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Voorwoord 

‘Geen jongere zit ongewild thuis op de bank. Ze zitten op school of ze zijn aan het werk.’ Deze ambitie heeft de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 uitgesproken. Het is een ambitieuze doelstelling. De econo-

mische crisis treft  jongeren op meerdere fronten. Na het afronden van hun opleiding zijn er weinig banen. De banen 

die er zijn, gaan naar mensen met werkervaring. Bij ontslagrondes gaan jongeren er als eersten uit. Zij hebben vaak 

tijdelijke contracten en de minste rechten opgebouwd. Sommige jongeren kunnen niet verder met hun opleiding 

omdat daar een werkplek bij hoort die er niet is.

De gemeenten hebben sinds 2009 niet alleen de ambitie uitgesproken om jongeren aan de slag te houden. Ze heb-

ben hiervoor ook de verantwoordelijkheid gekregen. Op 1 oktober 2009 trad de Wet investeren in jongeren (Wij) 

in werking. Niet het verstrekken van een uitkering staat voorop, maar het activeren richting werk. De wet verplicht 

gemeenten om alle jongeren tot 27 jaar die zich melden, een aanbod te doen. Het gaat dan om maatwerk: werk, een 

opleiding of een combinatie van beide. 

De komende jaren is het aan u als raadslid om er met uw gemeente voor te zorgen dat we de ambitie ‘geen jongere 

thuis op de bank’ waar kunnen maken. Eén ding is zeker: de gemeentelijke budgetten zullen niet toenemen, terwijl 

de werkloosheid oploopt. Dat vraagt om scherp blijven op de meest effectieve en efficiënte aanpak. Gelukkig hoeft 

de gemeente het niet allemaal zelf te doen. Een effectieve aanpak zit vaak in het slim samenbrengen en verbinden 

van partijen. Er zijn bijna altijd gezamenlijke belangen waarop je coalities kunt sluiten. Een goede samenwerking 

tussen de drie O’s: onderwijs, ondernemers en overheid is van groot belang. De jongeren die nu op school zitten, zijn 

de werknemers van de toekomst. 

In 2009 hebben gemeenten al fors geïnvesteerd in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. De portretten van de 

jongeren in dit boekje laten dit duidelijk zien. In de regionale actieplannen en de aanpak in de praktijk gaat het vaak 

om een slimme mix van lokaal en regionaal opereren. Gemeenten kunnen snel schakelen in het lokale netwerk van 

werkgevers, jongerenwerk en scholen. Door samenwerking op regionaal niveau te zoeken kunnen partijen als ROC’s, 

grote werkgevers en brancheorganisaties makkelijk aanhaken. De VNG ondersteunt gemeenten door het afsluiten 

van samenwerkingsovereenkomsten met verschillende sectoren om extra leerwerkplekken en stages te creëren. In 

totaal gaat het om 12.000 extra plekken die in de regio ingevuld kunnen worden. 

Dit boekje laat aan de hand van de verhalen van jongeren zien op welke manier lokale en regionale partijen een 

bijdrage leveren aan het aan de slag helpen of houden. De VNG hoopt dat de verhalen u als raadslid inspireren. Mis-

schien past een aanpak goed bij de jongeren in uw eigen gemeente en regio. 

 

Na het lezen van de twaalf verhalen, trokken wij de volgende conclusie: elke jongere is anders en bij elke jongere 

past een andere aanpak. Maar één ding hebben ze gemeen: jongeren willen niet thuis op de bank zitten. Want als 

dat gebeurt ‘dan kan het heel lang duren voordat het je lukt om er weer vanaf te komen’, aldus een van de twaalf.



‘Dit werk past bij mijn interesse’
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WerkpLeIn BeSLIST zeLfSTAnDIg OVer LOOnkOSTenSUBSIDIe

Thuis zitten is niks voor Dean

Binnen no time vond Dean Janssen, 19 jaar, via het Werkplein in Venlo een baan als constructiemedewerker bij Smits 

Scheepswerf in Velden. ‘Half november ben ik gestopt met mijn opleiding mechatronica aan het ROC in Eindhoven. 

Ik vond het reizen te zwaar en de werksfeer nogal saai. Mijn decaan en ook mijn moeder zeiden dat ik me moest 

aanmelden bij het Werkplein, dus dat heb ik gedaan. Dat was begin december. De tweede week van januari ben ik 

begonnen bij de werf.’ 

Het Werkplein Venlo is een samenwerkingverband van de gemeente Venlo, de zes randgemeenten en UWV Werk-

bedrijf. Dienstverlening wordt integraal aangeboden waardoor werkzoekenden sneller kunnen worden geholpen; 

de gebruikelijke tijdrovende procedures worden in veel gevallen achterwege gelaten. In het geval van Dean kon de 

jongerencoach van het Werkplein direct beslissen over de inzet van loonkostensubsidie als middel om de werkgever 

een extra steuntje in de rug te geven.

‘Het Werkplein wist dat ze hier op de werf mensen nodig hadden,’ vertelt Dean. ‘De coach van het Werkplein belde 

direct met de baas van de werf, en die zei dat ik langs kon komen. Hij wilde alleen wel een cv zien. Ik heb dat ter 

plekke gemaakt, mijn coach heeft er nog naar gekeken en toen ben ik erheen gegaan.’ Dat resulteerde in een jaar-

contract voor Dean en een loonkostensubsidie van drie maanden voor de werkgever.

En heeft Dean het naar zijn zin? ‘Ja, het zit wel goed hier. Het 

werk is gevarieerd. Ik zit nu pas in mijn derde week en heb tot nu 

toe voornamelijk laswerk gedaan, maar ik ga straks ook andere 

dingen doen. De andere jongens hier helpen me en laten me zien 

hoe ik de klussen aan moet pakken. En mijn baas wil mij samen 

met een van de anderen een lascursus laten volgen, dat vind ik 

heel leuk. Ik heb al een lasdiploma maar ik wil er nog meer halen. 

En ik wil nog andere diploma’s halen, zoals, even denken… plaat-

werk, draaien en frezen, dat soort dingen.’ Dean wil graag verder 

in deze richting. ‘Dit werk past bij mijn interesse. En ik vind het 

belangrijk om iets te doen dat aansluit bij de diploma’s die ik heb 

gehaald.’

Thuis zitten is niks voor Dean, dus hij is blij dat hij zo snel aan de 

slag kon. ‘Toen ik was gestopt met mijn opleiding ben ik meteen 

langs een bedrijf gegaan dat ik ken, maar daar hadden ze nie-

mand nodig. Ik wil zo weinig mogelijk stilzitten.’

 

‘Jongere die zich meldt, gewoon direct helpen’

Werkgever: ‘Ik had net een andere jongen 

van rond de 20 aangenomen, dus ik moest er 

even over nadenken. Het is toch spannend, 

twee jonge jongens die beiden in hun proeftijd 

zitten. Het Werkplein kwam vervolgens met het 

aanbod van loonkostensubsidie. Toen heb ik ja 

gezegd.’ 

