel (DK), MKB Nederland
Oda de Graaf (OdG), projectleider 200-banenplan 
Jan, ex-leerling van de Spinaker

De eerste twee hoofdstukken gaan over definitie en cijfers met betrekking tot kwetsbare jongeren en gaan dieper in op 
de problematiek. In het derde hoofdstuk is de missie en visie uitgewerkt en toegelicht, vervolgens komen de conclusies 
en aanbevelingen aan bod. In de bijlagen vindt u de uitgewerkte interviews, die mede de basis vormen voor de missie en 
visie.

Projectleider Jeugd Werkt!

Femke Blokker
femkeblokker@rpa-nhn.nl

Alkmaar, november 2015

Bron fotografie: Werksaam WF en Clusius College AOC-Raad
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1.2 De cijfers: hoeveel kwetsbare jongeren zijn er in    

                  de regio Noord-Holland Noord?

Volgens het CBS woonden eind 2014 totaal 74.007 jonge-
ren in de regio Noord-Holland Noord: 54.565 jongeren van 
16-23 jaar, 19.442 jongeren van 24-27 jaar.

1. DEFINITIE EN CIJFERS

1.1 Wat verstaan we onder kwetsbare jongeren?

Tot de kwetsbare jeugd rekenen we jongeren en jongvol-
wassenen tot 27 jaar, die moeite hebben met het behalen 
van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand heb-
ben tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slagen 
daar een duurzame positie in te verwerven . 

Dit zijn:
• jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen uit 

speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO 1,
• thuiszitters, voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) uit 

regulier onderwijs,
• jongeren met een beperking die hen belemmert deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt (Wajong),
• specifieke groepen, zoals jongeren die uit detentie ko-

men, jongeren uit de straatcultuur, migrantengroepen, 
grootstedelijke milieus, jongeren bij wie behandeling/
jeugdzorg op de voorgrond heeft gestaan en die daar-
door weinig aan onderwijs zijn toegekomen.

Schoolverlaters en Wajong
Er waren in het schooljaar 2013-2014 980 nieuwe 
voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), waarvan 168 uit 
MBO 1 en 329 uit MBO 2 (vsv-verkenner).
In de regio Noord-Holland Noord verlieten schooljaar 
2014-2015 627 jongeren het PrO-, VSO- en MBO 
1-onderwijs. 
Er waren 767 jongeren die voorheen in de Wajong 
terecht kwamen en richting de gemeenten gaan (o.b.v. 

cijfers uit 2013). 

Jongeren in jeugdhulp
De aanname is dat 10% van de jongeren die de jeugd-
zorg verlaten extra ondersteuning nodig heeft om te 
voorkomen dat hij het na uitstroom niet gaat redden of 
gaat zwerven. 5% heeft blijvende zorg nodig. Volgens 
een voorzichtige schatting zijn  60 à 70 jongeren in 
beeld bij Jeugdhulporganisatie die extra hulp en steun 
nodig hebben bij het vinden van een baan/opleiding. 
Daar komen de jongeren bij die uitvallen uit het onder-
wijs vanwege jeugdhulpproblematiek (VO en MBO), de 
‘onzichtbare’ kwetsbare jongeren 18+ die niet werken 
of een opleiding volgen en onder de verantwoordelijk-
heid van de gemeente vallen. Dat zijn voor deze regio 
jaarlijks naar schatting ca. 100 à 120 jongeren met een 

jeugdhulpprofiel/achtergrond.

‘Onzichtbare’ jongeren
Het CBS heeft recent het aantal ‘onzichtbare’ jongeren 
voor de regio’s uitgezocht. Voor Noord-Holland Noord 
zou het gaan om 3.590 jongeren tussen de 15 en 27 jaar 
die niet in beeld zijn. Hiervan zijn er 1.330 niet in beeld 
zonder duidelijke reden. Hier kunnen ook jongeren 
tussen zitten die een particuliere opleiding volgen, of 
een opleiding in het buitenland, of niet als werkzoekend 
geregistreerd staan bij het UWV. Niet in beeld, maar 
met duidelijke reden, kan betekenen: recent onderwijs-
volgend met startkwalificatie, recent arbeidsverleden, 
partner en kinderen, institutioneel huishouden inclusief 
detentie en/of ontvangt jeugdzorg. Overigens heeft 
de RMC functie de jongeren, die het onderwijs zonder 
startkwalificatie verlaten, tot 23 jaar wel in beeld. 

Zwerfjongeren
Volgens de rekenkamer waren er 410 geregistreerde 
zwerfjongeren per centrumgemeente in Noord-Hol-
land in het jaar 2007. Onderzoek in o.a. de gemeente 
Alkmaar laat de laatste jaren een stijging zien van het 
aantal zwerfjongeren (140 geregistreerd bij dnoDoen 
in 2010). 
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De meeste jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben ondersteuning nodig bij het vinden en behouden 
van werk. Diverse wetten bieden de ruimte om deze on-
dersteuning mogelijk te maken. Maar geen enkele partij is 
wettelijk verplicht om die ondersteuning te bieden. 

2.1 Decentralisaties: gemeenten hebben 

 beleidsvrijheid

Per 1 januari 2015 is de uitvoering van de Jeugdwet, de 
Wmo 2015 en de Participatiewet gedecentraliseerd naar 
de gemeenten. Deze wetten moeten bijdragen aan de 
bevordering van de participatie in de samenleving, vooral 
van burgers in een kwetsbare positie - waaronder jonge-
ren. De decentralisaties stellen gemeenten in staat om in 
de eigen gemeente, door de beleidsvrijheid, de uitvoering 
binnen het sociaal domein goed af te stemmen. Dit heeft 
wel tot gevolg dat er tussen gemeenten verschillen kunnen 
ontstaan. 

2.2 Invloed Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet komen de doel-
groep van de WWB, de Wsw en een groot deel van de 
Wajong bij elkaar. Schoolverlaters van het VSO en het 
Praktijkonderwijs (PrO) werden tot 1 januari 2015 al op 
18-jarige leeftijd toegelaten tot de Wajong. Vanaf 1 januari 
2015 valt deze groep onder de Participa-
tiewet. Jongeren tot 21 jaar komen - onder 
voorwaarden - in aanmerking voor een 
uitkering uit de Participatiewet. 

Vanaf 21 jaar is er een kostendeler norm 
van kracht, die uitgaat van de volwasse-
nen die in het huishouden wonen. Op die 
leeftijd wonen zij vaak nog bij hun ouders 
of verzorgers, wat dus van invloed is op 
toekenning en hoogte van een uitkering. 
De gemeente beoordeelt of er recht is op een Participatie-
uitkering en welke instrumenten zij daarvoor wil en kan 
inzetten. Recent is vanuit de landelijke overheid een aantal 
bestuurlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de uit-
voering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak, 
die van invloed zijn op met name deze schoolverlaters. 
Het betreft hun inschrijving in het doelgroepenregister, 
waardoor zij in aanmerking kunnen komen voor de banen 
uit de Banenafspraak. Voor een overzicht van wetgeving 
en afspraken met landelijke werking, zie bijlage 1.

De Participatiewet - bedoeld om meer mensen, ook men-
sen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen - biedt 
de ruimte om mensen die geen recht hebben op een uit-

kering, maar wel hulp en ondersteuning nodig hebben (de 
NUGgers), op te pakken. Echter, gemeenten hebben hierin 
beleidsvrijheid én een beperkt budget, zoals Figuur 1 en 
Tabel 1 aangeven. (Nieuwe doelgroepen betreft mensen 
die voorheen in de Wsw of in de Wajong terecht konden.) 
Uit: sociaal bestek december/januari 2014 Berenschot, Martin Heekelaar

2.3 De rol van het onderwijs

Wat betreft schoolverlaters van PrO/VSO hebben de 
scholen zelf een belangrijke taak in de nazorg van hun 

leerlingen door ze te begeleiden naar een 
vervolgopleiding of werk. Wat betreft 
voortijdig schoolverlaters van VO en 
MBO heeft de Regionaal Meld- en Coör-
dinatiefunctie (RMC) een wettelijke rol. 
De RMC-wetgeving wordt op het gebied 
van PrO- en VSO binnenkort uitgebreid1. 
De RMC-functie wordt een vangnet voor 
PrO- en VSO-leerlingen die tussen wal en 
schip raken en gaat deze jongeren vanaf 
16 tot en met 23 jaar monitoren. In de 

regio Noord-Holland Noord gebeurt deze monitoring al. 
PrO- en VSO-scholen hebben een monitorplicht van twee 
jaar. Het MBO heeft deze taak niet. 

Er zijn drie meetmomenten afgesproken om de bestem-
ming van de jongeren te monitoren: direct na schoolverla-
ten (0-meting in november), een half jaar na schoolverlaten 
(½-meting in februari/maart) en een jaar na schoolverlaten 
(+1-meting in december).

