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Uitvoeringsplan  

A. Algemeen 
 
A.1 Datum 13 juni 2016 

A.2 Versienummer 4 

A.3 Speerpunt 3b en 3c Stage- / leerwerkplekken en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren (=KJ) 
A.4 Beleidsveld Kwetsbare jongeren 

A.5 Projectleider Ruby de Jong 
A.6 Opdrachtgever Agrifood Capital Werkt! Regio Noordoost Brabant 

A.7 Steller Ruby de Jong 
 

B. Inhoud 
 

B.1 Aanleiding Dit uitvoeringsplan valt onder het convenant VSV en kwetsbare jongeren 
2016-2020. Dit convenant is ondertekend door alle onderwijsinstellingen van 
het VO (incl. PrO en VSO), MBO, UWV en gemeenten in de regio Noordoost 
Brabant. Het doel van het convenant is tweeledig aan de ene kant het 
terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio conform de 
norm om in 2020 landelijk maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters te 
hebben. Aan de andere kant is het convenant gericht op de jongeren die niet 
in staat zijn om een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren verdienen 
een passende plek in het onderwijs, een toeleiding traject richting werk, een 
baan of dagbesteding. 
 
Binnen de programmalijn Kwetsbare jongeren zijn twee speerpunten 
centraal gesteld met daaronder actielijnen om te komen tot resultaat. Deze 
zijn tot stand gekomen door bijeenkomsten met betrokken netwerkpartners 
(gemeenten, onderwijs en UWV). Waarbij de link ligt met werkgevers 
middels het arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 
Speerpunten en actielijnen: 
Speerpunt 1:  
Voor alle kwetsbare jongeren in het onderwijs is er een stage- of 
leerwerkplek. De bijbehorende actielijnen: 

 Vergroten van bewustzijn bij bedrijfsleven van de kansen die zij 
kunnen bieden voor kwetsbare jongeren (dit mede via het WSP); 

 Het opmaken van een overzicht van het aanbod van producten van 
de scholen; Is aanwezig en ligt op alle scholen 

 Bedrijven worden gestimuleerd om stage-en leerwerkplekken 
beschikbaar te stellen voor kwetsbare jongeren; 

 Extra begeleiding kwetsbare jongeren tijdens hun eindstage (laatste 
schooljaar) richting arbeidsmarkt (job coaching, job hunting/creatie 
en ontwikkeling werknemersvaardigheden); 

 Onderzoeken of het mogelijk is dat het WSP meehelpt bij het vinden 
van geschikte stageplekken; 

 Vergaande samenwerking van scholen met netwerkpartners voor 
het creëren van stage-en leerwerkplekken voor kwetsbare jongeren 
en plaatsing (SW, SBB, actieplan leerbanen, WSP). 

 Doorontwikkeling van de huidige samenwerking tussen onderwijs op 
het gebied van uitwisseling stageplekken. 

 Uitzoeken hoe de stageplekken binnen zorginstellingen voor 



 

2 

 

kwetsbare jongeren behouden kunnen blijven. 
Speerpunt 2:  
Arbeidstoeleiding en kwetsbare jongeren die niet in staat zin zelfstandig 
het wettelijk minimum loon te verdienen.  
De bijbehorende actielijnen om te komen tot resultaat:  

 Ontwikkelen gezamenlijke aanpak laatste schooljaar 
 Ontwikkelen nazorg tussen gemeenten, onderwijs en UWV 

(overgang kwetsbare WW jongeren naar wwb) 
 Bewustzijn creëren bij werkgevers voor kansen die zij kunnen bieden 

voor kwetsbare jongeren; 
 Ontwikkeling aanpak 16 en 17 jarigen voor niet school- en leerbare 

jongeren door onderwijs en gemeenten (hierin onderscheid maken 
in jongeren met weinig zicht op beroepsbeeld en jongeren die nog 
niet arbeidsrijp zijn); 

 De route naar arbeid voor leerlingen in een leerwerktraject (LWT) op 
het vmbo ontwikkelen. 