Jongerenwerkcoach Werkplein Venlo: 

‘Cruciaal voor dit succes is dat we direct en 

zelfstandig kunnen beslissen over de inzet van 

loonkostensubsidie. De gemeente heeft daar 

geld voor gereserveerd. Het maakt niet uit of 

iemand bij Sociale Zaken of het UWV thuishoort. 

Een jongere die zich meldt, wordt gewoon 

direct geholpen.’



‘precies wat jongeren zoals ik nodig hebben’
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TrAInIng en WerkerVArIng VOOr HOger OpgeLeIDe WerkzOekenDen

80 sollicitatiebrieven verder 

‘Haal jezelf niet naar beneden. Weet wat je wil. Praat met familie en kennissen over wat zij voor werk doen. Bel 

altijd op als je aan het solliciteren bent en vraag waarom ze jou wel of niet uitgenodigd hebben.’ Deze tips heeft 

Bianca Kuipers (24), projectmedewerker bij PEP Startership in Groningen, voor net afgestudeerde hoger opgeleide 

jongeren die zoeken naar een baan. Zelf weet ze maar al te goed hoe frustrerend die zoektocht kan zijn. In maart 

2009 behaalde Bianca haar master human resource management aan de universiteit van Groningen. Bijna 80 sol-

licitatiebrieven en afwijzingen in Groningen, Friesland en Drenthe verder was de conclusie duidelijk. Het gebrek aan 

werkervaring maakte dat ze niet aan de slag kon. ‘Ik had gelukkig nog mijn bijbaan in de supermarkt waar ik sinds 

mijn zestiende werk. Helaas kon ik hier ook steeds minder aan de slag. Met mijn 24 jaar ben ik te duur geworden. Ze 

nemen liever nieuwe meisjes van 16 aan.’

Toen was daar de radiospot: PEP Startership biedt hoger opge-

leide werkzoekenden werkervaring op eigen niveau met behoud 

van uitkering, in een branche die bij ze past. Ook jongeren 

zonder uitkering zijn welkom. Bianca, die tot de laatste groep 

behoorde, nam meteen contact op. ‘Ik was de eerste die belde. 

De projectleider vroeg me of ik mee wilde werken aan de start-

bijeenkomst, waarvoor de gemeente en UWV Werkbedrijf 250 

jongeren hadden uitgenodigd.’ 

Het bleek een gouden greep voor Bianca: inmiddels is ze aange-

nomen als medewerker bij het PEP-project. Vol passie vertelt ze: 

‘Het project biedt precies wat jongeren zoals ik nodig hebben. 

Ze verzorgen gedurende maximaal drie maanden een training 

en intervisie over wat je wilt en hoe je het zoeken naar werk 

aanpakt. Op basis van deze uitkomsten worden de kandidaten 

zelf medeverantwoordelijk gemaakt voor het zoeken naar een 

werkervaringsplaats. PEP Startership heeft contact met verschil-

lende werkgevers die werkervaringsplaatsen aanbieden. De kan-

didaten solliciteren zelf bij de werkgever. Bij een goede match 

kunnen ze zes maanden relevante werkervaring opdoen op hun 

eigen niveau. En wie weet leidt dat aansluitend wel tot een dienstverband.’ 

En wat krijgen de werkgevers ervoor terug? ‘Gemotiveerd talent. Bovendien ondersteunt het project de jongeren en 

werkgevers tijdens de duur van de werkervaringsplaats. Van de werkgevers vragen we daarvoor een kleine vergoe-

ding. Ze hoeven geen loon te betalen.’ Bianca voelt zich op haar plek in haar nieuwe functie. ‘Het lijkt me leuk om in 

de toekomst zelf loopbaanconsulent of loopbaanadviseur te worden.’

‘kans op werkervaring met behoud van uitkering’

Gemeente Groningen: ‘Werkloze net 

afgestudeerde HBO+’ers vormen de snelst 

groeiende categorie in Groningen. Met dit 

project krijgen de jongeren de kans passende 

werkervaring op te doen met behoud van een 

eventuele uitkering. Zo houden we ook deze 

groep interessant voor werkgevers als de markt 

straks weer aantrekt.’

PEP Startership: ‘Door nu werkervaring op eigen 

niveau op te doen, blijft het talent behouden 

voor het noorden. Bedrijven zijn geïnteresseerd. 

We hebben onder andere plekken in de 

gezondheidszorg, bij een zorgverzekeraar en 

een ingenieursbureau aangeboden gekregen. De 

jongeren zijn gemotiveerd aan de slag en aan het 

netwerken. Vier jongeren hebben al een reguliere 

baan gevonden.’



‘We willen eerst een aantal jaar timmeren’
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ALTernATIeVe LeerrOUTe WegenS TekOrT AAn OpLeIDIngSpLAATSen

Blij met een plek in de bouw

Natuurlijk was het wel even balen toen Coen Schapendonk (17) en Nick van Weert (16) te horen kregen dat ze min-

der gingen verdienen bij het opleidingsbedrijf in de bouw. ‘Maar ik ben erg blij met de plek en het is beter dan niets 

doen,’ aldus Coen. In Den Bosch is een alternatieve leerroute ontwikkeld voor vmbo-schoolverlaters die door een 

tekort aan opleidingsplaatsen niet kunnen starten met hun beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de bouw.

Het opleidingsbedrijf, het ROC en de gemeente hebben onder het mom van ‘samen werkend leren’ een (tijdelijke) 

alternatieve leerroute bedacht. Leerlingen krijgen een stagevergoeding in plaats van een salaris. Ze maken minder 

uren bij een bouwbedrijf, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door extra klussen bij de gemeente. Groot 

voordeel van deze aanpak: er is plek voor alle leerlingen die zich aangemeld hebben en de praktijk blijft het belang-

rijkste onderdeel.

Coen komt elke dag op de brommer naar het opleidingsbedrijf. Hij 

weet uit ervaring hoe moeilijk het is om een stageplek te vinden. ‘Na 

het afronden van mijn vmbo theoretische leerweg zocht ik een plek 

om aan mijn BBL te beginnen. Dat is niet gelukt, dus ik ben blij met 

deze mogelijkheid.’ De praktijk vindt hij het leukst. Ooit had hij een 

kinderfeestje bij het opleidingsbedrijf. Daar mocht hij timmeren, een 

vogelnestje bouwen en een muurtje metselen. ‘Dat heb ik onthouden. 

Ik wil graag als timmerman werken. Het dakwerk vind ik het leukst.’ 

Nick fietst elke dag 20 kilometer om bij het opleidingsbedrijf te 

komen. Met zijn klas heeft hij hier ooit een week stage gelopen: 

‘We hebben geholpen met het maken van kozijnen en kippen- en 

konijnenhokken gebouwd. Ik vond het leuk dat de hokken ook echt 

gebruikt worden.’ Nu Nick zelf de opleiding doet, vindt hij ‘stellen’ het 

leukst. ‘Ik vind het mooi als alle deuren en kozijnen recht staan.’