De monitoringtaak van de RMC-functie garandeert nog 
niet dat de jongeren daadwerkelijk actief geholpen worden 
bij het vinden en houden van werk. Onderwijs regelt dat 

2. WAAROM IS ARBEIDSTOELEIDING VOOR 
 KWETSBARE JONGEREN EEN PROBLEEM?

“De structurele 

kwetsbaarheid van 

praktijkschoolleerlin-

gen wordt geregeld 

onderschat.”

1  (aankondiging Ministerie in brief “Extra Kansen voor jongeren in 
 een kwetsbare positie”)
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zolang zij nog op school zitten, maar bij schoolverlaten 
valt een jongere alsnog tussen wal en schip - tenzij hij een 
beroep doet op een uitkering, zodat de gemeente de toel-
eiding naar werk op gaat pakken.

2.4 Samenwerking voor een sluitend vangnet

De gemeentelijke dienstverlening aan jongeren die daarom 
vragen moet goed worden ingevuld, maar ook jongeren die 
- om wat voor reden ook - niet vragen om ondersteuning 
hebben dat soms wel nodig. Deze laatste groep loopt het 
risico om buiten beeld van de bestaande voorzieningen te 
raken. Daardoor komen ze wellicht te ver van de arbeids-
markt te staan, ontplooien ongewenste nevenactiviteiten 
of komen in de financiële problemen.

Onderwijsinstellingen en gemeenten in de RMC-regio die-

nen via overleg te komen tot gezamenlijke afspraken over 
te nemen maatregelen gericht op begeleiding van kwets-
bare jongeren, een regionaal programma, gelijk de aanpak 
van voortijdig schoolverlaten2. 

Voor een sluitend regionaal vangnet is dus meer nodig, 
namelijk samenwerking met partijen uit andere domeinen. 
Het zou daarbij helpen als de gemeenten van de regio 
Noord-Holland Noord een zelfde beleid vaststellen ten 
aanzien van participatie van kwetsbare jongeren, want 
iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze de balans legt tussen 
hulpverlening en preventie. 

2 (uit: voorstel OC&W regionale vervolgaanpak VSV en jongeren  

 in een kwetsbare positie; nov 2015) 

3. MISSIE EN VISIE

 Werk is het doel en het perspectief

3.1 Missie Jeugd Werkt!

Onze missie is alle kwetsbare jongeren in Noord-Holland 
Noord te laten participeren in de samenleving op hun eigen 
niveau. Wij geloven dat dit kan door hen een geïntegreerde 
aanpak te bieden naar vervolgonderwijs, het hebben en 
behouden van een werkplek, een passende dagbesteding 
of een toeleidingstraject naar werk.

Toelichting op de missie
De missie van Jeugd Werkt! geeft weer waar de samen-
werkende partijen naar streven en waar we in geloven 
als het gaat om de toekomst van kwetsbare jongeren in 
onze regio. Onze opdracht is om hen zo goed mogelijk te 
laten participeren op de arbeidsmarkt. Dit realiseren wij 
door te zorgen dat jongeren die dat kunnen minimaal een 
startkwalificatie halen, of anders door voor hen een goede 
overgang van school naar werk te organiseren.
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3.2 Visie Jeugd Werkt!

Zoveel mogelijk kwetsbare jongeren maken een succes-
volle overstap van school naar werk. 

Dit kan door:
• op school zo vroeg mogelijk te beginnen met voorbe-

reiding op arbeid, 
• waar nodig ondersteuning/begeleiding te bieden, 

zowel op school als in de werksituatie,
• een vangnet vanuit de gemeente te bieden als het niet 

lukt.
 
Alleen de samenwerking tussen scholen, gemeenten (werk 
& inkomen en RMC), UWV en zorgpartijen maakt het 
mogelijk deze visie  te realiseren. Al deze partijen partici-
peren gelijkwaardig binnen het netwerk en onderschrijven 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwetsbare 
jongeren in onze regio te laten leren en participeren naar 
vermogen. Zij vertrouwen elkaar en denken niet vanuit de 
eigen organisatie, maar hebben een breder oog voor wat 
nodig is voor deze jongeren. 

Scholen, gemeenten, UWV en zorgpartijen hebben het lef 
om gezamenlijk waar te maken wat in de missie en visie 
beschreven is.

3.3 Doelstellingen

Eind 2017 heeft ?% jongeren van 
PrO, VSO en MBO 1 en 2 direct na 
schoolverlaten een zinvolle dag-
besteding: werk, werkend leren, 
een vervolgopleiding, of een traject 
gericht hierop. 

Een jaar na schoolverlaten heeft 
?% jongeren van PrO, VSO en MBO 
1 en 2 nog steeds een zinvolle dag 
invulling: werk, werkend leren, een 
vervolgopleiding, of een traject 
gericht hierop.

Het percentage jongeren zonder 
bestemming is 7% (0-meting cohort 
2014-2015, excl. MBO 2 schoolver-
laters). Dit moet ?% worden.

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

 Hoe de arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren organiseren

Jongeren van PrO-onderwijs worden van oudsher al 
voorbereid op uitstroom naar werk. Het VSO maakt wat 
dat betreft een inhaalslag. Er is nog een groep jongeren 
waar zorgen om zijn. Dat betreft leerlingen die de overstap 
van VO naar MBO 1 of 2 maken met zeer weinig (VMBO-
bb diploma) of zelfs helemaal geen voorbereiding op werk 
(uitvallers van VMBO en soms zelfs Havo, die in de Entree 
terechtkomen). Deze jongeren hebben een extra achter-
stand, want komen vaak niet in aanmerking voor onder-
steunende middelen bij hun toeleiding naar werk. 

Er is dus feitelijk een nieuwe groep NUGgers ontstaan, 
kwetsbare jongeren die structuur en begeleiding nodig 
hebben bij arbeidsparticipatie en het ontwikkelen van zelf-
redzaamheid. Het risico is dat deze jongeren, waarvan een 
groot deel als kwetsbaar bestempeld kan worden, uit beeld 
verdwijnen en niet participeren in de samenleving.

Gemeenten zijn terughoudend als het gaat om inzetten 
van middelen uit het Participatiebudget voor deze doel-
groep. Begrijpelijk uit oogpunt van schaarste, maar op 
de lange termijn niet slim: hoe langer de periode tussen 
school en werk voor deze jongeren is, hoe duurder uitein-
delijke re-integratie zal zijn.

“Jongeren die geen idee hebben 

wat voor werk ze willen gaan doen, 

zijn niet goed gemotiveerd. Jongeren 

hebben perspectief nodig: kansen, 

mogelijkheden.”
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4.1 Uitgangspunten voor samenwerking

Scholen, gemeenten (werk & inkomen en RMC), UWV en 
zorgpartijen participeren gelijkwaardig binnen het net-
werk en onderschrijven de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid om de kwetsbare jongeren in onze regio te laten leren 
en participeren naar vermogen. Zij vertrouwen elkaar en 
denken niet vanuit de eigen organisatie, maar hebben een 
breder oog voor wat nodig is voor deze jongeren. 

De samenwerkende partijen moeten:
• Inzetten op preventie. Dat is voor alle betrokkenen het 

beste, maar vooral voor de jongere.
• Perspectief bieden door zicht op werk, op toegang tot 

de arbeidsmarkt voor (kwetsbare) jongeren.
• Een sluitende aanpak bieden: school doet haar ui-

terste best om de jongere naar werk toe te leiden, 
voor sommige jongeren is extra inzet nodig zowel 
op gebied van arbeidstoeleiding als op jobcoaching. 
Hiervoor zijn UWV (als er sprake is van een ver-
klaring scholingsbelemmering) en vooral gemeen-
ten aan zet. Het mag daarbij niet uitmaken of de 
jongere uitkeringsgerechtigd is of niet.

• Maatwerk leveren, zowel naar de jongere als naar 
de werkgever toe.

• Subregionaal uitvoeren waar het kan, maar regi-
onaal (Noord-Holland Noord) als dat voordelen 
oplevert en efficiënter is.

• Budgetten zo slim mogelijk inzetten (VSV mid-
delen, Jeugd Werkt, ESF, Participatiemiddelen, 
menskracht) voor alle kwetsbare jongeren die 
ondersteuning nodig hebben.

4.2 Preventie

Het onderwijs (PrO, VSO en MBO) heeft de taak om 
leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De focus 
op werk in plaats van op diploma-uitstroom, is een belang-
rijke verschuiving. Hiervoor is aandacht en commitment op 
bestuurlijk, management en uitvoerend niveau nodig. Een 
voorbeeld van een aanpak met als uitgangspunt uitstroom 
naar werk is Boris. Bij Boris-projecten wordt gewerkt aan 
verbintenis van werkgever met de leerling in een vroeg 
stadium, waarbij de aanpak is geslaagd als de leerling kan 
blijven werken bij het leerbedrijf. 