 Vergaande samenwerking met netwerkpartners voor het creëren 
van banen voor kwetsbare jongeren en plaatsing (SW, Regionaal 
werkbedrijf (WSP)), UWV). Dit inclusief de banenafspraken.  

 Komen tot een uniforme dienstverlening en systematiek van 
gemeenten richting werkgevers denk hierbij onder andere aan 
loonwaarde meting in het laatste schooljaar, ondersteuning 
werkgevers door jobcoaches.  

 Onderwijs zo nodig/ inzetten voorjongeren die niet op school zitten 
en die extra ondersteuning nodig hebben richting arbeid; 

 Opstellen van een overzicht van de voorzieningen die de gemeenten 
aanbieden aan werkgevers. 

 Linken en afspraken maken met de betrokken partijen rondom 
(arbeidsmatige) dagbesteding voor jongeren die op de grens zitten 
tussen dagbesteding of reguliere arbeid. 

B.2 Bestuurlijke 
betrokkenheid 
 
 

Het uitvoeringsplan 2016 – 2017  en de planning voor 2016 – 2020 wordt 
vastgesteld in de stuurgroep VSV en kwetsbare jongeren van 7 juli 2016. 

B.3 Probleemanalyse 
 
 

Voor een duurzame positie op de arbeidsmarkt is altijd extra aandacht en 
begeleiding voor kwetsbare jongeren nodig. Een stage of leerwerkplek is 
essentieel voor de ontwikkeling van arbeids- en werknemersvaardigheden 
en dé manier voor kwetsbare jongeren om een stap te maken naar de 
arbeidsmarkt voor een passende betaalde baan.  Kortom de toeleiding naar 
arbeid middels stage en leerwerkplekken, aangevuld met (branche)-
certificaten zijn nodig om kwetsbare jongeren (gedeeltelijk) zelfstandig te 
kunnen laten deelnemen in de maatschappij. 

B.4 Doelstelling 1. Voor alle kwetsbare jongeren in het onderwijs is er een stage- of 
leerwerkplek; 

2. Arbeidstoeleiding en plaatsing kwetsbare jongeren die niet in staat 
zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen 

B.5 Resultaat  Alle jongeren die uitstromen vanuit het VSO, PRO, VMBO, Entreeopleiding en 
uitvallers MBO2 stromen uit naar vervolgonderwijs, een passende baan,  
dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. 

B.6 Risico’s  De regionale verschillen in de dienstverlening van gemeenten voor 
werkgevers en de ondersteuning van kwetsbare jongeren richting de 
arbeidsmarkt; 
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 Arbeidstoeleiding en werkervaringsplekken verloopt via werk & 
inkomen, regionaal werkbedrijf en werkgevers service punten. Het 
ontbreekt aan een resultaatverplichting om in te zetten op deze 
doelgroep terwijl de opbrengst om een sluitende overgang 
onderwijs – arbeidsmarkt te hebben groot is (preventief ipv 
reactief);  

 De realiteitszin van jongeren en /of aanwezige hulpverlening 
waardoor een passende vervolgstap niet direct werkt na 
schoolverlaten; 

 De communicatie met en tussen de netwerkpartners waarmee we 
samenwerken in de lijn kwetsbare jongeren en de diversiteit aan 
partijen.  

 Inzet van partijen is op basis van betrokkenheid doelgroep KJ 

 
 

C. Aanpak 
 
C.1 Aanpak Om de doelstellingen en de daaronder liggende actielijnen te realiseren 

wordt er samengewerkt met en tussen alle netwerkpartners binnen de 
programmalijn kwetsbare jongeren. Op verzoek van de partners is gekozen 
voor een gefaseerd uitvoeringsplan voor de komende jaren, deze is: 

 2016 – 2017 Onderwijs, gemeenten en UWV ontwikkelen een 
gezamenlijke aanpak KJ in laatste schooljaar, de nazorgperiode en 
voor jongeren die niet school- en/of leerbaar zijn (voor details zie 
bijlage 1). 

