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We streven ernaar om zoveel mogelijk jongeren aan het werk te krijgen, werkervaring te laten 

opdoen of een passende opleiding te geven. Tevens willen we duurzaam een verbetering 

aanbrengen in de aansluiting tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. 

1000 Jongeren 

interesseren voor en 

informeren over 

kanssectoren 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

200 Jongeren extra 

hebben een betaalde 

baan 

200 Jongeren extra 

hebben een BBL-

werkplek 

200 Jongeren extra 

hebben een 

werkervarings- of 

stageplek. 

200 Kwetsbare 

jongeren zijn 

teruggegaan naar 

school 

100 Kwetsbare 

jongeren zijn aan het 

werk of hebben 

stappen gemaakt 

richting de 

arbeidsmarkt 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

100 Hoog opgeleide 

jongeren zijn via een 

werkervaringsplek 

aan de slag 

Alle instrumenten 

zijn in de hele regio 

toegepast en 

geborgd 

Er is sprake van een 

sluitende aanpak van 

jongeren 

Gezamenlijke aanpak van onze arbeidsmarktregio aan de hand van de instrumenten die we in willen zetten. Er is gekozen voor een beperkt aantal instrumenten waar tot op heden goede resultaten mee hebben behaald. De 

instrumenten worden in alle kanssectoren (techniek, callcenterbranche, zorg, ICT en de maritieme sector) ingezet. 

D Opleidingen dichtbij de werkgever 

 

Gildes Opleiding volgens het meester-gezel 

model. BOL opleiding op de 

werkvloer waarbij de school naar de 

werkgever en de leerlingen toekomt. 

 

Wijkleerbedrijf Nieuw op te richten 

opleidingstraject gekoppeld aan een 

instelling voor thuiszorg en/of 

verzorgingshuis voor BOL/BBL op 

MBO niveau 1 en 2. 

E Coaching Werkzoekende jongeren 

worden gekoppeld aan een 

ondernemer en diens netwerk. De 

jongeren worden door de 

ondernemer/coach geholpen met het 

kiezen, zoeken en vinden van de 

juiste baan. Vier keer per jaar start 

een groep van 25 jongeren. 

A Voorlichting en (terug) naar school: sluit 

aan bij het bestrijden van voortijdig 

schoolverlaten.  

1 Pak je school! We leiden 60 kwetsbare 

jongeren terug naar school. 

2 We bieden voorlichting aan 

werkzoekende en met werkloosheid 

bedreigde medewerkers over de 

technische sector 

3 We stimuleren de mobiliteit van jongeren 

door kennismakingsgesprekken met 

bedrijven 

4 We dringen stagetekorten terug door 

werkgevers gericht te benaderen en 

te faciliteren 

B Vouchers: om jongeren en werkgevers 

maatwerk te bieden bij het vinden 

van de juiste baan of werknemer. 

Knelpunten hierdoor snel en simpel 

op te lossen. 

Voucher 1: Arbeidscontract/BBL werkplek 

via werkgever die premie krijgt. 

Voucher 2: Werkervaringsplek voor 

minimaal 6 maanden 

Voucher 3: Naast bovenstaande vouchers 

mogelijk indien sprake is van extra 

begeleiding 

Voucher 4: Bedoeld voor extra kosten die 

een jongere moet maken 

C Werkcarrousel en opleidingscarrousel 

 

Werkcarrousel: Ondersteuning bij oriëntatie 

op de arbeidsmarkt d.m.v. 

stageplekken bij verschillende 

werkgevers. Jobcoach leert leerling 

de basis van 

werknemersvaardigheden. 

 

Opleidingscarrousel: Om leerlingen een 

beter beeld te geven van 

verschillende beroepen. Geschikt 

voor MBO leerlingen die dreigen uit 

te vallen en voor werkzoekende 

jongeren 

Gebruik bestaande projectorganisatie van ‘Werk in Zicht’ ingezet. (op basis van vorige 

actieplanperiode zijn alle betrokken partijen blijven werken aan een zo goed mogelijke 

voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt en het voorkomen van langdurige werkloosheid.  

Structuur van de arbeidsmarktregio. Zo is het bestuurlijk overleg (bestaande uit wethouders van de 

betrokken gemeenten) uitgebreid met vertegenwoordigers van het UWV en de ROC’s. Tevens is 

er een directeurenoverleg ingesteld waardoor de activiteiten van de arbeidsmarktregio nauw 

aansluiten op de reguliere werkzaamheden van betrokken organisaties. De maatregelen worden 

uitgevoerd door de betrokken organisaties. Zij worden daarbij ondersteund door een klein 

projectbureau. Vanzelfsprekend worden maatregelen en projecten uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met werkgevers in de regio. 

Project 1:  

15 Jongeren volgen een opleiding in 

de verzorging/thuiszorg met 

zicht op werk of doorstroming 

naar een hoger niveau. 