4.3 Integrale-/trajectaanpak

Voor een deel van de leerlingen is extra ondersteuning 
nodig bij de arbeidstoeleiding. Uiteindelijk zijn het de be-
vlogen klantmanagers, trajectbegeleiders, accountmana-
gers, Leerwerkmakelaars, die de jongeren goed kennen, die 
het beste in staat blijken om ze bij werkgevers te plaatsen 
en te begeleiden. In die zin zouden deze medewerkers 
allemaal een ‘juf Kitty’ moeten zijn en de jongeren zo 
langdurig mogelijk en vanuit een totaalpakket (multidisci-
plinair) moeten benaderen, met expertise op alle terreinen 
(zorg, onderwijs, werk). Vooral de begeleiders binnen het 
onderwijs, diegenen die de kwetsbare jongeren goed en 
langdurig kennen, spelen een belangrijke en preventieve 
rol voor een naadloze aansluiting van school naar werk. 
Maar ook de trajectbegeleiders werk die vanuit jeugdzorg 
een verbinding kunnen aangaan met jongeren die daar al 
bekend waren, blijken van meerwaarde.

De toegang naar zorg verloopt op scholen voor VO en 
MBO in de regio via ‘school CJG-ers’. Een soortgelijke 
verbinding kan gemaakt worden voor toegang tot Parti-
cipatie en arbeid: een arbeidsspecialist of jobhunter, die 
bij meervoudige problematiek een extra inspanning kan 
leveren. Daarvoor kan een team samengesteld worden 
met bijvoorbeeld een trajectbegeleider werk vanuit zorg 
(Parlan of MEE), een Leerwerkmakelaar, een jobhunter van 

de praktijkschool en een adviseur vanuit het Werkgevers-
Servicepunt. 
De verbintenissen tussen organisaties staan nog niet voor 
een doorlopende begeleiding in de school- en arbeidsloop-
baan, maar staan daar wel van aan de wieg. De begeleiding 
door docenten van hun oude school van deelnemers op 
niveau 1  afkomstig van PrO en VSO, is daar een voorbeeld 
van. Maar ook de samenwerking van de Praktijkschool 

Aanbevelingen

• Gelijkwaardige participatie in samenwer-
king

• Inzetten op preventie
• Perspectief bieden
• Sluitende aanpak
• Maatwerk leveren
• (Sub) regionale uitvoering
• Budgetten slim inzetten
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West Friesland met Werksaam in de begeleiding van vsv-
ers naar werk en de koppeling van een klantmanager van 
het jongerenloket aan een PrO- of VSO-school dient er 
voor te zorgen dat jongeren op tijd (vanaf 16 jaar) in beeld 
zijn en eventueel inzet van participatiewet(middelen) tijdig 
gebeurt. 

4.4 Monitoring

In de overgangsmomenten is extra organisatie nodig. Voor 
de overgang van PrO en VSO naar de Entree-opleiding 
van het MBO wordt nu een toelatingscommissie of Ad-
viescommissie ingesteld. Dit voorkomt dat jongeren uit 
beeld verdwijnen of niet goed op een vervolgbestemming 
aankomen. 

Ook de ArbeidsAdviesTeams (AAT) hebben die rol. De 
AATs, samengesteld uit gemeenten (RMC functie, gemeen-
telijke sociale dienst en/of jongerenloket), UWV, onderwijs 
(PrO, VSO en MBO) en partners in de zorg als MEE en Par-
lan monitoren in de drie subregio’s of deze overstap van 
onderwijs naar arbeid succesvol is en vooral blijft. Hiermee 
wordt geborgd dat kwetsbare jongeren in beeld blijven in 
de periode dat jongeren van school af zijn (tot twee jaar 
erna). De AAT-partners nemen verantwoordelijkheid om 
de jongeren naar werk te helpen. 

4.5 Werkgeversbenadering

Een goede band met lokale werkgevers is van belang 
voor een goede overstap van school naar werk. Het SBB 
ondersteunt scholen in het ontsluiten van informatie over 
leerwerkbedrijven die vooral voor kwetsbare jongeren 
een plek kunnen bieden (Boris aanpak). Het werkgever-
servicepunt (WSP) heeft een speciale jongerenadviseur. 
Deze benadert (via de accounthouders van het WSP) de 
grotere bedrijven in de regio voor het sluiten van regionale 
jongerenakkoorden. Doel is om meer (kwetsbare) jonge-
ren op deze manier te plaatsen naar werk. Afspraak met 
het WSP is dat het niet uitmaakt door welke partner de 
jongere wordt geleverd (UWV, gemeenten of scholen). Als 
deze aanpak succesvol is kan die worden uitgerold naar 
het MKB. 

4.6 Middelen

Kwetsbare jongeren zullen altijd ondersteuning nodig 
hebben. Met een bovenregionaal budget kunnen slim-
mere verbindingen worden gelegd. De aanpak van voor-
tijdig schoolverlaten in de combinatie van een individuele 
aanpak van elke partner én een regionale aanpak met 
gezamenlijke doelstellingen is effectief gebleken. De vraag 
is of dat op dezelfde wijze kan worden ingezet voor de 
arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren. De Minister 
van OC&W heeft de intentie uitgesproken de aanpak van 
voortijdig schoolverlaten en de arbeidstoeleiding van 
kwetsbare jongeren voort te zetten via regiobudgetten. 
Dan verschuiven middelen voor de RMC-functie naar de 
contactgemeenten.

Op dit moment is ESF de beste mogelijkheid om extra mid-
delen voor deze jongeren te genereren. Het is van belang 
om vanuit gemeenten en scholen gezamenlijke plannen te 
formuleren. Ook hier geldt: subregionaal of regionaal, net 
wat efficiënter is. 

“Werkgevers kunnen 

overtuigd worden door 

goede kwaliteit te leveren.”
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JAN, EX-LEERLING SPINAKER

Over schoolloopbaan
Ik ging naar de Montessorischool in de buurt, dat is een normale basisschool. Daar is vroeg opgemerkt dat ik een beper-
king heb (MCDD, autistisch spectrum), waardoor ik naar het speciaal onderwijs ben gegaan, naar de Spinaker. Bij het BAP 
(Bureau Arbeids Participatie), heb ik de keuze gemaakt voor detailhandel. Na mijn stage heb ik gekozen voor deze sector 
en MBO1 diploma gehaald. Ik werk nu vijf jaar bij een supermarkt. 

Over het vinden van werk
Ik ben bij de supermarkt gekomen op aanwijzing van de school, twee dagen in de week om werkervaring op te doen. Ik 
vond het leuk werk om te doen. Na de korte stage wilde ik graag blijven bij dat filiaal, maar daar werd ik niet aangenomen. 
Toen ben ik gelukkig bij een ander filiaal van de supermarkt terechtgekomen, nu in Heiloo. Ook daar heb ik eerst een 
stage gedaan. Toen kreeg ik een jaarcontract aangeboden met een proeftijd en daarna een vast contract. 

Over begeleiding
In het begin had ik wel een jobcoach. De een heeft er meer aan dan ik, denk ik. Van mij hoefde het niet zo nodig. De job-
coach benoemde punten waaraan ik zou moeten werken, maar mijn werkgever en ik konden dat eigenlijk wel prima zelf 
regelen. Vaak dacht ik: wanneer is het voorbij, dan kan ik weer aan het werk. 

Over tegenslagen in het werk
Ik vond het niet leuk dat mijn stageperiode ophield bij de Supermarkt in Alkmaar. Ik ben wel gewoon doorgegaan. Tijdens 
de schoolperiode doet de Spinaker/het BAP er alles aan om je naar een goede plek te begeleiden. Maar na school verwa-
tert het contact natuurlijk en zit je ook niet meer officieel op school. Dan is het vangnet weg en moet je het anders rege-
len. Ik had toen geluk dat ik een gesprek had met het UWV. Maar als jij of je ouders de weg niet weet, dan wordt het lastig. 

Over de werkgever
Het is heel belangrijk hoe de werkgever ermee omgaat. Mijn eerste werkgever had in het begin wel moeite met het feit 
dat ik van het speciaal onderwijs kwam. Al doende leerden we elkaar beter kennen en respecteerden we elkaar. Het is 
uiteindelijk het grote voorbeeld geworden van hoe ik later wil functioneren. 
Ik heb mijn werktijden in overleg met de werkgever afgesproken. Ik werk van 6:00 tot 15:00 uur. In mijn geval wijkt dat 
niet af van iemand zonder beperking. 

Over toekomstperspectief
Ik hoop dat ik nog heel lang bij de supermarkt kan blijven. Als ik maar werk heb dan ben ik hartstikke blij. 

Wat zou jij willen verbeteren voor jongeren die nu op school zitten en in een soortgelijke situatie zitten als jij?
Voor zover ik weet is alles goed gegaan en heb ik dus niet echt verbeterpunten. Wat wel opvalt, is dat de motivatie van 
leerlingen op school nul komma nul is. Leraren doen hun best om dat omhoog te krikken, maar het lukt gewoon niet. Dat 
heb ik toch wel ervaren. Communicatie naar ouders toe, het zou handig zijn om daar een derde partij bij te hebben om 
dat in goede banen te leiden, een tussenpersoon die niet van school is. Vooral als ouders de (Nederlandse) taal niet goed 
spreken, of als het thuis lastig gaat. 