 2017 – 2018 1. Ontwikkelen betrokkenheid werkgevers ter 
beschikking stellen van stage- en leerwerkplekken en 2. Ontwikkelen 
intensieve samenwerking onderwijs en netwerkpartners voor het 
creëren van gezamenlijke aanpak stage- , leerwerkplekken en banen 
KJ. 

 2018 – 2019.  Optimale dienstverlening ondersteuning werkgevers 
doelgroep KJ 

 2019 – 2020 verankering van alle resultaten, bepalen actielijnen 
laatste jaar convenant en schrijven van uitvoeringsprogramma 2020 
en verder. 

 Algemene doelen: 
1. Verkennen diverse methodiek voor ondersteuning arbeid 

kwetsbare jongeren als o.a Skills en Boris; 
2. Ontwikkelen route naar arbeid voor jongeren LWT op VMBO 
3. Intensiveren regionale netwerken KJ (LOB) – vanaf 2017 / 2018 

onderdeel van de programmalijn Talent & Werk; 
4. Netwerkmakelaars ROC 

Jaarlijks wordt er een gedetailleerd uitvoeringsplan met concrete resultaten 
geschreven dat draagvlak heeft van alle betrokken netwerkpartners. Dit 
omdat het beleidsterrein kwetsbare jongeren in ontwikkeling is en daar waar 
nodig aanpast moet kunnen worden. 
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Regio/Doel Actie Resultaat Wie Verantwoordelijk Wanneer Financiën 

Arbeidsmarktregio 
Noordoost Brabant 
 

      

      

Hoofdlijnen       
2016 – 2017 
Onderwijs, gemeenten 
en UWV ontwikkelen 
een gezamenlijke 
aanpak KJ in het 
laatste schooljaar, de 
nazorgperiode en voor 
jongeren die niet 
school- en/of leerbaar 
zijn (Zie bijlage 1 
gedetailleerde 
uitvoeringsplannen 
van actielijn 1 en 2 
binnen dit doel, 2016 
– 2017) 

Onderwijs, gemeenten 
en UWV trekken 
samen op om te 
komen tot wie wat 
doet in het laatste 
schooljaar en 
regionale nazorg KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenten trekken 
samen met onderwijs 

A4 waarin onderwijs, 
gemeenten en UWV 
concreet vastleggen: 
wie wat doet in het 
laatste schooljaar1,  wie 
wat doet na 
schoolverlaten in het 
kader van nazorg2 en  
uniforme wijze van 
overdracht (regionaal 
overdrachtsformulier 
zie bijlage) met als 
resultaat dat alle 
jongeren in beeld zijn 
met hun vervolgstap  
(vervolgonderwijs, 
passende baan, 
dagbesteding of in een 
toeleidingstraject) en 
gestuurd kan worden 
richting een 
vervolgstap 
 
Overzicht met 
onderwijsvorm, naam 

Vertegenwoordiger 
VSO, PRO, VMBO, ROC, 
gemeenten, SBB en 
UWV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage coördinator per 
onderwijsinstelling 

Projectleider KJ 2016 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017 

€ 50.000,-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1
 Onderwijs zorgt voor uitstroom met doelgroepregister of scholingsbelemmering 

2
 De vertegenwoordigers ROC/RBLBNO van zowel regio 36a als 36b leggen een verbinding met de sociale wijkteams en zorgen voor een contactenlijst die gedeeld wordt met onderwijs 



 

5 

 

en SW op om te 
komen tot een aanpak 
voor niet school- en 
leerbare jongeren 

jongere (leeftijd, 
woonplaats en 
situatiebeschrijving 
waarom niet school- en 
/of leerbaar) en wat 
nodig om te komen tot 
resultaat (baan, 
dagbesteding of 
vervolgstudie) 
aangeleverd door 
onderwijs 
 