Ons motto is: “In beweging!”  

Daarmee doelen we vooral op het in beweging krijgen van de jongeren. Voor hen geldt dat ze fysiek mobiel moeten worden en ook  moeten zoeken naar werk en opleiding buiten hun directe woonomgeving. Verder moeten ze in beweging komen bij het maken van de 

juiste beroepskeuze en moeten ze de juiste opleiding vinden en te voltooien. Ook van werkgevers vragen we om in beweging te komen en gezamenlijk bij te dragen aan een goede match tussen het werk en de jongeren. 

 

Factsheet Groningen 2013-2014 ‘In beweging – Aan de bak’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Project 2:  

15 Jongeren volgen een opleiding tot 

TIG lassen 3/pijpfitten met 

stage en kans op betaald werk 

Project 3:  

10 Jongeren volgen een opleiding tot 

steigerbouwer A 

Project 5:  

40 Jongeren volgen een vooropleiding voor 

callcenter medewerker waarmee ze 

duurzaam uitstromen uit de uitkering 

Project 6:  

14 Jongeren worden opgeleid in de 

logistiek bij het sorteercentrum 

van PostNL 

Project 10:  

12 Jongeren met een BBL-opleiding 

niveau 2 kunnen instromen in 

de groensector binnen de 

gemeente Groningen 

Project 7:  

10 Jongeren zonder startkwalificatie doen 

productiewerk bij Muelink & Grol, 

volgen een opleiding en krijgen 

begeleiding 

Project 11:  

14 Jongeren kunnen een AKA diploma halen 

en brede werkervaring opdoen in het 

Restauratieproject van het historische 

scheepje “Friso”. 

Project 8:  

10 Jongeren vormen een webteam 

(“Grunn online”) en worden al 

werkend opgeleid voor een 

baan in de internetsector. 

Project 12:  

10/15 Jongeren worden 

met baangarantie 

opgeleid voor het 

werk bij rederijen 

Project 9:  

40 Jongeren worden jaarlijks opgeleid voor 

het werken in een contactcenter en 

kunnen dan hoger instappen in een 

callcenter test 

Project 4:  

15 Lassers worden gecertificeerd op 

niveau 3 MIG/MAG op 

meerdere werven in de 

provincie Groningen 

Project 13:  

15 Startership voor hoog opgeleiden 

met noodzaak professionele 

ondersteuning/begeleiding. 

Broekriem krijgt 

startsubsidie om 

werkzoekende 

jongeneren in 

Groningen te 

mobiliseren 



Doelstelling 1: 210 jongeren in een (leerwerk) baan 

Gezocht binnen kansrijke branches in Friesland; techniek, agro/food, 

horeca, detailhandel, schoonmaak en defensie 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Om de doelstellingen te realiseren zijn er een aantal gezamenlijke acties ontwikkeld:   

Kwalificeren voor de 

arbeidsmarkt 

Jongeren worden 

gestimuleerd hun 

startkwalificatie te 

behalen. Dit door 

middel van: 

• Extra middelen uit 

het Actieplan om de 

werkwijze van de 

trajectteams van de 

RMC’s op de 

scholen uit te 

breiden voor de 

doelgroepen van 23 

tot 27 jaar. 

• Back2School 

bijeenkomsten om 

jongeren terug te 

begeleiden naar 

school. 3x/4x per 

jaar op verschillende 

plekken. 

 

Factsheet Friesland 2013-2014 ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Doelstelling 2: 200 scholingstrajecten voor jongeren. 

Jongeren met een afgeronde opleiding worden gestimuleerd om zich 

breder en/hoger te scholen 

Doelstelling 3: 75 jongeren op een stageplaats 

Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben extra 

aandacht nodig om ze arbeidsfit te maken en te houden 

Zoveel mogelijk (leer) werkplekken 

voor jongeren 

 

Jobhunters: Elke gemeente en het 

UWV heeft een 

werkgeversteam. Vacatures 

worden gedeeld tussen UWV, 

ROC’s, gemeenten en de 

kenniscentra 

Jobcoaches: werkgever ontzorgen 

door meester-gezel principe 

Jobcarving: als (delen) van 

vacature niet lijken te passen, 

vacature aanpassen zodat 

deze wel binnen de kennis en 

vaardigheden van de jongere 

past. 

Startersbeurs: Een extra stimulans 

voor werkgevers om een 

jongere aan te nemen. 