Werkgevers hebben toch vaak wel een vooroordeel over mensen met een beperking. Het is dan zeker nodig dat school 
helpt om daar binnen te komen en uitleg geeft over de beperking om de drempel te slechten. Ik vind het wel belangrijk 
dat iedereen een eerlijke kans op werk krijgt en zelfstandig kan functioneren.

BIJLAGE 2
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BETROKKENEN OVER: 
PREVENTIEVE AANPAK
Preventie start met een goede monitoring in de keten vanaf 0 jaar. Vaak weten we al in een vroeg stadium dat er sprake is 
van kwetsbaarheid en het is belangrijk dat niet over het hoofd te zien. (BF)

Het onderwijs staat voor de uitdaging om de beroepspraktijk zichtbaar te maken voor de studenten/jongeren. Vakken 
op het MBO zijn vaak nog erg traditioneel ingesteld. Terwijl de veranderingen in het bedrijfsleven steeds sneller gaan. 
Verbinding met het bedrijfsleven is dan belangrijk. Voor kwetsbare jongeren zou aangesloten kunnen worden op het 100 
duizend banenplan en de campagne Smaakmakers. Veel bedrijven voorzien in hun personeel via stages. Als je de verbin-
ding tussen het bedrijf en de kandidaat-medewerker al vroeg legt, dan kan dat natuurlijk helpen. Het is heel moeilijk om 
dat te structureren en daar standaarden voor te be-
denken. Maar die bedrijven die al in contact staan met 
bedrijfsopleiders van scholen kennen de doelgroep al 
en zou je daar eerder voor kunnen vragen. Het staat en 
valt altijd met het contact tussen onderwijsinstelling en 
de werkgever. Het is belangrijk om bij vertrouwde be-
drijven te komen. Het WerkgeversServicePunt (WSP) 
komt hierbij om de hoek kijken als het gaat om het op-
bouwen van het netwerk met bedrijven. Stageplekken 
worden vanuit de opleiding georganiseerd, daar heeft 
ook het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB) een rol in. Jongeren met een 
beperking zitten verspreid over het opleidingsveld. De 
aansluiting met het bedrijfsleven is per opleiding gere-
geld. Het is dan maatwerk om op individueel niveau een 
goede match te realiseren. Voor de werkgever is van 
belang dat er niet te veel afzenders komen. (DK) 

Het is belangrijk dat al tijdens school ervaring wordt opgedaan met werken en werkgevers, door (groep-)stage lopen 
bijvoorbeeld. Het gaat vooral om het sociale leeraspect: het leren maken van afspraken, het ervaren van de hardheid van 
afspraken. Bedrijven zijn vaak heel welwillend om een kwetsbare jongere een plek te bieden, maar er zijn bepaalde mores 
waaraan jongeren zich moeten leren te houden. (PS) 

Aan de onderwijskant: het beeld dat we opleiden voor werk klopt nog onvoldoende. MBO 1, MBO 2 en slecht gemoti-
veerde VMBO-ers, waarvan we zien aankomen dat die kunnen gaan uitvallen, krijgen nog onvoldoende een gesprek dat 
zich richt op mogelijkheden naar werk. Dat gesprek, de opdracht aan het onderwijs om die jongeren aan het werk te krij-
gen, is nog geen natuurlijke reflex voor de mensen die voor de klas staan. Ze signaleren wel een lastige puber, maar niet 
‘dit is een jongere die zal uitstromen naar werk, daar moeten we onze aandacht dan ook op gaan richten en een gericht 
gesprek met de jongere over gaan voeren’. Er wordt niet gekeken naar mogelijkheden om te gaan werken om jongeren 
beter gemotiveerd te krijgen, maar enkel nog naar schoolresultaten. De zorgstructuur, vroeg-signalering, richt zich op 
gedrag. De vroeg-signalering zou meer handelingsgericht in de bespreking moeten komen van een opleidingsteam, om de 
bijzondere gevallen te signaleren waarmee de coach of mentor in gesprek moet gaan en waar ook de ouders bij betrok-
ken moeten worden. Als je gevoel zegt dat het niet goed gaat met de jongere, dan moet er ook iets gebeuren. In de vroeg-
signalering is winst te halen. De aanpak Voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) heeft hier een verbeterslag in bete-
kend, maar de focus lag daarbij op binnen school houden, voorkomen van uitval. Maar voor jongeren waarbij de weg naar 
werk de beste zou zijn, is de focus nog onvoldoende daarop gericht. Alles richt zich nog op het halen van het diploma. De 
negatieve prikkel is dat een jongere met diploma het onderwijs geld oplevert, maar soms is de weg naar diploma 2 voor 
sommige jongeren te lang. Niet alle jongeren zijn te motiveren tot leren en dan is werken beter, zeker als opmaat naar een 
werkend leren traject. Heel veel ouders denken ook, als hun kind 18 is geworden, dat hij/zij nooit meer naar school hoeft. 
Daarvoor is ook een gesprek met ouders nodig.

BIJLAGE 3
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Als je preventief wilt kunnen handelen dan moet je ook kennis hebben van oplossingsrichtingen. Bepaalde oplossings-
richtingen zijn binnen het onderwijs niet in beeld, zoals tijdelijk werken. Vooral voor de MBO 2-er. Niet meer te motive-
ren jongeren binnen MBO 2 en Entree, dat zijn de jongeren waar het vooral om gaat.
Voor de Entree-opleiding is onderwijs aan zet als het gaat om de toeleiding naar werk. Dat is onze taak. De vraag is dan 
vooral hoe. Wat beter kan is kennis hebben van de bedrijven waar deze jongeren zouden kunnen gaan werken. Waar is er 
nu werk voor deze jongeren? Bedrijven die bereid zijn om binnen de organisatie te kijken of er werk is voor dit soort jon-
geren en die ook iemand hebben die het wel leuk vindt om zo’n jongere te begeleiden. Dan is overal wel werk te vinden. 
(GO)

Vanuit onderwijs vind ik preventieve aanpak een verplichting, al weet ik ook dat het een dilemma is. Scholen denken 
vaak: wij leiden op voor een diploma en niet voor de arbeidsmarkt. Voor het vo kan ik me dat voorstellen, voor het mbo 
ligt dat anders. Voor het mbo moet je voor de kinderen waar twijfels over zijn of ze het diploma wel gaan halen, zoals 
de entree-opleiding en niveau 2, op tijd beginnen met voorbereiding op de arbeidsmarkt. Daarvoor heb je als onderwijs 
de verantwoordelijkheid. Het bindend studieadvies moet helpen om jongeren voor te sorteren. Degenen die niet door 
kunnen met een opleiding, daarvoor moeten ze zorgen dat ze aan het werk komen. Voor jeugdzorg ligt dat iets anders, 
gedragsproblematiek staat daar centraal, niet de arbeidsmarkt. Een preventieve aanpak werkt echter wel degelijk ook 
voor deze groep. Gemeenten en scholen hebben niet de tools en deskundigheid om deze (jeugdzorg) jongeren te begelei-
den. Jeugdhulp kan daarin een rol vervullen. De bereidheid bij jeugdhulp om te investeren in dit domein is groot. Voor het 
onderwijs zouden er dwingender maatregelen moeten komen om zich niet meer aan die verantwoordelijkheid te onttrek-
ken. Daar is de Minister ook mee bezig. Er zijn aanvullende afspraken nodig hoe jeugdzorg hieraan kan bijdragen. Dat is 
tot nu toe nog niet gebeurd. (OdG)

Monitoring van de overstap van school naar werk is belangrijk. Voor wie de overstap goed heeft gemaakt, moeten we 
blijven volgen of dat goed blijft gaan. Voor wie de overstap niet goed lukt, moeten we gezamenlijk ondersteuning bieden 
(JJJ).

BETROKKENEN OVER: 
INTEGRALE AANPAK – ÉÉN JONGERE, ÉÉN PLAN
Er is nu geen jongere die een doorlopende begeleiding heeft ervaren in de schoolloopbaan. Dat kan beter, zowel tussen 
instellingen als binnen de instellingen. Natuurlijk zijn er organisatorische problemen, maar daar moeten we vanaf (BF).

Voor een deel wordt al een plan gehanteerd voor jongeren zolang die op school zit. Maar voor jongeren die hulp nodig 
hebben bij de overstap moet een coach georganiseerd worden vanuit de gezamenlijke aanpak, want de kennis zit bij 
meerdere partijen (JJJ). 

Het is belangrijk om een sluitende aanpak te creëren. Er moet een vangnet zijn voor kwetsbare jongeren. Gelukkig is 
er een einde gekomen aan het pamperen van jongeren. We houden rekening met en halen de harde buitenwereld naar 
binnen. Maar de structurele kwetsbaarheid van deze kinderen (praktijkschoolleerlingen) wordt geregeld onderschat. 
Autisme verandert niet in vijf jaar schooltijd. We moeten niet denken dat een training hier of daar, als zo’n jongere van 
school af is, dan de oplossing is. We moeten leren denken in taken voor deze jongeren, in plaats van in functies en banen. 
Dat bedrijven hun eigen werkproces weten op te splitsen in wat deze jongeren wél kunnen. (PS).