Menukaart om te 
komen tot maatwerk, 
wie wat kan doen voor 
deze jongere (niet 
school- en/of leerbaar 
en in de leeftijd 16 / 19 
jaar), prijskaartje en 
pilot met jongeren als 
testcase 
(innovatiebudget) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertegenwoordiger 
gemeenten, VSO, PRO 
en (V)MBO, SW 
bedrijven (Weener, IBN 
en WSD) en UWV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovatiebudget  
€ 100.000,- 1e jaar 
(3 regio’s), 2e jaar € 
75.000,- en laatste 
jaar € 50.000,-. 
Vanaf 2020 
opgenomen in de 
vaste financiële 
structuur van de 
partners  

2017 – 2018 
Ontwikkelen 
betrokkenheid 
werkgevers ter 
beschikking stellen 
van stage- en 
leerwerkplekken 

Onderwijs ontwikkelt 
een PR plan voor 
structurele 
marktbewerking 
bedrijfsleven voor 
stage en 
leerwerkplekken 

Plan met acties vanuit 
onderwijs naar 
werkgevers als: 
-actieve deelname 
ondernemersvereniging 
en netwerkbijeen-
komsten AFC; 

VSO, PRO, VMBO en 
ROC 
 
 
 
 
 

Kartrekker vanuit 
Onderwijs 
 
 
 
 
 

2017 – 2018 
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Ontwikkelen 
intensieve 
samenwerking 
onderwijs en 
netwerkpartners voor 
het creëren van 
gezamenlijke aanpak 
stage-, 
leerwerkplekken en 
banen KJ 
 

 
 
 
 
 
 
Onderwijs, 
gemeenten, UWV  en 
AFC ontwikkelen een 
leaflet voor 
werkgevers over KJ en 
ondersteunende 
middelen en 
werkgeversinformatie 
op website AFC 
 
4 x per jaar item in 
nieuwsbrief AFC over 
KJ 
 
 
 
 
Inzet om met de 
netwerkpartners alle 
jongeren die 
uitstromen richting 
arbeid op een 
betaalde baan of 
werkervaringsplek te 
krijgen 
 
 
In het kader van het 

- ontbijtsessie of ander 
event met werkgevers; 
- wat kan onderwijs 
voor werkgevers 
betekenen etc. 
 
Leaflet met duidelijke 
informatie voor 
werkgevers 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks structureel 
onder de aandacht bij 
werkgevers en 
netwerkpartners AFC 
voor stages en 
leerwerkplekken 
 
Knelpunten boven 
water halen voor de 
doelgroep KJ 
(rugnummers en 
knelpunt) en 
verbindingen leggen 
die ontbreken om te 
thuiszitten te 
voorkomen 
 
Bewustzijn creëren 

 
 
 
 
 
 
AFC, onderwijs, 
gemeenten en UWV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Input vanuit VSO, PRO, 
VMBO en ROC 
 
 
 
 
 
Onderwijs, gemeenten, 
UWV en regionaal 
werkbedrijf 
 
 
 
 
 
 
 
Regionaal werkbedrijf, 

 
 
 
 
 
 
Projectleider KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmaak en aanleveren 
AFC Projectleider KJ 
 
 
 
 
Projectleider  KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmacoördinator 

 
 
 
 
 
 
Q1 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q1 – 2017 
 
 
 
 
 
 
Q2 – 2017, 
uitstroom 
schooljaar 2016 – 
2017 
Uitzetten 
eventuele acties 
sluitende overgang 
onderwijs naar 
arbeid 2017 – 2018 
 
1e kennismaking 20 

 
 
 
 
 
 
 
€ 10.000,- 
ontwikkeling 
leaflet en input 
website AFC 
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convenant en de 
programmalijn KJ 
verzoek neerleggen bij 
het regionaal 
werkbedrijf om te 
komen tot ambitie 
plaatsing x-aantal 
jongeren doelgroep KJ  

door bespreking memo 
scholingsbelemmering 
en vragen om mee te 
werken aan realisatie 
van het convenant voor 
de gestelde 
speerpunten; 