Wat zijn de toekomstplannen van de jongens? Nick: ‘Ik wil in elk geval 

eerst een aantal jaar timmeren, en dan wil ik uitvoerder worden. En ik 

wil opleidingen blijven volgen.’ En Coen? ‘Timmeren, maar misschien 

wil ik ook wel marinier worden of verder studeren.’ Morgen gaan ze samen voor het eerst echt bij een opdrachtge-

ver aan de slag. In een oude kazerne in Vught worden twee gebouwen gerenoveerd. Ze gaan gedurende acht weken 

‘het binnenwerk doen’.

‘Opleidingsbedrijven eerder uit de kosten’

Opleidingsbedrijf: ‘Het is voor het eerst 

dat het aanbod van leerlingen in de 

bouw groter is dan de vraag. Op de lange 

termijn hebben we deze leerlingen echter 

hard nodig. Met deze constructie kunnen 

we alle leerlingen een plek bieden en 

behouden voor de bouw.’ 

Gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Door te 

werken met een stagevergoeding zijn 

de opleidingsbedrijven al na twee dagen 

werk per week uit de kosten in plaats van 

vier. De gemeente zorgt voor extra klussen 

en bekostigt simulatiewerk. Na een jaar 

bekijken we met elkaar hoe de situatie 

dan is.’



‘Het is gezellig met mijn huisgenoten’



13Vereniging Van nederlandse gemeenten

HUISVeSTIng VOOr JOngeren Op Weg nAAr een zeLfSTAnDIg BeSTAAn

Boy redt zich wel

De 19-jarige Boy Pronk heeft net gehoord dat hij niet door zijn proeftijd heen is gekomen op de scheepswerf 

waar hij werkte. Maar hij laat zich niet uit het veld slaan en heeft al nieuwe plannen. ‘Ik wil terug naar school, voor 

een vervolgopleiding installatietechniek. Ik heb al een afspraak staan voor een gesprek met de teamleider van de 

opleiding.’

Boy woont in de Foyer de Jeunesse in Vlissingen, een prachtig pand in het centrum van de stad. Hier kunnen jon-

geren terecht die moeilijk toekomen aan leren of werken door een lastige of onzekere huisvestingsituatie of door 

problemen thuis. De Foyer de Jeunesse Walcheren is een samenwerking van de Walcherse woningbouwcorporaties, 

het ROC, de gemeenten, UWV Werkbedrijf, Vluchtelingenwerk en de Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ).

‘Ik woon hier sinds november,’ vertelt Boy, ‘en ik mag twee jaar blij-

ven. Toen ik op gesprek kwam vroegen ze me of ik ergens moeite 

mee had, bijvoorbeeld met werk, school of geld. Ook moet je 

een dagbesteding hebben om hier te kunnen wonen.’ In de Foyer 

wonen jongeren die huisvesting nodig hebben vanwege studie of 

stage, vluchtelingen, jongeren die uitstromen uit hulpverlenings-

voorzieningen en starters op de arbeidsmarkt. Ze kunnen zich aan 

elkaar optrekken en van elkaar leren. Er zijn coaches aanwezig om 

de bewoners te ondersteunen. Boy vindt het leuk in het huis. ‘Ik 

heb hier volledige vrijheid. En het is gezellig met mijn huisgeno-

ten.’

Boy kwam via zijn begeleider van het AZZ op het spoor van de 

Foyer. ‘Ik zat vroeger via jeugdzorg in een tehuis. Daarna ben ik 

zelfstandig gaan wonen, maar de huur was op een gegeven mo-

ment niet meer te doen. Ik had werk in Vlissingen maar dat ging 

niet goed. Later zat ik op het ROC in Terneuzen, maar daar ben 

ik met gedonder weggegaan. Ik heb toen zelf via het Werkplein 

de baan bij de scheepswerf geregeld. Ik ben al vier jaar op mezelf 

dus ik red me wel. De coaches hier bieden altijd hulp aan, maar dat is voor mij niet zo nodig.’ Toch vindt Boy het een 

prettig idee dat de coaches er zijn. ‘Ik weet niet of de school waar ik mijn vervolgopleiding wil doen, me wil hebben. 

Ik ben immers met problemen bij het ROC weggegaan. Ik probeer dit zelf te regelen, maar als het niet lukt dan ga ik 

samen met mijn coach naar het Werkplein. Misschien dat ik dan via hen een opleiding kan doen.’  

‘eerst een dak boven je hoofd, dan een baan’

Foyer de Jeunesse Vlissingen: ‘Het is een heel 

gemêleerd gezelschap. We zoeken een balans 

in wie met elkaar woont, zodat de jongeren 

een positieve invloed op elkaar kunnen 

hebben. Ze leren van elkaar op verschillende 

gebieden. Dat kan gaan van koken tot sociale 

omgangsvormen.’   

Beleidsmedewerker gemeente Goes: ‘Wat 

een project als dit nodig heeft is een actieve 

projectgroep, de erkenning dat er veel aan 

de hand is met bepaalde groepen jongeren 

en de politieke wil om hen wat te bieden. 

Kwetsbare jongeren moeten eerst de basis op 

orde krijgen. Eerst een dak boven je hoofd, 

dan een baan.’ 



‘Je bent onder de mensen en kunt ze helpen’
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LeerWerkpLekken BIJ De geMeenTe zeLf

Het houdt Bianca juist niet van de straat

‘Ik zou anderen zeker aanraden een leerwerktraject te doen. Je bent lekker bezig, je leert wat en je doet wat. Het 

houdt je van de straat. Hoewel… in mijn geval juist niet, haha.’ Bianca de Zwart (23) is als assistent-stadstoezichthou-

der juist veel op straat te vinden. Ze loopt mee met haar collega’s, die toezicht houden op het station, in het centrum 

en op andere ‘aandachtsplekken’ in Leeuwarden. ‘We lopen bijvoorbeeld plekken langs waar hangjongeren en junks 

zitten. En we laten fietsers afstappen en controleren gestalde fietsen op het station.’

Bianca heeft een van de tientallen leerwerkplekken bij de gemeente Leeuwarden, die in samenwerking met het 

UWV Werkbedrijf worden ingevuld. Doel is mensen die moeilijk aan de slag komen de kans te geven werkervaring 

op te doen en ze te begeleiden naar regulier werk. 

Niet dat Bianca geen diploma’s of werkervaring heeft. Maar zelfs met twee 

diploma’s in de verkoop en een in de verzorging kwam ze niet structureel 

aan de slag. ‘Ik heb verschillende uitzendbaantjes gehad. Mijn laatste baan 

was kamermeisje in een hotel. Ik was daar oproepkracht maar op het laatst 

hadden ze bijna geen uren meer voor me. Toen kwam ik in de jeugd-

bijstand.’ 

In die situatie kreeg ze van het Werkplein bericht dat ze in een leerwerk-

traject zou worden geplaatst. ‘Ik had toevallig net zelf al gereageerd op 

een vacature voor assistent-stadstoezichthouder bij de gemeente, maar ik 

werd afgewezen omdat ik geen relevante werkervaring had,’ vertelt Bianca. 