Als extra begeleiding zowel aan de kant van het onderwijs, als aan de kant van de werkgever niet goed is ingeregeld (ter-
wijl iemand dat wel nodig heeft) dan moet van de zijkant hulp worden geregeld. Je werkt alleen goed samen als je elkaar 
ook goed kent. In dit geval kent het onderwijs de situatie van de jongere het beste. 
In de signalering van extra begeleidingsbehoefte richting werk ligt nog wel een uitdaging voor school. Begeleiding op 
de werkvloer is zeker belangrijk voor een werkgever. Als extra begeleiding wordt ingezet is nazorg ook belangrijk om te 
kijken of het goed gaat en wanneer het eventueel niet meer nodig is. We moeten niet te veel betuttelen. Begeleiding, bij-
voorbeeld vanuit WSP, moet wel beschikbaar zijn als de werkgever daarom vraagt. Vraaggericht werken is dan het devies. 
Als de werkgever tevreden is, dan moet je je er niet teveel mee bemoeien. De kennis en begeleiding moet dan ook zoveel 
mogelijk van binnen het bedrijf komen. Wat is er voor nodig dat iemand binnen het bedrijf kan werken als ieder ander? 
Die vraag moet leidend zijn bij het afspreken van de oplossing. De relatie van WSP en onderwijs is nog niet zo’n logische. 
Bij grote opleidingen zal het vaker voorkomen en dan is het wel handig dat de opleiding de weg naar het WSP kent. (DK)

De betrokkenheid van zorg draagt op dit moment nog onvoldoende bij aan het zelfstandig maken van een jongere en zijn 
familie. De kansen liggen er wel om vanuit de schoolse situatie de jongere en de ouders zelfstandig keuzen te leren ma-
ken. School kan dat helpen begeleiden. Het eerste telefoontje naar een bedrijf voor een stage is voor iedereen spannend. 
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Iedereen denkt alleen van zichzelf dat zij daar uniek in zijn. ‘Bij iedereen gaat het vanzelf, maar bij mij is het een groot 
probleem’. In een schoolsituatie kun je dat beter begeleiden. Als je voor de derde keer hebt moeten solliciteren voor een 
stageplek, dan is een echte sollicitatie al veel minder moeilijk. 
We hebben een studieloopbaanprogramma dat zich richt op van begeleid en geleid naar zelfstandig. Wat kunnen ge-
meenten betekenen als het gaat om deskundigheidebevordering naar arbeidsmarktbenadering en daarin gezamenlijk 
optrekken? Gezamenlijke werkgeversbenadering wordt bemoeilijkt doordat docenten en gemeenten niet dezelfde taal 
spreken en niet alle loketten weten te vinden. Het bij elkaar brengen van de (kennis van de) mensen die zich binnen 
scholen met werkgeversbenadering bezig houden en de mensen van gemeenten die datzelfde doen zou die kloof kunnen 
overbruggen. 
De toeleidingscommissie Entree en daarna toeleidingscommissie Arbeidsmarkt zal meer inzicht gaan geven, zowel in de 
doelgroep als de resultaten van de overstap. (GO)

Eén jongere, één plan is gemakkelijk te doen met de jongere die je in beeld hebt. Als jeugdhulp betrokken is, dan moet 
gekeken worden wie aan zet is, wie verantwoor-
delijk is. De leeftijdsgrens van 18 jaar stelt voor 
een dilemma. Daar moet je met elkaar afspraken 
over maken, dat je voor een bepaalde groep 
jongeren geen onderscheid maakt in 18- of 18+. 
Maar er verdwijnen ook jongeren. Er zijn thuiszit-
ters die niet altijd geregistreerd staan. Je moet 
zorgen dat jongeren niet uit beeld verdwijnen. 
Daar moet meer actie op. Per gemeente is dat nu 
anders. In de grotere steden is het makkelijker 
georganiseerd. Gemeenten moeten kijken hoe je 
over grenzen heen kan samenwerken. (OdG)

BETROKKENEN OVER: 
TRAJECTAANPAK
Degene die de jongere in een traject neemt, moet 
een verbinding hebben met de jongere en hem/
haar ook kennen. Dat is een belangrijke voorwaarde. Bij jeugdzorgjongeren duurt het langer voor ze iemand vertrouwen. 
Jongeren van boven de 18 zullen pas bij heel hoge nood iemand van buiten toelaten. De slaagkans van een traject zit hem 
echter in de vertrouwensband. Dat hangt ook samen met een jongere, een plan. ik geloof niet in een pool van mensen die 
toegewezen worden aan een jongere, tenzij het vanuit specifieke deskundigheid gebeurt. Dan kunnen die deskundigen 
ervaringen en kennis delen. Een deel van de jongeren is in staat tot regulier werk. Hoe kleiner de werkgever, hoe gemak-
kelijker het is om afspraken te maken. In de regio zouden meer afspraken gemaakt moeten worden met grote(re) werk-
gevers. Dat ligt op het niveau van gemeenten en bestuurders om afspraken te maken voor deze jongeren en hen kansen 
te geven. Wat deze jongeren nodig hebben is ruimte. Ruimte om ervaring op te doen. Jeugdhulpjongeren staan voor een 
deel buiten het dagelijkse leven. Ze hebben zoveel meegemaakt, dat ze heel basale vaardigheden missen en niet altijd 
goed zonder hulp kunnen functioneren. Dat is een ander soort hulp dan een praktijkschoolleerling nodig heeft. De jonge-
ren die bij Parlan zitten hebben wel het cognitief niveau om door te leren. Soms zijn ze echter gedemotiveerd om door te 
leren. Daarom is ook die preventieve aanpak zo belangrijk. (OdG)

Op school moet al gestart worden met een trajectaanpak. Het gebeurt nu al wel door de stagebegeleider, maar dat moet 
sterker, beter. Nu moeten de jongeren los worden gelaten als ze van school af gaan en gaan nieuwe instanties, die de 
jongeren niet kennen, ze later weer oppakken. Dat werkt minder goed, het creëert een afstand. Het werk moet matchen 
met de jongere en zijn/haar behoefte aan begeleiding. Er is in die zin begeleiding nodig bij het krijgen en het houden van 
werk. Zolang een jongere op school zit is school verantwoordelijk. Wanneer is het onderwijs en wanneer is zorg aan zet? 
Nu met passend onderwijs zie je een rol voor gebiedsteams. Jobcoach kan dezelfde persoon zijn als stagecoach. Dat tra-
ject is één. Als echter meer nodig is, dan moet er een multidisciplinair (school, gemeente, zorg/wijkteams) traject worden 
afgesproken. Met deze jongeren is vaak meer aan de hand. Met alleen werk ben je er niet. Dan is soms zorgondersteuning 
nodig. Begeleiding is dan belangrijk. 
Bij schoolverlaters: alle kwetsbare jongeren moeten een passende plek krijgen, je kunt ze niet thuis op de bank laten 
zitten. Of naar school, werk of sociaal activeringstraject. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de jongere, maar 
een gezamenlijke. Voor praktijkschoolleerlingen: ook als school kun je na de schoolperiode een werkervaringsplek bie-
den aan jongeren. Zo’n traject moet wel gefinancierd worden. Dat blijft een gezamenlijke aanpak. Een jongere mag niet 
zomaar van school gaan zonder enkele vervolgplek. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor het MBO, niet alleen PRO 
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en VSO scholen. De bekostiging ligt wel anders. Hoe je het organiseert en financiert is een ding, maar het begint met je 
verantwoordelijk te voelen voor die kwetsbare jongeren.
Wat betreft de voortijdig schoolverlater van het VMBO die in de Entree-opleiding instroomt en daar strandt, dat is zor-
gelijk. De jongere heeft dan geen enkele werknemersvaardigheden en ervaring mee gekregen. Dan is een verlengd traject 
nodig in de Entree-opleiding om algemene vaardigheden te leren. Dat is spannend gezien de omvang van de doelgroep 
van de Entree-opleiding. Daar ligt een verantwoordelijkheid. De leerwerkmakelaar is in die zin een goede functie. Die 
jongeren moeten hulp krijgen bij het vinden van werk. Het moet echter verder gaan dan makelaar zijn. Het gaat erom dat 
die kinderen aan het werk komen. Formeel is het MBO niet verantwoordelijk voor het vinden van werk, maar past dat in 
de visie van gezamenlijke verantwoordelijkheid? Nee. Net zoals het VMBO een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen 
dat de leerlingen terecht komen op een vervolgopleiding. (JJJ)