Programmacoördinator 
VSV/KJ, Projectleider 
KJ, onderwijs en 
gemeenten  
 
 
 
 
 
 
 
 

VSV en KJ / 
Projectleider KJ 
 
 
 
 
 
 
 

juni 2016 

2018 – 2019 
Optimale 
dienstverlening onder-
steuning werkgevers 
doelgroep KJ 
 

Regionaal komen tot 
een zo uniform 
mogelijke 
dienstverlening en 
systematiek richting 
werkgevers voor KJ, 
profiel arbeid en 
borging lange termijn 
ondersteuning 
 
 
Jaarlijkse update aan 
maatregelen die 
gemeenten inzetten 
voor werkgevers 
doelgroep KJ te 
ondersteunen 

Uniform 
loonwaardesysteem, 
Loonwaardemeting 
laatste 3 maanden van 
onderwijs als contract 
werkgever inzicht is, 
mogelijkheid tot LKS, 
NRP/LRP en job 
coaching voor 
werkgever 
 
A4 per gemeenten met 
informatie middelen en 
mogelijkheden 
doelgroep KJ 

Gemeenten, 
Programmamanager 
AFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenten 

Programmacoördinator 
VSV en KJ, 
Projectleider KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectleider KJ 

01.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks vanaf 
01.07.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 
Ontwikkeling route 
naar arbeid voor 
jongeren LWT op 

 
Analyse hoeveel 
jongeren, welke 
problemen en advies 

 
Op basis van analyse 
afspraken maken over 
vervolgstappen voor 

 
Kartrekker VMBO Theo 
van den Berg met 
ondersteuning 

 
Programmacoördinator 
VSV en KJ, 
Projectleider KJ 

 
N.t.b. 
 
 

 
€ 12.500,- 1e jaar, € 
6.000,- 2e jaar en 
3e jaar verankering 
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VMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkennen Skills 
methodiek (inbreng 
ROC de Leijgraaf) 
 
 
 
 
 
Intensiveren regionale 
netwerken KJ (LOB) 
(inbreng ROC de 
Leijgraaf) 
 
 
Netwerkmakelaar ROC 
de Leijgraaf  

wat nodig is voor 
deelname in de 
maatschappij of 
vervolgonderwijs 
 
VMBO bezoekt VSO en 
PRO voor kennis-
making 
branchecertificering 
en route arbeid 
 
Instrument Skills 
inzetten in laatste 
onderwijsjaar en 
entree. Brede 
belangstelling in de 
regio kweken 
 
 
Inspiratiebijeenkomst 
rondom 
ketensamenwerking 
KJ 
 
 
 
 
 
 

deze jongeren 
 
 
 
 
Kijkje in de keuken en 
ophalen ideeën voor 
ontwikkeling route 
arbeid 
 
 
Bekostigen training 
Skills, Start regio 36b 
 
 
 
 
 
 
Het netwerk is actueel 
en op de hoogte van 
LOB 
 
 

Projectleider KJ en 36A 
kartrekker benoemen 
(Han levert naam aan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROC de Leijgraaf, PRO, 
VSO, VMBO en 
gemeenten 
 
 
 
 
 
Ketenpartners die 
training hebben 
gevolgd en/of 
geïnteresseerden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmanager VSV 
de Leijgraaf / 
Projectleider KJ 
 
 
 
 
 
Programmanager 
VSV/Projectleider KJ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.t.b. 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 2020 2x per 
jaar 
 
 
 

in bestaande 
structuren en 
financiën 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 15.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
LOB geheel 2016 -
2017 € 10.000,-, 
locatie 
gefaciliteerd door 
onderwijsinstelling.  
 