‘Toen ik dat bij het Werkplein vertelde, zeiden ze mij dat dit een van de 

plekken in het leerwerktraject was. Zij hebben het toen alsnog voor me 

geregeld. Ik heb mijn cv gestuurd en mocht op gesprek.’ 

Het leerwerktraject duurt in totaal negen maanden. Eén keer in de week 

volgt Bianca een oriëntatiecursus op het ROC, de overige dagen loopt ze 

mee met de toezichthouders. ‘Ik doe dit nu vier weken en ik vind het erg 

leuk. Ik hou van lopen en ik heb leuke collega’s. Ik mag nog niet echt iets 

zelf doen, maar dat komt wel als ik mijn certificaat heb gehaald. Ik zou wel 

door willen in de beveiliging. Daar moet ik dan nog een opleiding voor 

doen, maar dat lijkt me wel wat. De verkoop spreekt me ook nog steeds aan, maar het is gewoon erg lastig om daar 

tussen te komen. En ik vind de sociale kant van toezichthouder leuk. Je bent onder de mensen en je kunt ze helpen. 

Dat bevalt me wel.’ 

‘gemeente heeft voorbeeldfunctie’

Gemeente Leeuwarden: ‘Als 

gemeente hebben we een 

voorbeeldfunctie voor andere 

werkgevers. We hebben daarom 

leerwerkplekken gecreëerd voor 

mensen die moeilijk aan de slag 

komen. De focus ligt nu op jongeren 

en Wajongers.’

Praktijkbegeleider stadstoezicht: 

‘We hebben een pilotgroep van 

vier jongeren bij stadstoezicht. 

Voor hen is het natuurlijk een 

unieke mogelijkheid richting de 

arbeidsmarkt. Ze zijn gemotiveerd 

en pikken het goed op. Het is 

nog even aftasten, maar ik heb er 

vertrouwen in dat ze straks regulier 

werk vinden.’ 



‘Ik kan mijn werk combineren met optredens’
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JOngerenVOUCHer: eenMALIg BeDrAg VOOr De WerkgeVer

Leuk sfeertje bij het pompstation

Mark van Rossum (23) heeft ‘al overal gewerkt’. Na zijn vmbo-opleiding economie en administratie ging hij naar het 

mbo. ‘Daar deed ik de opleiding detailhandel-filiaalbeheerder, daarmee kun je bedrijfsleider in een winkel worden.’ 

Via de detailhandel kwam hij in de horeca terecht. ‘Ik werkte drie jaar in een restaurant. Maar het werk werd steeds 

minder. In het begin hadden ze vijf dagen in de week werk voor me. Uiteindelijk bleef er nog maar een dag over.’ 

Het uitzendbureau bezorgde hem werk in de catering. Toen hij daar uiteindelijk ook nog maar een dag in de week 

kon blijven werken, ging Mark naar het UWV Werkbedrijf om een vaste baan te vinden. Daar werd hij gewezen op 

de website van het Utrechtse Werk030, een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, het UWV Werkbedrijf 

en twee ROC’s in de regio. Voor werkzoekenden zijn op de website alle vacatures in de regio te vinden.  

Mark zag op de site een vacature als servicemedewerker 

bij een groot pompstation langs de A2. Dat leek hem wel 

wat. Werk030 bracht Mark in contact met de werkgever 

en wees hem op de mogelijkheid van de jongerenvou-

cher. Deze voucher biedt de werkgever een eenmalig 

bedrag als hij een jongere langer dan zes maanden in 

reguliere dienst neemt. De werkgever was enthousiast 

over zowel Mark als het aanbod van de jongerenvoucher 

en na een succesvolle sollicitatie kon Mark direct aan de 

slag.

Het is nu drie maanden verder en Mark werkt nog steeds 

naar volle tevredenheid bij het pompstation. Het leukst 

vindt hij ‘het sfeertje en de collega’s. Met z’n allen run-

nen we het pompstation.’ Hij doet van alles, zoals achter 

de kassa staan, de koffiemachine onderhouden en alle rekken bijvullen. Uiteindelijk wil hij graag een vast contract. 

‘Maar met het contract dat ik nu heb ben ik ook tevreden. Ik kan altijd zoveel werken als ik wil. Het is mijn droom 

om een bekende danser te worden. Hiphop en Urban vind ik het leukst. Ik heb nu de flexibiliteit om mijn eigen 

rooster samen te stellen. Hierdoor kan ik mijn werk gemakkelijk combineren met mijn optredens in discotheken en 

de workshops die ik op scholen geef.’ 

‘Slimme manier om werkgevers steun in de rug te geven’

Werkgever: ‘Werk030 belde ons met diverse kandidaten 

voor een vacature en het aanbod van de jongerenvoucher. 

We waren blij met de voorselectie van de kandidaten. 

Door de jongerenvoucher konden we snel het besluit 

nemen om Mark in dienst te nemen.’

Gemeente Utrecht: ‘Werkgevers uit de regio Utrecht 

hebben bij Werk030 één aanspreekpunt en hoeven niet 

meer diverse instanties af. Omdat alle regiogemeenten de 

jongerenvoucher aanbieden, is het een slimme en snelle 

manier om werkgevers net die steun in de rug te geven 

die ze nodig hebben.’ 



‘Ik vind het belangrijk om altijd te komen’
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InTegrAAL TrAJeCT VOOr ArBeIDSpLICHTIge ALLeenSTAAnDe MOeDerS 

Combineren en ook nog ademhalen

‘Vroeger dacht ik: we zien wel, het komt wel naar me toe. Maar nu zie ik het anders. Je moet er wel moeite voor 

doen. Daarom ga ik ook elke dag naar TRAM. Ik heb daar geleerd dingen te combineren, en ook nog adem te 

kunnen halen. Dat had ik niet van mezelf verwacht. Het heeft me structuur opgeleverd.’

Aan het woord is Mila Poterson (26), moeder van drie kinderen en deelnemer aan het Traject voor Alleenstaande 

Moeders (TRAM) in Amersfoort. Het traject richt zich op alleenstaande moeders met een WWB-uitkering, die moeite 

hebben hun leven zelfstandig op orde te brengen. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid en de positie van 

de vrouwen op diverse terreinen, zoals financiën, opvoeding, kinderopvang, sociale vaardigheden, werkervaring, 

kennis van de arbeidsmarkt en de combinatie van werk en zorg. Het project is een initiatief van de afdeling 

Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort, en wordt ontwikkeld en uitgevoerd samen met de Stichting Welzijn 

Amersfoort.

Mila kwam in het traject terecht via Arbeidsintegratie. ‘Ik 

had een uitkering via het Blijf van mijn Lijf-huis waar ik 

woonde met mijn kinderen. Ik heb mijn school niet afge-

maakt maar wilde wel wat doen met mijn leven. Hoewel ik 

in het begin ging omdat ik moest van Arbeidsintegratie, ga 

ik nu omdat ik het graag wil. Ik kijk er echt naar uit om naar 

TRAM te gaan. Het is elke keer nieuw en spannend.’ 