In het PRO en VSO hebben wij het nazorgtraject zoveel als financieel mogelijk was opgerekt. De kracht zit hem niet in 
de uitstroommonitor, maar in juf Kitty. Zij kent en is gekend vanaf klas 1. Leerlingen kunnen naar haar toe met vragen, 
en ook ouders. Zij neemt contact op met de werkgever, ouders, vervolgopleiding. Zij doet de nazorg, die vaak beperkt 
kan blijven tot twee of drie contactmomenten. Zij is al die loods. Het speciaal onderwijs heeft de luxe daarin goed ge-
faciliteerd te zijn. Stagebegeleiders moeten een keer per maand bij het bedrijf langsgaan. Ze moeten dan geen lijstjes 
afwerken, maar open staan voor hoe het gaat met de leerling op die plek. Dan wordt er ook een band met de werkgever 
opgebouwd. Dit is ook wat de leerwerkmakelaar zou moeten doen op het MBO. Een juf Kitty, die de leerling vertrouwt 
en helpt bij het binnenkomen bij een bedrijf. Ook het eigen sociale verband, een neef, een oom, helpt bij het vinden van 
werk. Dat wordt moeilijker in verstedelijkte gebieden. Dan is een juf Kitty extra belangrijk. De kracht van de school is dat 
ze bekend is. Misschien zou ook een superjuf Kitty kunnen die op meerdere scholen werkzaam is. Het jongerenloket in 
West-Friesland is ook zo belangrijk, om te verhelderen hoe het bijvoorbeeld met de participatiewet zit. Het persoonlijke 
contact met Greta en Frank (Werksaam en RMC, samen het jongerenloket) zorgt voor meer begrip en het besef dat voor 
sommige jongeren eerder hulp nodig is, dan te wachten tot ze van school af zijn. Het is belangrijk om gezichten te krijgen 
bij oplossingen. Zelfredzaamheid en computerprogramma’s zijn bruggen te ver voor deze kinderen. Met een sterk thuis-
veld is het nog op te vangen, maar anders… School maakt heel lang die vertaalslag voor ouders en leerlingen als het om 
regelingen en dergelijke gaat. Maar na school blijft dat nog steeds nodig. (PS)

De loods of spin in het web moet niet alles zelf willen gaan doen, maar zorgen dat de verantwoordelijkheden ook op 
managementniveau goed belegd zijn. Die persoon moet dan primair dienend zijn binnen het onderwijsveld en niet ook 
degene zijn die bedrijven gaat benaderen. Hij/zij moet de bestaande lijn versterken. Je moet voorkomen dat lijnen langs 
elkaar heen gaan lopen, of tegen elkaar in gaan werken. Een inhoudelijk regisseur, die extra kennis en expertise in kan zet-
ten en dus ook goed de weg binnen de gemeente kent (bijvoorbeeld als bijzonder vervoer nodig is). (DK)

Je hebt niet zoveel stuurlui nodig, eerder een beperkt aantal. De aanmeldingen voor het PRO zijn sterk gedaald in deze 
regio. Nu zitten ze op het VMBO. Wat gaat daarmee gebeuren? Wat kan de Entree-opleiding dan nog bieden? Het is be-
langrijk om de overstapmomenten in de loopbaan van deze kwetsbare jongeren goed in de gaten te houden en daarvoor 
(met een paar mensen) bij elkaar te komen om te zorgen dat die overstap goed gaat. De uitdaging is om dit zó te organise-
ren dat het niet enorm veel geld kost. (GO)

Een trajectaanpak is te organiseren als je het wilt. Het begint met vrijer te durven denken dan bestaande structuren. Niet 
automatisch denken in structuren, zorg, onderwijs, gemeenten 
en wie het zou moeten doen. Want dan gaat er gekeken worden 
of het een gemeentelijke-, of school- of zorgverantwoordelijkheid 
is. Daarmee kom je er niet. Als al deze partijen gezamenlijk het 
belang er van inzien en een soort fonds zouden creëren (geza-
menlijke middelen inbrengen) dan is het haalbaar. Bij bestaande 
structuren past het niet. Het stagneert dan op de middelen en de 
vraag ‘is het wel mijn verantwoordelijkheidsgebied’? Misschien 
moet er wel van overheidswege een verplichte afroming van alle 
ketenpartners komen om financiering ervan (buddysysteem) 
mogelijk te maken, een soort fonds. Als het leidt tot een nieuw 
instituut die dat fonds gaat beheren, zorg dan dat het zelf geen 
instituut wordt. Het doel heiligt de middelen, dus de buddy (of 
loods) moet goed weten waar de werkgever op zit te wachten en 
welke regelingen er allemaal zijn. Toekomstige werkgevers zijn 
erbij gebaat om te weten wat er kan, maar de buddy moet primair 
het belang en begeleiding van de jongere dienen. De buddy is 
geen consultant ten behoeve van het bedrijfsleven. (BF)
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 BETROKKENEN OVER: 
BUNDELEN EN ONTSCHOTTEN VAN MIDDELEN
In ontschotten en bundelen van middelen geloof ik heilig. Het goed neerzetten van de visie is belangrijk en vandaar uit zo 
snel mogelijk concretiseren. Geen bureaucratische zaken optuigen. Niet in stoeipartij komen: wie doet nu wat. Als je er-
gens in gelooft, dan ook ervoor gaan. Als de middelen er nog niet helemaal zijn, zeg dan met elkaar als we iets bij moeten 
lappen, dat moet dan maar. Je moet kunnen teruggrijpen op die visie en verantwoorden waarom je iets doet. Maar: wacht 
niet, ga doen! (BF)

Je moet gebruik maken van elkaars kracht. Geen dingen oppakken waarvan je van te voren weet dat het niet werkt. Op 
school is heel veel kennis opgedaan in al die jaren dat een kind op school is. Van het kind, de thuissituatie de werkerva-
ring. De samenwerking met de gemeente en Werksaam is gegroeid om jongeren die hun werk kwijt raakten op te pakken. 
Ook de mislukte trajecten in deze samenwerking gaven aan dat school zo veel meer kon dan Werksaam zelf had gekund, 
dat de samenwerking verder is uitgebreid. De school moet leren om wat bedrijfsmatiger te gaan denken en de gemeen-
tes/Werksaam moeten iets meer gaan denken zoals ons. Zo groei je naar elkaar toe. Bundelen van menskracht, daar komt 
het voor mij op neer. (PS)

Als alle partijen middelen bij elkaar brengen dan kun je meer. Neem bijvoorbeeld de nieuw in te dienen ESF aanvraag, 
dat zou een echt gezamenlijke aanvraag moeten worden van scholen (PRO, VSO, MBO) en gemeenten, willen we daar 
synergie realiseren. (JJJ)

De inzet beperken tot degenen die het echt nodig hebben. We moeten helderheid bieden naar jongeren en de ouders 
toe: ‘dit is het begeleidingstraject en het bestaat uit dit aantal gesprekken en daarna moet het resultaat hebben’. Dit soort 
activiteiten heeft de neiging om uit de bocht te vliegen. We willen de jongeren namelijk zó graag helpen, dat we blijven 
helpen. Bij PRO en VMBO moeten we niet te veel de neiging hebben om te blijven pamperen. Neem het voorbeeld van 
toegenomen taal- en rekeneisen: dat maakt in ieder geval helder welke jongeren die eisen niet kunnen halen. Dat heeft 
dan ook consequenties voor het soort werk dat de jongere nodig heeft. Als je niet goed kunt lezen of schrijven, dan moet 
je werk zoeken waarbij je met je handen aan de gang moet. (GO)

Het samenwerken - ook door samenvoegen van bestanden, bijvoorbeeld weer bij het WSP - zou enorm helpen om vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen. Privacy is dan wel een issue dat geregeld moet worden. Het samenvoegen van scholieren 
en mensen in de bijstand in een bestand is dan wellicht een brug te ver. Sowieso kunnen we wel kijken wat we nu al samen 
kunnen doen om efficiëntie te bereiken. Ook moet je geen zaken extra gaan financieren die al regulier betaald zijn, zoals 
het zoeken van extra stageplekken. Daar is al een instantie voor, namelijk het SBB. Niet voor elk probleem moet je een 
werkgroep optuigen om het op te lossen. Het kan vaak ook in de lijn. 
Wat betreft jongeren zonder startkwalificatie, NUGgers, die dreigen tussen de wal en het schip te geraken: dat is een 
politieke discussie, maar als er geen middelen voor die groep beschikbaar zijn om degenen die hulp nodig hebben dat te 
bieden, dan falen we wel als maatschappij. Dan moet een instantie worden aangewezen en die moet de middelen ervoor 
krijgen om deze jongeren naar werk te begeleiden. (DK)