 
€ 56.000,- (afbouw 
met 25% tot 2020) 
  

2019 – 2020 
Verankering van alle 
resultaten , bepalen 
actielijnen laatste jaar 
convenant en 

Bijeenkomst met 
netwerkpartners in Q2 
2019 
 
 

Actieplan doelen 2019 
– 2020, punten die nog 
aandacht behoeven 
voor definitieve 
verankering in 

Gemeenten, onderwijs 
en UWV 
 
 
 

Projectleider KJ 
 
 
 
 

Q1 2019 
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actieplan opstellen 
2020 en verder 

 
 
 
Schrijven concept 
uitvoeringsplan 2020 
en verder 

bestaande structuren 
en input 2020 – 2024 
 
Definitief 
uitvoeringsplan 2020 
en verder 

 
 
 
Projectleider KJ 
 

 
 
 
Programmacoördinator 
VSV en KJ, bestuur VSV 
/ KJ 
 

 
 
 
Juli 2019 
 

 
 
 
 

Faciliterend Partijen verbinden en 
in de rol van 
regievoerder zetten 

Netwerk verstevigen en 
informeren juiste 
processtappen 

Projectleider KJ Projectleider KJ doorlopend  

Informerend Informeren van alle 
netwerkpartners 
binnen de lijn KJ over 
relevante ontwik-
kelingen. Dit kan door 
aanschuiven binnen 
relevante overleggen 
of schriftelijk  
 
Jaarlijks minimaal 1 
werkbezoek bij 
aangesloten 
netwerkpartners 

Kennisdeling met 
netwerkpartners zodat 
ze up to date zijn en 
kunnen handelen in 
belang van KJ 

Projectleider KJ, 
Programmacoördinator 
VSV en KJ 

Projectleider KJ doorlopend  
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F. Financiën 
 

F.1 Totale kosten Voor de aanpak Kwetsbare jongeren vragen wij de flexibiliteit om jaarlijks te 
bekijken waar knelpunten liggen met eventueel een financieringsvraagstuk.  
 

F.2 Dekking Regionale middelen VSV en Kwetsbare jongeren vanuit Ministerie van OC&W 
F.3 Middelen inzet  Financiële planning per jaar inclusief uren projectleider en exclusief BTW. 

2016 – 2017 € 300.000,-  
Deze investering wordt als volgt ingezet: € 50.000, - voor ontwikkeling 
nazorg, € 100.000,- innovatiebudget niet school- en / of leerbare jongeren,  
€ 10.000, - ontwikkeling leaflet KJ werkgevers / AFC, € 12.500,- startup 
budget ontwikkeling route arbeid LWT jongeren, € 15.000,- voor Skills,  
€ 10.000, - voor LOB (gaat naar lijn talent en werk in 2017 – 2018) en  
€ 56.000, - netwerkmakelaar ROC.  
 
Vanaf 2017 staan een aantal vaste kosten gereserveerd. Wij vragen per 
2017-2018 jaarlijks ruimte om de financiën  op de lijn KJ vast te leggen zodat 
gericht ingezet kan worden op actuele ontwikkelingen.  
2017 – 2018 € 300.000,- 
2018 – 2019 € 300.000,- 
2019 – 2020 € 300.000,- 

 



 

11 

 

Bijlage 1  Uitvoeringsplan 2016 – 2017  
Doel:   Onderwijs, gemeenten en UWV ontwikkelen een gezamenlijke aanpak KJ in het laatste 

schooljaar, de nazorgperiode en voor jongeren die niet school- en/of leerbaar zijn 
Actie 1:   Onderwijs, gemeenten en UWV trekken samen op om te komen tot wie wat doet in het 

laatste schooljaar en regionale nazorg KJ 
Resultaat:  

 A4 waarin onderwijs, gemeenten en UWV concreet vastleggen  wie wat doet in het 
laatste schooljaar3 en wie wat doet na schoolverlaten in het kader van nazorg4. 