Mila gaat drie ochtenden in de week naar TRAM, en is vori-

ge week begonnen met een stage in het buurthuis. Ze helpt 

in de kantine en gaat straks ook de telefoon opnemen en 

andere klusjes doen. ‘Drie dagen bij TRAM, stage, het huis-

houden en de kinderen, het is soms wel veel,’ verzucht Mila. 

‘Maar ik vind het belangrijk om altijd te komen. We krijgen 

trainingen over budgettering, empowerment en sociale 

vaardigheden, bijvoorbeeld hoe je jezelf presenteert. Dat 

laatste is voor mij minder interessant, want ik weet wel hoe 

dat moet, maar anderen hebben dat misschien wel nodig.’ 

‘Het wordt tijd voor een baan, ik kan niet wachten tot het zover is,’ vervolgt Mila enthousiast. ‘Ik kijk uit naar de 

zelfstandigheid, een eigen inkomen. Ik zou graag met jongeren willen werken, tussen de 14 en 18 jaar. Ze begelei-

den en stimuleren, datgene bieden wat ik in mijn leven niet heb gehad.’ Mila is vastbesloten in september te starten 

met een opleiding in die richting. Ze is dan, na negen maanden, net klaar met TRAM.  

‘We kijken al doende wat de vrouwen nodig hebben’

Stichting Welzijn Amersfoort: ‘De diversiteit van 

de thema’s, het samenzijn in een groep, dezelfde 

achtergrond van de vrouwen en de gezelligheid. Dat 

is de kracht van dit project. Het werkt stimulerend, de 

vrouwen leren met elkaar en van elkaar.’

Gemeente Amersfoort: ‘Dit project is echt een succes, 

omdat we al doende kijken wat de vrouwen nodig 

hebben aan training en begeleiding. Daar passen we 

het programma op aan. Het ontstaat vanuit de praktijk 

en het loopt door zolang het nodig is, van zes tot 

negen maanden. Daarna gaan de vrouwen verder met 

hun traject bij Arbeidsintegratie, bijvoorbeeld naar 

opleiding, werk of een andere bezigheid.’ 



‘Ik wil precies weten wat ik moet doen’ 
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OpLeIDIngSTrAJeCT BIeDT LeerLIngen exTrA OnDerSTeUnIng 

Veel begeleiding in het ziekenhuis

‘Of ik school mis? Helemaal niet. Ik werk in het ziekenhuis en ken hier veel mensen.’ Jeroen Teeninga (19) maakt met 

ruim twintig andere leerlingen deel uit van het Martini Gilde in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Om verschillen-

de redenen lukte het de jongeren niet om te slagen in het reguliere onderwijs. Het gildeproject is opgezet volgens 

het meester-gezelprincipe van de vroegere gilden. De begeleiding is een-op-een met veel structuur. Iedere leerling 

trekt gedurende een jaar, vier dagen per week intensief op met zijn persoonlijke werkbegeleider van het ziekenhuis. 

De vijfde dag volgt de leerling onderwijs. Ook dat gebeurt in het ziekenhuis. Een docent van het ROC is permanent 

aanwezig.

Voordat Jeroen bij het Martini Gilde terechtkwam zat hij op het vmbo, maar dat was geen succes. Zonder diploma 

verliet hij de school. ‘Ik heb structuur en begeleiding nodig. Ik wil 

precies weten wat ik moet doen. Op school was alles vaag.’ De 

periode van thuiszitten die volgde bleek ‘geen pretje’. 

Jeroen besloot mee te doen aan een oriëntatietraject in de zorg bij 

het ROC Noorderpoort, voor jongeren zonder diploma. Daar vroeg 

een leraar of het Martini Gilde niet iets voor hem was. In maart 

2009 werd Jeroen na een selectieprocedure toegelaten. ‘Je moet 

in een gesprek met mensen van het ziekenhuis zeggen waarom je 

dit wilt doen en beloven dat je je aan de afspraken houdt, zoals op 

tijd komen. Ik ben blij dat ze mij hebben gekozen.’ Jeroen begon 

in de schoonmaak op de spoedeisende hulp. ‘Daarna ben ik naar 

de linnendienst gegaan. Daar moest ik OK-kleding inhangen in 

enorme apparaten die het juiste pak uitkiezen als de dokter zijn 

pasje ervoor houdt. Daarna zat ik bij het restaurant en de catering. 

Nu ben ik afdelingshulp en maak ik patiënten klaar om rondge-

reden te worden.’ Het leukst vindt Jeroen de linnendienst en de 

schoonmaak. ‘Ik houd van structuur, regelmaat en een vaste taak. 

Afdelingshulp vind ik lastig. Het is vaak onduidelijk wat ik moet 

doen. Ik werk eigenlijk het liefst zonder patiënten.’ 

Nog even en dan heeft Jeroen zijn diploma. En dan? ‘Ik kan hier in de schoonmaak blijven werken. Dat is fijn.’ Uitein-

delijk wil hij bij de marine aan de slag als matroos wasser: ‘Dan strijk je bijvoorbeeld de uniformen. Daarvoor heb ik 

wel niveau 2 nodig. Normaal duurt dat nog twee jaar. Maar met mijn diploma en met wat ik hier blijf doen, lukt het 

me misschien wel in een jaar.’

‘De school wordt in het ziekenhuis gebracht’

Gemeente Groningen: ‘Het succes van het 

Martini Gilde is dat de school in het ziekenhuis 

gebracht wordt. Jongeren hebben het 

gevoel dat ze werken en krijgen persoonlijke 

begeleiding. Ze zijn gemotiveerd, komen op 

tijd en de uitval is laag.’ 

Calibris, kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport: 

‘We kregen te maken met steeds grotere 

tekorten aan stageplekken op niveau 1 en 2. 

Werkgevers werden stagemoe door ervaringen 

met ongemotiveerde en slecht voorbereide 

leerlingen die afspraken niet nakwamen. Met 

het gildeproject hebben we vooral ingespeeld 

op deze verbeterpunten voor de leerbedrijven.’ 



‘Dit is een gouden kans voor mij’
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UITzenDBrAnCHe zeT In Op LeerWerkTrAJeCTen

Leergierig en gemotiveerd

‘Waarom worden er niet meer mogelijkheden geboden aan jongeren waarin werken en leren hand in hand gaan? 

Je mist altijd werkervaring als je van school komt. Terwijl dat vrijwel altijd een eis van werkgevers is.’ En dus komen 

velen in de problemen, als je het de 23-jarige Ilhan Sakarya vraagt. Zelf is hij heel erg blij met het leerwerktraject 

dat Manpower hem heeft aangeboden. Ilhan werkt bij het Kadaster in Arnhem als administratief medewerker en hij 

gaat op kosten van de uitzendorganisatie een hbo-bacheloropleiding sociaal juridische dienstverlening volgen. ‘Dit is 

een gouden kans voor mij. Ik wou dat ik het vijf jaar geleden al had kunnen doen.’ 