De wethouders van gemeenten gaan over de budget-
ten. We merken dat ook zij het lastig vinden. Als uit-
voerende organisatie heb je heel weinig invloed. Het is 
een politiek vraagstuk. Voor de uitvoering is belangrijk 
welke afspraken er worden gemaakt over financiering 
van trajecten. Smart afspraken zoals het 200-banen-
plan zijn goede voorbeelden. Dit zou ook met het 
vraagstuk 18- 18+ geprobeerd moeten worden en als 
dat goed werkt gaan uitbouwen. (OdG)
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BETROKKENEN OVER: 
ONTZORGEN VAN DE WERKGEVER
Ontzorgen, dat betekent niet dat je alles hoeft te doen voor de werkgever. 
Dat is afhankelijk van diens vraag. Realiseer je dat die vraag heel verschil-
lend kan zijn. Het is maatwerk. Bij het werkgeverservicepunt is expertise 
om met ondernemers om te gaan, benut dat. (DK)

Wat betreft het organiseren van werkgeversbenadering: ik snap de wens 
van de werkgever heel goed. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan. 
Een stagebureau, gekoppeld aan de gemeente zou financieel effectief kun-
nen zijn (subregionaal organiseren). Als er drie scholen zijn en er gaan dan 
drie mensen naar hetzelfde bedrijf, dan is dat zonde van de tijd. Werksaam 
heeft al een team gemaakt voor de begeleiding naar werk. Goed afstem-
men en kijken hoe ze dat hebben gedaan. De ene gemeente is daar verder 
in dan de andere. (JJJ)

Alle scholen hebben BPV begeleiders die bedrijven bezoeken tijdens 
stagebegeleiding. Die zouden een alertheid kunnen ontwikkelen, gericht 
op ‘wat voor soort werk is hier nou binnen dit bedrijf, en kunnen zij wat be-
tekenen voor deze doelgroep’. Daarnaast kan het netwerk van een jongere 
zelf - ouders, familie - beter benut kunnen worden. (GO)

Het 200-banenplan biedt de mogelijkheid om te ontzorgen, het is de kern 
van het project. Zelfs bij een organisatie als Espeq, die dit soort jongeren goed kent, wordt de begeleiding van de tra-
jectbegeleiders als een welkome aanvulling gezien. Werkgevers vinden het met name moeilijk om te bepalen hoe ze met 
deze jongeren om moeten gaan. De gemiddelde praktijkschoolleerling kan in een redelijk veilige setting met één op één 
begeleiding prima functioneren. Terwijl een jeugdhulpjongere veel moeilijker te motiveren en aan de gang te houden is. 
Daar is dat ontzorgen heel erg nodig. (OdG)

De praktijk is vaak anders dan via één werkgeversbenadering. Vaak worden kwetsbare jongeren geplaatst vanuit toe-
vallig contact met een werkgever dat iemand heeft. Als je het via een loket en systeem gaat inrichten dan past dat niet 
hierop. Dus maak het niet zo rigide dat alles via een loket zou moeten. Het moet tot resultaat leiden, namelijk werk 
voor de jongere. En of dat nu via buddy, moeder of anders gebeurt, dat maakt niet uit. Het doel heiligt de middelen. We 
moeten de werkgever wel serieus nemen. We belasten werkgevers niet zozeer met meerdere contactpersonen, maar 
met bureaucratische regels ten behoeve van de eigen organisaties. Invullen van allerlei bedrijfsgegevens iedere keer is 
belastend. Keep It simple. Visies met elkaar delen helpt hierin. De mate van intensiteit van trajecten en begeleiding is 
weliswaar verschillend bij de verschillende schoolsoorten (PRO, VSO, MBO), maar de essentie van de begeleiding niet. 
Talent- en perspectiefontwikkeling, daar gaat het wat mij betreft om. Wijst op de poster die in zijn kamer hangt. (BF) 

De kracht zit in degenen die de trajecten zelf uitvoeren, de collega’s die hun eigen netwerk hebben van bedrijven, de 
jongeren goed kennen en bij het bedrijf via de achterdeur binnen kunnen komen. De persoonlijke klik is van belang. De 
stagebegeleiders van school die dit werk doen kunnen van elkaar leren. ‘Eigen bedrijven’ beschermen komt dan ook voor, 
maar ze ontwikkelen hun eigen specialiteit. Zorgen voor onderhouden van het netwerk van bedrijven is een kracht. De-
gene die bij ons op school arbeidstoeleiding oppakt moet alles kunnen: alles verzorgen voor de werkgever op het gebied 
van subsidies en dergelijke. 
De antwoorden moeten klaar liggen voor de werkgevers. Zeker voor kleine bedrijven. Wij als school regelen het hele 
pakket: Wajong, subsidies etc. Werkgevers kunnen overtuigd worden door goede kwaliteit te leveren. Of dat nu stage of 
werk of een toeleidingstraject is, er moet een basis van vertrouwen zijn en je moet goed beslagen ten ijs komen. Je moet 
van de regelgeving weten. Onze kracht zit in de kennis van de jongere, het menselijke contact. Het is wel uit te breiden 
naar een grotere doelgroep, maar er zit zeker een grens aan. We moeten geen Randstadaspiraties hebben. Noemt het 
voorbeeld van vraag van RMC om een jongere, een thuiszitter met niveau 3 opleiding en autisme, op te pakken. 
VSO- en MBO-leerlingen zijn qua doelgroep wel iets anders, maar de elementen uit de visie gelden ook voor deze jonge-
ren, over de hele linie. De haalbaarheid hangt uiteraard wel af van bekostiging. Een vast aanspreekpunt, de mentor-rol 
in het MBO is belangrijk. Structuur binnen het MBO is nu minder passend voor deze kwetsbare jongeren. De grootte is 
natuurlijk anders. Duidelijke structuur is dan nodig en iemand waar ze naartoe kunnen gaan, de leerwerkmakelaar/juf 
Kitty. Door de beweging om te integreren met het VSV-beleid komen we dichter naar elkaar toe, MBO en PRO. (PS)
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BETROKKENEN OVER: 
DE EIGEN ORGANISATIE ALS WERKGEVER
Geven wij jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voldoende kansen om aan het werk te komen? Telkens 
vragen wij aan werkgevers om open te staan voor deze doelgroep, maar we geven zelf het minst goede voorbeeld daarin. 
We doen dus zelf te weinig tot niets. Wat is er nodig om het wel te kunnen doen? Ik ben geen voorstander van quotum 
afspraken. Ze kunnen soms wel als vliegwiel werken. Onder dramatische bezuinigingen is de neiging om de organisatie 
dicht te timmeren. Terwijl het ook mogelijk moet zijn om in kansen te denken. Als hulp geboden kan worden om samen 
met jouw organisatie te kijken welke mogelijkheden er wel zouden zijn om mensen met een beperking te plaatsen? Dat 
zou zonder meer helpen om de doelgroep aan werk te helpen. Er zijn talloze activiteiten in organisaties die anders inge-
vuld zouden kunnen worden. Wel opletten dat we zaken die niet altijd tot de kern van iemands functie horen, niet zonder 
meer weghalen. Ik wil zelf mijn kopje koffie kunnen halen, maar dat zijn wel cateringactiviteiten die ook door anderen 
gedaan kunnen worden. Niet alleen ondergeschoven, minderwaardige activiteiten, maar ook aan de bovenkant van func-
ties zijn taken, activiteiten, die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld 
controller taken zouden door iemand met een voorliefde voor monotone processen gedaan kunnen worden. (BF)

Ik zit nu net bij een nieuwe organisatie. Ik denk dat er nog te weinig gebeurt. Ook bij de andere partners is dat zo. Er is 
angst bij werkgevers. Daar zou meer kunnen met goede begeleiding en ontzorgen. Goed kijken naar welke werkzaamhe-
den de jongere wel of niet zou kunnen doen. Wat is er nodig om de stap te zetten? De werkgever moet overtuigd worden 
met een goed verhaal, op gebied van begeleiding en over de betreffende jongere. Een deskundige die je als werkgever 
goed kan meenemen in wat wel en niet mogelijk is (functie inhoud en regelingen/financiën). Iedereen zegt er is geen ruim-

te en geen vacature. Maar sommige func-
ties zouden wel onderdelen bevatten die 
door een jongere van een praktijkschool 
komen kunnen worden gedaan. Veel kleine 
bedrijven bieden juist wel die ruimte. (JJJ)

De school heeft een tijdje Wajongers in 
dienst genomen, maar dat bleek helaas 
toch een brug te ver. Wel wordt de schoon-
maak van de school overdag gedaan door 
mensen met een afstand van de arbeids-
markt vanwege een geestelijke beperking. 
Dat moet passen. Dat vraagt om tijd en ook 
goede voorbeelden. De overheid zou van-
uit best practices veel meer werkgevers 
moeten optrommelen die die bereidheid 
tonen. (GO)

Het is heel moeilijk om jongeren in onze 
eigen werkomgeving (Provincie, ROC) 
geplaatst te krijgen. Parlan heeft nu voor-

werk georganiseerd, een voorportaal. Dit is heel belangrijk voor bijvoorbeeld jongeren die uit het Transferium komen. 
Het is ook een markt voor anderen, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vind ik nog onderdeel van het jeugd-
hulp traject. (OdG)