In het A4 wordt vastgelegd: 
 Wat doet onderwijs in het laatste schooljaar en in de 2 jaar na schoolverlaten; 
 Wat doet onderwijs met activiteiten buiten de contractactiviteiten in kader van 

nazorg (ESF, financiering vanuit gemeenten, eigen gereserveerd budget)?; 
 Wat doen gemeenten in het laatste schooljaar en na schoolverlaten? 
 Wat doet het UWV in het laatste schooljaar en na schoolverlaten?  
 Proces van samenwerking onderwijs, gemeenten, UWV en werkgevers; 
 Overgang UWV  (WW) naar gemeenten als jongeren onderwijs al verlaten 

hebben; 
 Contactenlijst onderwijs, gemeenten en UWV. 

 We werken met een uniform regionaal overdrachtsformulier en hierop wordt ook 
aangegeven of jongere uitstroomt met doelgroepregister of scholingsbelemmering. 
Deze geeft inzicht met welk profiel jongeren uitstromen en brengt naar voren waar 
eventueel nog hiaten zijn voor onderwijs en gemeenten. Daarnaast biedt dit 
formulier ruimte om aan te geven welke dagbesteding nodig is zodat daar de 
toekomstige inkoop op afgestemd kan worden (Definitief formulier vaststellen); 

 Deze gesignaleerde hiaten worden gemeld bij projectleider KJ zodat wij regionaal 
inzicht hebben welke acties ondernomen moeten worden om de gestelde ambitie 
waar te maken; 

 De te ondernemen acties worden besproken in het tactisch overleg en vervolgens 
neergelegd op de juiste overlegtafel om te komen tot resultaat. 

 
Wie sluit aan vanuit VSO, PRO, VMBO, Entreeopleiding/MBO2, gemeente en UWV om dit te realiseren? 
Actie 2:  Gemeenten trekken samen met onderwijs, samenwerkingsverband  en SW op om te 

komen tot een aanpak voor niet school- en leerbare jongeren (vanaf 16 – 19 jaar) met 
uitstroomprofiel arbeid of uitval VMBO en/of entreeopleiding/MBO2.  

Resultaat:  
 Regionaal overzicht van jongeren die richting arbeid gaan en die tussen wal en schip 

driegen te vallen met onderwijsvorm, naam jongere (leeftijd, woonplaats en 
situatiebeschrijving) en wat nodig om te komen tot resultaat (baan of 
werkervaringsplek). Hierbij ook aandacht voor de doelgroep die afgewezen wordt 
voor de wajong en route arbeid ingaat; 

 Menukaart om te komen tot maatwerk, welke partner wat kan doen voor deze 
jongere, prijskaartje en pilot arbeidstraining met jongeren als testcase 
(innovatiebudget). Voorwaarde is om samen met onderwijs te kijken of er 
branchecertificaten of entreeopleiding behaald kan worden (input om te komen tot 
menukaart / maatwerk zijn de uitkomsten van de interventiesubsidie).  

 Afspraken die gemaakt worden met de partners op tactisch niveau inbrengen in het 
RSA om te komen tot een (sub)regionale aanpak.  

    
Wie sluit aan vanuit VSO, PRO, ROC, SW, gemeente en samenwerkingsverband om dit te realiseren? 

                                                     
3
 Onderwijs zorgt voor uitstroom met doelgroepregister of scholingsbelemmering 

4
 De vertegenwoordigers ROC/RBLBNO van zowel regio 36a als 36b leggen een verbinding met de sociale wijkteams en 

zorgen voor een contactenlijst die gedeeld wordt met onderwijs 
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Bijlage 2 Wat wordt al gedaan? 
Onderwijs, gemeenten en UWV ontwikkelen een gezamenlijke aanpak KJ in het laatste schooljaar, de 
nazorgperiode en voor jongeren die niet school- en / of leerbaar zijn: 

 Gemeenten en UWV sluiten aan bij uitstroomgesprekken onderwijs en hebben toestroom in 
beeld, en welke ondersteuning mogelijk nodig (warme overdracht); 