Ilhan volgde eerder een hbo-opleiding in Nijmegen, nadat hij 

klaar was met zijn meao. Omdat hij dat niet meer kon bekosti-

gen, stopte hij na het eerste jaar. Hij had geen andere keus dan 

op zoek te gaan naar werk. ‘Bij het UWV hielpen ze me wel met 

vacatures en kreeg ik uitleg over hoe ik moest solliciteren, maar 

dat leverde niet direct iets op. Toen kreeg ik een folder thuis 

van Manpower, die een aanbieding had van opleiding en werk 

tegelijk. Daar ben ik toen meteen langsgegaan.’ 

Dat Ilhan een zeer leergierige student en gemotiveerde werkne-

mer is, blijkt uit zijn enthousiaste uitleg. ‘Ik werk veertig uur per 

week bij het Kadaster en ga een dag in de week naar een scha-

kelklas. Dat was een eis van de school omdat ik nog niet genoeg 

relevante werkervaring had voor de hbo-opleiding. Ik begin elke 

dag om zes uur ’s ochtends, en werk vaak thuis ook nog door, 

ook voor school. Het Kadaster is een fantastische werkgever, ze 

zijn heel flexibel in de werktijden voor studenten.’ 

Ilhan ontwikkelt zich snel. Hij werkt nu een jaar bij het Kadaster, 

en inmiddels coacht hij al nieuwe medewerkers in het digita-

liseringsproject waaraan hij meewerkt en is hij aanspreekpunt 

voor vragen. ‘Ik wil goed presteren, dat ben ik mijn werkgever 

en Manpower verplicht, vind ik. Zij steunen me heel erg.’ Ilhan 

wil in de toekomst mensen intensief helpen, legt hij uit. ‘Ik zie mezelf wel als consulent bij het UWV Werkbedrijf, of 

bij de reclassering. Ik vind dat iedereen een tweede of zelfs derde kans verdient. Zoals ik ben geholpen, zo wil ik ook 

andere mensen helpen. Daarvoor leid ik mezelf op.’ 

‘We moeten jongeren actief aan de slag houden’

Manpower: ‘In een landelijke samenwerking 

met het UWV Werkbedrijf proberen we onder 

andere jongeren met een achterstand op de 

arbeidsmarkt te bemiddelen naar duurzaam 

werk. Door middel van leerwerktrajecten leiden 

we gericht op in branches waarin tekorten gaan 

ontstaan.’

UWV Werkbedrijf: ‘Juist nu er minder vacatures 

zijn is het van belang dat we alles doen om met 

name jongeren actief aan de slag te houden. We 

zorgen ervoor dat iedereen die op zoek is naar 

werk, via www.werk.nl direct bereikbaar is voor 

uitzendbureaus. Met de ABU en VNG hebben we 

een ambitieus convenant afgesloten om 4500 

jongeren een baan te bezorgen, het is nu aan 

de regio’s om dit te verzilveren. De gemeente 

kan ondersteunen met loonkostensubsidie of de 

inkomensvoorziening van een werkloze jongere 

inzetten als hij of zij aan de slag kan via de 

uitzendbranche.’



‘Ik kan lekker voetballen en blijf bezig’
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ACTIVeren VIA SpOrT en TrAInIngen

Je houdt dagritme en blijft fit

‘Als je wilt werken, moet je zorgen dat je fit blijft. Ook als je even geen werk hebt. Het is belangrijk om een dagritme 

te houden, zodat je direct weer aan de slag kunt als er werk of een opleiding is.’ Hendrik Visser (22) neemt deel aan 

het voortraject ’Cambuur werkt!’, een intensief,  actief en niet-vrijblijvend programma van een maand bij voet-

balclub Cambuur in Leeuwarden. Jongeren werken via sport en trainingen aan zichzelf en aan het maken van een 

opleidingskeuze die bij ze past. 

De gemeente Leeuwarden, Cambuur, FourstaR Reïntegratie en het ROC Friesland College werken in dit project nauw 

samen. Doel is het activeren van laaggemotiveerde jongeren. Vier weken lang volgen de deelnemers elke ochtend 

een programma bij FourstaR, verzorgd door het ROC Friesland College en gericht op motivatie en arbeidsoriëntatie. 

’s Middags krijgen ze voetbaltraining van oud-spelers en trainers. Het feit dat zowel de reïntegratiecoach als de be-

geleider vanuit Cambuur beiden ex-profvoetvaller zijn, is voor de jongens een belangrijke stimulans. 

Hendrik is direct na het afronden van zijn vmbo gaan werken. ‘Op 

het vmbo volgde ik de richting installatietechniek. Ik kon werk 

krijgen bij een installatiebedrijf. Later ben ik gaan werken bij een 

stratenmaker. Dat wil ik ook worden, maar helaas heb ik daarvoor 

geen papiertje. Door persoonlijke omstandigheden moest ik daar 

vijf maanden geleden stoppen, en nu is er door de lange vorstperi-

ode al een hele tijd geen werk. Zo ben ik bij het UWV Werkbedrijf 

terechtgekomen. Ik wil een opleiding gaan doen zodat ik zelf 

stratenmaker kan worden.’ Het UWV Werkbedrijf wees hem op de 

mogelijkheid van ’Cambuur werkt!’. ‘Dat leek me wel wat: je houdt 

een ritme, blijft fit en je leert dingen. Dat is mooi. Maar eigenlijk 

heb ik het vooral gedaan omdat ik Cambuur-fan ben.’

Het leukst vindt Hendrik de sfeer en de goede begeleiding. ‘Ik kan 

lekker fitnessen en voetballen en blijf bezig.’ In de klas vindt hij 

het soms lastig dat hij dingen al weet, maar toch de opdrachten 

moet doen. ‘Maar eigenlijk is het allemaal gewoon goed. Ik blijf 

vier weken fit en heb dan hopelijk zo snel mogelijk een baan met 

opleiding tot stratenmaker.’  

Grootste ergernis? De vorst die maar blijft aanhouden. ‘Zolang het vriest is er voor mij als stratenmaker geen werk. 

Vanochtend was het weer min zeven. Ik wil aan het werk en mijn diploma kunnen halen.’ En voor de sport is de vorst 

ook niet goed. Hendrik: ‘Ik ben een voetballer, geen schaatser.’

‘Voetbalclub werkt als magneet op drop outs’

Gemeente Leeuwarden: ‘Voetbalclub Cambuur 

werkt als een magneet op de drop outs. De 

resultaten van het project onderstrepen de 

succesfactor van de methode: 60 tot 80% van 

de jongeren gaat door met een opleiding of 

een stage, een aantal is direct bemiddeld naar 

werk.’

Reïntegratiecoach en ex-profvoetballer: ‘Wij 

stoppen de jongens niet in de schoolbanken 

en pushen niet. We nemen ze serieus en 

ondersteunen ze bij het maken van keuzes. Van 

de jongens verwachten we dat ze zich aan de 

afspraken houden. Gedurende vier weken zijn 

ze geen supporter maar een soort speler van 

Cambuur. Daar hoort een ander gedrag bij. We 

voetballen met ze en schudden ze wakker.’ 