BETROKKENEN OVER: 
WAT ONTBREEKT ER, WAAR IS NOG WINST TE BEHALEN?
Draagvlak. Het is geven en nemen als het om samenwerken gaat. Daar is vertrouwen voor nodig. Middelen zijn natuurlijk 
ook nodig. Daarom is samenwerking nodig, nu er minder middelen zijn. Jobcoaching is ook heel belangrijk. Een bureau 
daarin als vaste partner, in mijn ogen PrO-werk. Nu doen we onderzoek naar (her) positionering van PrO-werk. (JJJ)

Lef! De instelling om het echt te gaan doen en waar te maken waarin we geloven. Ik geloof in conferentie-achtige bijeen-
komsten waarin gedeeld wordt wat we tegenkomen. Een RPA dat een bijdrage wil leveren om die visie helder te krijgen is 
een goed hulpmiddel. (BF)
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Niet meer ieder voor zich in de auto’s stappen en bedrijven langsgaan. Neem Vezet als voorbeeld: die zouden we met 
elkaar (WerkgeversServicepunt, Clusius, Horizon College, Praktijkschool) moeten analyseren en benaderen om het te 
hebben over werk op het lagere niveau en afspraken over te maken met het bedrijf (aantallen plaatsingen, benodigde be-
geleiding, …). De werkgever behandelen als klant. Nu krijgt de werkgever Jan en alleman over de vloer vanuit onderwijs, 
met ieder een eigen verhaal. Dat is niet slim. De stagebezoekers moeten een antwoord kunnen geven welke bedrijven er 
in de regio zijn die plekken kunnen bieden aan jongeren uit deze doelgroep. Die inventarisatie zou kunnen leiden tot een 
aanpak voor de regio. 
Het onderwijs moet beter leren en onderwijzen aan jongeren wat een werkgever nou echt belangrijk vindt (op tijd ko-
men, een hand geven, goedemorgen zeggen, de basics zeg maar): hoe presenteer je je, hoe gedraag je je als goede werk-
nemer. Het praktijkonderwijs stuurt daar al beter op dan het MBO. 
Onderwijs en gemeenten worden beiden uit overheidsmiddelen betaald. De vraag is hoe organiseer je hulp aan dit soort 
jongeren dan op een handige, efficiënte manier. Samen zouden ze een oriëntatieprogramma op kunnen zetten voor jon-
geren die nog geen keuze hebben gemaakt en al een tijdje van school af zijn. De nieuwe kwalificatiestructuur op het MBO 
biedt daarin meer mogelijkheden als het gaat om aansluiten bij de arbeidsmarkt en keuzedelen/cursussen. Kortdurende 
trajecten zijn voor jongeren beter te overzien dan langdurende. (GO)

Spreken met jongeren, in plaats van over. Binnen het samenwerkingsverband VO-SVO heb je nu een multidisciplinair 
bovenschools overleg. Een multidisciplinair overleg richting arbeid op het MBO zou een goede aanvulling zijn. Als je jon-
geren verantwoordelijk wil maken voor hun eigen loopbaan dan zou je heel goed zo’n multidisciplinair overleg zo kunnen 
inrichten, dat er partijen aan tafel zitten die samen met de jongere gaan kijken: wat heb je nodig, wat ga jij doen, wat ga 
ik doen. Daar geloof ik in. Niet voor alle jongeren. Jeugdhulp, onderwijs, RMC/leerplicht zijn heel goed in staat om aan te 
geven voor welke jongeren dit nodig is en wie het wel zou kunnen. Het gaat dan om een beperkte groep. Voordeel is dan 
dat er korte lijnen zijn. Men kijkt elkaar in de ogen en maakt concrete afspraken. Casuïstiek bespreking is prima om beleid 
te ontwikkelen, maar het voegt weinig toe voor de betreffende jongere. (OdG)

BETROKKENEN OVER: 
WANNEER BEN JIJ TEVREDEN?
Iedereen moet aan het werk. Partijen moeten echt samenwerken en niet strijden over geld en eigen belangen/belangrijk-
heid.(JJJ)

Als de jongeren waar het om gaat aan het werk zijn. Als we onze vrienden bij het bedrijfsleven beter kennen. Als we het 
binnen school beter georganiseerd hebben. Als het traject van school naar werk niet goed gaat zouden we een interven-
tie moeten kunnen plegen met mensen die kunnen handelen. Nu hebben we dat niet altijd. Casusoverleg, zoals een mul-
tidisciplinair overleg, maar dan gericht op werk. Onderwijs is niet het eindpunt, maar het werk waarvoor opgeleid wordt. 
Dat vraagt om een cultuurverandering. 
Een duidelijker beeld hebben van de banen waarvoor we in de regio opleiden, is mijn ambitie. Jongeren die geen idee 
hebben wat voor werk ze willen gaan doen, zijn niet goed gemotiveerd. Jongeren hebben perspectief nodig: kansen, 
mogelijkheden. Wat is een passend perspectief bij dat kind? En daarover het gesprek aangaan en begeleiden richting 
zelfstandigheid. (GO)

Ik ben tevreden als al mijn leerlingen met een passende werkplek of dagbesteding van school gaan. Meest ideaal is het 
een bestendige plek, maar de wereld staat niet stil. Bedrijven vallen ook wel eens om. Jaarlijks organiseert school een 
Open Avond, die is uitgegroeid tot een terugkomdag voor oud-leerlingen. Ze weten de weg terug naar school/juf Kitty te 
vinden. Dagbesteding en WSW is wel meer voor gaan komen voor leerlingen. Participatiewet is een grote verandering, 
dat zorgt voor onrust en vertraging. Het is lang heel abstract geweest. Er is nog veel ruis. 
Als de gemeenten niet snel genoeg doorpakken dan ben ik bang voor nieuwe PGB-achtige problemen en affaires. Hier 
zitten ook fysiek zwaar gehandicapte kinderen op school waar nu geen oplossing meer voor is: geen indicatie dagbeste-
ding, geen Wajong. Als er geen sluitende aanpak is voor deze groep, dan kan dat door de media worden opgepakt en een 
casus van worden gemaakt. Dat risico, daar ben ik heel bang voor. Er moet een oplossing voor komen. Je kunt alles wel 
afschaffen - Wajong, beschermde dagbesteding - maar die kinderen zijn er gewoon. Ik wil absoluut niet zo’n zielig beeld 
van mijn jongeren in de media zien. (PS)

Als wij (jeugdhulp) erin slagen om samen met gemeenten de (beperkte) groep jeugdhulpjongeren succesvol naar een baan 
te helpen, dan zou ik tevreden zijn. Ook zou ik heel blij zijn als het MBO, en met name de onderkant, zegt: wij hebben 
een bredere taakstelling dan kinderen naar een diploma of vervolgonderwijs te begeleiden, wij hebben wel degelijk een 
verantwoordelijkheid en het doel om te begeleiden naar werk, naar de arbeidsmarkt. Het gaat echt niet om duizenden 
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kinderen, het is een beperkte groep. Het merendeel wil je via de reguliere weg helpen. Als we op de beperkte groep die 
extra inzet nodig heeft, de energie en middelen bundelen, dan komen we een heel eind. De verbinding maken tussen 
scholen, gemeenten, RMC/leerplicht is heel belangrijk. Zo’n aanpak als Jeugd Werkt zorgt ervoor dat er buiten de eigen 
grenzen gekeken wordt. De kracht is wel dat uitvoering, beleid en politiek, bestuur, allen betrokken zijn. Als dat succes-
vol is, zouden de organisaties moeten besluiten om het voort te zetten. Ook als de subsidie stopt. Ik pleit voor een vaste 
groep mensen die verantwoordelijk kan blijven voor de begeleiding van deze jongeren. Dat liever dan een vouchersys-
teem. Je hebt elkaar nodig. Ook het volgen van jongeren die een plek hebben gevonden is belangrijk. Die 18-plusser moet 
niet uit beeld raken, want als die zijn baan kwijt raakt, wie heeft dan de jongere nog in beeld? We moeten laagdrempeliger 
voorzieningen hebben voor deze jongeren. Allerlei loketten, dat helpt niet. De continuïteit ontbreekt voor deze groep. 
(OdG)

Mijn ambitie is dat het niet af is. Ik wil bereid zijn om steeds verder vooruit te willen gaan. In deze kansrijke periode van 
voorzichtig geleidelijk economische herstel van een jaar of 4-5, als we dan de mindset die we met de visie nastreven ste-
vig hebben neergezet, dan ben ik tevreden. (BF) 

Vanuit het individu geredeneerd, dat hij weet waar hij terecht kan als hij vastloopt in dit traject. Daarnaast dat werkge-
vers die vragen hebben om die inpassing tot stand te brengen ook weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dat 
hun vragen snel te beantwoorden zijn. Het WerkgeversServicepunt is daarvoor de instantie. Wat geven we jongeren mee 
zodat ze een goede start maken in de maatschappij? Ook belangrijk is om alleen in te grijpen of te helpen als er een vraag 
of noodzaak is. Niet pamperen, of onnodig ingrijpen. (DK)
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