 Gemeenten kunnen onderwijs (VSO en PRO) tot 5 jaar na schoolverlaten bellen over een ex-
leerling; 

 Netwerkpartners vinden elkaar op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau 2 tot 4 keer per 
jaar voor doorontwikkeling samenwerking o.a. uitwisseling stageplekken, casuïstiek,  en 
realiseren van de getekende ambitie in het convenant; 

 Centrumgemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt bij het in beeld krijgen van schoolverlaters 
door het verstrekken van een excelsheet met 5 prio’s; 

 Verder optimalisatie en ontwikkeling arbeidstoeleiding laatste schooljaar VSO en PRO middels 
ESF ARNO. De projectgroep deelt kennis en best practices met elkaar om arbeidstoeleiding te 
optimaliseren (binnen ESF kunnen de kosten samenhangend met aanvraag doelgroepregister/ 
scholingsbelemmering weggeschreven worden); 

 Regio 36b legt de verbinding met de sociale wijkteams voor KJ voor sluitend netwerk tijdens en 
na schoolverlaten. Regio 36A heeft dit in beeld. Contactenlijst wordt regionaal met onderwijs 
gedeeld; 

 UWV trekt de kar voor vereenvoudiging aanvraag doelgroepregister en scholingsbelemmering; 
 Op basis van de uitkomsten van de interventiesubsidie hebben gemeenten beleid ontwikkelt 

en/of aangepast om de doelgroep KJ te faciliteren en is IBN gestart met training voor de 
doelgroep; 

 Onderwijs zoekt samenwerking met andere partners voor begeleiding/opleiding leerlingen; 
 NPO (5 Praktijkscholen) ontwikkelen aanbod voor gemeenten voor kwetsbare jongeren. 

 
Ontwikkelen betrokkenheid werkgevers voor ter beschikking stellen van stage- en leerwerkplekken en 
ontwikkelen intensieve samenwerking onderwijs en netwerkpartners voor het creëren van 
gezamenlijke aanpak stage-, leerwerkplekken en banen KJ: 

 Onderwijs en gemeenten organiseren bijeenkomsten met werkgevers als ontbijtsessies, 
vacaturecafé, etc.; 

 Nieuwsbrief AFC richting werkgevers met aandacht voor KJ; 
 Hutten heeft bakkerij Kentalis overgenomen met behoud van stage- en leerwerkplekken; 
 Ambitie om 45 jongeren te plaatsen vanuit actieplan jeugdwerkloosheid (20 RMC = KJ, 15 WWB 

en 10 WW). In juli ’16 definitief besproken met RMC, Regionaal Werkbedrijf en Liesbeth en Ruby 
(vanuit actieplan jeugdwerkloosheid); 

 Oriënterend gesprek met nieuwe secretaris regionaal werkbedrijf / WSP om doelgroep KJ en 
mogelijke ambitie te bespreken 

 
Optimale dienstverlening ondersteuning werkgevers doelgroep KJ: 

 De meeste gemeenten hebben KJ als prioritaire doelgroep in hun beleid opgenomen; 
 Screening doelgroepregister om te komen tot analyse bruto – netto verhouding met als doel 

vereenvoudigde opname hierin realiseren; 
 Regionaal één loonwaardesysteem; 
 Loonwaardemeting in de laatste 3 maanden van onderwijs als er contract bij werkgever in zicht 

is; 
 Presentaties houden en aanbieden werkbezoek vanuit VSO en PRO aan ambtelijk apparaat 

inclusief wethouders over de doelgroep KJ; 
 Memo over scholingsbelemmering vs doelgroepregister en wijze van samenwerking met o.a 

vraagstelling om LKS toe te passen bij uitstroom VSO/PRO richting arbeid als contract in zicht is; 
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 Er is een ambtelijk en portefeuilleoverleg sociale zaken, werk & inkomen ingericht waar aandacht 
gevraagd kan worden voor de doelgroep KJ. 