‘Ik wil nu tandartsassistent worden’
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VMBO-CArrOUSeL ALS BerOepSOrIënTATIe

Het echte werk staat centraal

‘Ik ben het gaan doen omdat het verplicht is. Maar nu ik het gedaan heb, vind ik het heel goed. De Carrousel helpt 

bij het kiezen van een baan. Niet iedereen gaat uit zichzelf naar open dagen.’ Jamie Kerstens (17) heeft meegedaan 

aan verschillende VMBO-Carrouselbezoeken: een actieve manier van beroepsoriëntatie. Leerlingen maken een ronde 

langs leerbedrijven uit verschillende branches en sectoren. Daarbij staan het echte werk en de werkvloer centraal. Zo 

krijgen ze een reëel beeld van beroepen en opleidingen. Ook de kansen op werk komen bij de Carrousel aan bod. In 

Tilburg wordt samengewerkt met vijf vmbo-scholen, bedrijfsleven, zorginstellingen, het ROC Tilburg en de kennis-

centra. De gemeenten uit de regio Midden-Brabant zetten in op het extra promoten van kansrijke sectoren en het 

uitbreiden van de Carrousel.

Jamie zit op het VMBO in Tilburg. Als richting heeft ze verzorging 

gekozen. ‘Mijn eerste Carrousel ging over ouderen. Het was met een 

bejaardentehuis uit de buurt. Zij kwamen eerst op school. We had-

den een wandelroute voorbereid en een cursus rolstoelrijden gedaan. 

Die dag zijn we met ze gaan wandelen en kwamen zij op school wat 

drinken en eten. Daarna zijn wij naar het bejaardentehuis toe gegaan 

om daar wat te drinken en te kletsen.’ Jamie wist al dat ze graag met 

ouderen wilde werken en die dag werd dat beeld bevestigd. ‘Ik vond 

het wel grappig om te zien dat veel kinderen in de klas ouderen eerst 

niets vonden en na de Carrousel wel.’ Een andere Carrousel was bij een 

woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. ‘Daar kun je bijvoorbeeld 

op de kinderboerderij werken of in een winkeltje. Maar ik wou toch 

liever werken met ouderen.’ 

Helaas heeft Jamie haar toekomstbeeld vorig jaar moeten aanpas-

sen. Ze werd niet toegelaten tot het ROC, waar ze de opleiding tot 

ouderenverzorger wilde doen. Jamie heeft een halfzijdige verlamming 

en het ROC gaf aan dat het werk te zwaar zou zijn. ‘Daar heb ik het 

wel even moeilijk mee gehad. Nog een extra jaar naar het VMBO en 

een nieuwe opleiding kiezen. Gelukkig heb ik nu een nieuwe baan 

gevonden die me wel wat lijkt. Ik deed mee aan een Carrousel die liet 

zien wat het inhoudt om doktersassistent te zijn.’ Na een tandartsbezoek was Jamie eruit: ‘Ik wil nu tandartsassistent 

worden en me dan vooral bezighouden met het werk achter de balie. Mijn school wil me helpen bij de aanname.’

Jamie vindt dat je aan zo veel mogelijk Carrousels moet proberen mee te doen. ‘Pas dan ervaar je hoe iets echt is en 

kun je het goede kiezen. Je moet namelijk wel je hele leven werken.’

‘Leerlingen kunnen betere keuze maken’

Gemeente Tilburg: ‘Het is belangrijk 

dat kansrijke branches bij de 

carrouselbezoeken gepromoot 

worden. Hiervoor hebben we extra 

middelen beschikbaar gesteld in het 

kader van de regionale actieplannen 

jeugdwerkloosheid.’

  

Calibris, kenniscentrum Zorg, Welzijn 

en Sport: ‘Tijdens open dagen ligt de 

nadruk vaak op het mondeling informatie 

geven over beroepen. Het succes van de 

carrouselbezoeken is dat leerlingen zelf 

erváren wat het werk inhoudt. Hierdoor 

kunnen ze een betere beroeps- en 

opleidingskeuze maken waardoor de 

kansen op uitval of wisselen van mbo-

opleiding afnemen.’ 



‘Dit is de basis, een goede start’
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SCHOLIngSpOOL VOOr JOngeren In De MeTAAL

Leuker dan op school zitten

De 17-jarige Arthur van den Boom vindt dit leuker dan de hele dag op school zitten. ‘Al dat leren en huiswerk 

maken, dat is niks voor mij. Daarom ben ik gestopt met de havo.’ Arthur volgt de ROC-opleiding tot constructie 

bankwerker via de scholingspool van Metalent, een instroom- en opleidingsbedrijf in de metaalsector voor de regio 

Rijnmond en Drechtsteden. Hij heeft daar een leerarbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband. Zijn 

opleiding volgt hij in de praktijk, bij de bedrijfsvakschool van constructiebedrijf Heerema Zwijndrecht. 

Metalent is partner in een breed samenwerkingsverband van onder meer onderwijs, werkgeversorganisaties, UWV 

Werkbedrijf en gemeenten. De gezamenlijke ambitie is om jongeren aan de slag te krijgen in de metaalsector, omdat 

daar tekorten gaan ontstaan als de markt straks aantrekt. De financiering van de pool komt uit de metaalsector zelf, 

aangevuld met middelen van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Er zijn prestatie-afspraken gemaakt over de 

uitstroom naar regulier werk.

‘Ik zag toevallig een advertentie in de krant over de scholings-

pool. Ik was net gestopt met mijn havo, het was zomervakan-

tie, dus ik vond het wel best. Ik had nog niet echt een plan.’ 

Hij reageerde toch, want het leek hem wel leuk om iets tech-

nisch te doen. ‘En mijn pa en een aantal vrienden van me zit-

ten ook in de metaal.’ Met vier andere leerlingen volgt Arthur 

de tweejarige opleiding op het bedrijfsterrein van Heerema. 

‘We hebben elke week twee halve dagen theorieles en de rest 

van de week werken we in de bedrijfsschool. We leren slijpen 

en branden, lassen, tekeningen lezen, dat soort dingen.’ Vier 

weken leren worden afgewisseld met vier weken stage in de 

fabriek, waar de leerlingen eenvoudige werkzaamheden aan 

‘echte’ klussen doen. Zo kunnen ze gedeeltelijk al meewerken, 

krijgen ze een salaris en kunnen ze beoordelen of het vak hen 

bevalt. 

‘Deze richting past me wel,’ vindt Arthur. ‘Ik blijf wel in de 

metaal. Ik vond techniek altijd al leuk. Ik heb laatst hele-

maal alleen een nieuwe materialenbak gemaakt voor de opslag van spullen, van zes meter lang. Dat vond ik echt 

leuk. Vooral toen die met een hijskraan naar buiten werd gehesen, dat zag er goed uit.’ Het liefst wil Arthur straks 

doorgaan met een vervolgopleiding. ‘Wat ik nu doe is de basis, een goede start. Maar ik blijf dit denk ik niet altijd 

doen. Uiteindelijk wil ik wel een andere functie, misschien achter de tekentafel of op kantoor.’ Ook in die functies is 

nieuwe aanwas straks hard nodig. Dus Arthur zit op de goede weg.

‘Samenwerken om tekorten op te kunnen vangen’

Bedrijfsvakschool: ‘Het resultaat is veel beter nu we 

de theorie in kleine brokjes hier op de werkplek 

aanbieden. Vroeger was er veel uitval door spijbelen 

tijdens de lessen, terwijl de jongens er nu met 

plezier naartoe komen.’ 

Gemeente Dordrecht: ‘We hebben diverse regionale 

partijen bij elkaar gebracht en samen gekozen 

voor een branchegerichte aanpak in het regionaal 

actieplan jeugdwerkloosheid. De metaalnijverheid 

is sterk vertegenwoordigd op de mbo-arbeidsmarkt 

in deze regio. Om toekomstige tekorten in 

deze branche op te kunnen vangen moeten 

we als overheid samenwerken met werkgevers, 

beroepsonderwijs en kenniscentra.’
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Samenwerkingspartners en instrumenten

Bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid – maar ook van andere arbeidsmarktvraagstukken – zijn veel partijen en 

organisaties betrokken. In dat kader wordt vaak gesproken over de drie O’s: ondernemers, overheid en onderwijs. 

Wie zijn de samenwerkingspartners van gemeenten? En welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om de 

match tussen jongere en werkgever tot stand te brengen? Een beknopt overzicht.

Samenwerkingspartners
Ondernemers

Individuele werkgevers

In Nederland zijn ongeveer 830.000 ondernemingen actief. Het merendeel van deze ondernemingen (ca. 820.000) is 

actief binnen het MKB en heeft minder dan 100 werknemers. 

Sectoren en branches

Benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten, zoals bijvoor-

beeld de bouw of de horeca. Een economische sector wordt ook wel een branche of bedrijfstak genoemd. Branches 

en sectoren organiseren zich op zeer verschillende manieren en kunnen beschikken over aanzienlijke budgetten voor 

opleiding en ontwikkeling. Voor meer informatie zie de factsheet sectoren op www.vng.nl.

Kenniscentra 

Er zijn 17 kenniscentra die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van leerbedrijven waarin leerlingen in het mbo 

stage kunnen lopen en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur. De kenniscentra beschikken over veel 

informatie over de (regionale) stage- en opleidingsmarkt van de verschillende sectoren en zijn verenigd in het COLO. 

Meer informatie: www.colo.nl.

Overheid

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkloosheidswet 

(WW), Wajong (jong gehandicapten) en WIA/WAZ/WAO (arbeidsongeschikten). Zie ook: www.uwv.nl.

UWV Werkbedrijf 

Divisie van het UWV gericht op de bemiddeling en re-integratie van werkzoekenden met een werknemersverzeke-

ring.

Werkplein  

Samenwerkingsverband van gemeenten en UWV Werkbedrijf en het loket voor werkzoekenden (aanvragen uitkering 

en re-integratie) en werkgevers. Zie ook: www.samenvoordeklant.nl.
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Onderwijs

ROC 

Een regionaal opleidingscentrum biedt opleidingen aan in het middelbaar beroepsonderwijs (techniek, zorg en 

welzijn en economie) en volwasseneneducatie. Naast het gewone beroepsonderwijs heeft een ROC ook een contract-

poot, die speciaal op maat gemaakt opleidingen kan verzorgen. Zie ook: www.mboraad.nl.

AOC 

Een agrarisch opleidingscentrum verzorgt ‘groene’ opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu.

Vakinstelling 

Een vakinstelling richt zich op het opleidingenaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar 

beroepsonderwijs zoals de scheepvaart, de grafische- en designsector of de voedingsindustrie.

Instrumenten

Gemeenten kunnen in grote lijnen de volgende instrumenten inzetten richting werk:

Loonkostensubsidie

De werkgever ontvangt een bedrag om het (initiële) productieverlies op de werkplek te compenseren.

Sectorarrangement

De VNG heeft met verschillende sectoren afspraken gemaakt over de wijze waarop plekken voor jongeren 

beschikbaar gesteld worden. Het gaat op dit moment om 6000 plekken in de metaal, 1000 plekken in de bouw, 4500 

plekken in de uitzendbranche, 800 plekken in de luchtvaart en 260 in de schildersbranche. De sectoren zorgen voor 

plekken en opleiding. De gemeente kan loonkostensubsidies en de inkomensvoorziening in het kader van de wet 

WIJ inzetten. De uitdaging voor de gemeenten de komende tijd is om deze landelijke samenwerkingafspraken te 

vertalen in gemeentelijke uitvoeringsafspraken.

Plaatsingsbonus

Bonus voor de werkgever als hij een werknemer voor langere tijd (meestal meer dan 6 of 12 maanden) in dienst 

houdt.

Leerwerkbaan

Combinatie van leren en werken.

Langer op school houden van jongeren

In samenwerking met het onderwijs motiveren van jongeren om langer door te leren. 

Daarnaast is het voor sommige jongeren van belang om hen actief te begeleiden op het terrein van schulden, 

budgetteren, huisvesting, etc.
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Contactgegevens beschreven projecten

Loonkostensubsidie, Venlo

Werkplein Venlo

Selma Nijhof, tel. 06-13511349

s.nijhof@venlo.nl

PEP Startership, Groningen

www.pepstartership.nl

Alternatieve leerroute, Den Bosch

SBH Bouwopleidingen

Piet Slegers, tel. (073) 6456620

sbh.slegers@bouwhuisrosmalen.nl

Foyer de Jeunesse, Vlissingen

www.foyerdejeunesse.nl

Leerwerktraject gemeente Leeuwarden

Werkgeversteam gemeente Leeuwarden

Martien Wierdsma, tel. (058) 2334001

mwierdsma@leeuwarden.nl  

Jongerenvoucher, Utrecht

www.werk030.nl

Traject Alleenstaande Moeders, Amersfoort

Afdeling Arbeidsintegratie gemeente Amersfoort

Mia Troost-Oomen, tel. (033) 4695645

mcc.troost-oomen@amersfoort.nl

Martini Gilde, Groningen

Kenniscentrum Calibris

Gerda Boersema,  tel. 06-41172481 

g.boersema@calibris.nl 

Leerwerktraject Manpower, Arnhem

Director Government and Public Sector

Jeffrey van Meerkerk, tel. (020) 6602222

jeffrey.van.meerkerk@manpower.nl

Cambuur werkt!, Leeuwarden

Werkplein Leeuwarden

André Oord, tel. (058) 2338968

aoord@leeuwarden.nl

VMBO-Carrousel, Tilburg

www.vmbocarrousel.nl

Scholingspool Metalent, Rijnmond/Drechtsteden 

Marco de Korte, tel. (0180) 645454

mdekorte@deltametaal.nl
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Colofon
Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De publicatie is bedoeld voor 

(nieuwe) gemeenteraadsleden die zich bezighouden met vraagstukken op het terrein van werk en inkomen, arbeids-

marktbeleid en re-integratie. 
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