Leren en werken bij de overheid: 2 

mln. beschikbaar gesteld voor 

het creeëren van 

stageplaatsen voor jongeren 

op lage functieniveaus binnen 

de provincie. Tevens worden 

BBL-banen en stageplekken 

aangeboden 

Kwalificeren voor de arbeidsmarkt 

 

Jongeren zonder startkwalificatie: 

Vanuit de RMC regio Friesland 

Noord nemen RMC-

trajectcoördinatoren deel aan 

het trajectteam dat op de 

ROC’s zich richt op de groep 

dreigend voortijdige 

schoolverlaters 

Jongeren met startkwalificatie: 

Jongeren met startkwalificatie 

worden gestimuleerd om 

langer door te leren. Breder of 

hoger opleiden is hierbij het 

uitgangspunt 

Back to School bijeenkomsten: 

Gemeenten mogen alleen 

nog maar de uitkering 

beëindigen van jongeren die 

nog recht hebben op 

studiefinanciering, en ze 

doorverwijzen naar het loket 

van DUO en vervolgens terug 

naar school. Daarom ; Back 

to School bijeenkomsten 

inzetten om jongeren terug te 

begeleiden naar school. 

Imagoverbetering kansrijk sectoren 

Jongeren kennis laten maken met 

kansrijke sectoren. 

• Verspreiding en bespreken 

flyers op scholen met 

overzicht van kansrijke 

beroepen 

• Medewerkers van het 

leerwerkloket verzorgen 

binnen ROC’s voorlichting 

over de kansen op de 

arbeidsmarkt 

• MBO-stad: MBO-leerlingen 

krijgen beeld van beroepen 

(LOB) 

• Ervaringsdeskundigen 

vertellen werkzoekende 

jongeren hoe het is om in een 

bepaalde sector te werken 

• Per sector verschillende 

werkgevers als 

ambassadeurs actief: middels 

diverse kanalen vertellen zij 

wat over hun bedrijf 

• Jongeren maken filmpjes over 

bepaalde bedrijven en delen 

deze 

• In NO Friesland is ervaring 

opgedaan met het carousel 

model van zorg en techniek  

Het realiseren van een bredere 

participatie bij jongeren met 

een achterstand op de 

arbeidsmarkt 

Voor de jongeren die nog niet mee 

kunnen doen, biedt de 

gemeente een vangnet 

gericht op activeren en zoveel 

mogelijk vergroten van 

zelfredzaamheid. Iedere 

jongere wordt uitgedaagd om 

naar vermogen zich in te 

zetten gericht op participatie 

in de samenleving (school of 

werk). Waar nodig biedt de 

gemeente met 

samenwerkende partners 

ondersteuning om dit doel te 

bereiken. Deze aanvullende 

activiteiten met een 

maatschappelijk belang zullen 

nodig zijn om de jongeren de 

mogelijkheden te bieden hun 

(start) kwalificaties in de 

praktijk verder te ontwikkelen 

in een aantal regio’s in 

Friesland. 

Aansluiting bij landelijke sectorale 

plannen 

Landelijk worden diverse sectorale 

plannen afgesloten. Binnen 

deze convenanten worden 

afspraken met werkgevers gemaakt 

en middelen vanuit O&O 

fondsen beschikbaar gesteld. 

Een deel van het budget voor de 

bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid wordt 

gereserveerd 

om bij deze sectorale plannen aan 

te sluiten. Een voorbeeld 

hiervan is het Techniek Pact 

Noord Nederland. De drie 

noordelijke provincies hebben 

een convenant opgesteld en 

dit is 

door de verschillende bestuurder 

ondertekend. Dit convenant is 

de basis voor het Friese 

Techniek Pact dat in de tweede 

helft van 2013 verder 

geconcretiseerd wordt. 

Terugdringen stagetekorten 

Binnen het Actieplan is SBB een 

belangrijke projectpartner. De 

inzet van het SBB is gericht 

op ‘structuur versterking’van 

processen waarbij regionaal 

wordt ingezet op duurzame 

versterking tussen overheid, 

onderwijs, ondernemers en 

kenniscentra. Doel is te 

voorkomen dat middelen 

(dubbel) worden ingezet en 

voorbij wordt gegaan aan 

wettelijke taken van partijen 

en/of sectorale afspraken en 

mogelijkheden. Het streven is 

een koppeling te maken 

tussen het BPV-protocol dat 

de sociale partners met 

elkaar hebben vastgesteld, 

het stage- en 

leerbanenoffensief van SBB 

en de afspraken in het kader 

van het sociaal akkoord en 

tevens de sectorplannen 

regionaal te verbinden en te 

verknopen. 

Uitgangspunten om de doelstellingen te 

realiseren: 

 

• We richten ons op regionale / 

provinciebrede initiatieven. 

•  Acties en activiteiten ingezet op die plekken 

waar de kansen voor jongeren in de 

toekomst het grootst zijn. 

• De uitvoering van de acties en activiteiten is 

via de werkgeversteams van 

gemeenten 

en het Werkgevers Servicepunt UWV, in 

nauwe samenwerking met het 

onderwijs. 

• De vraag van de werkgever staat centraal. 

• Streven naar de samenhang en afstemming 

tussen de initiatieven, 

projecten, acties en activiteiten te versterken. 

Zowel bestuurlijk als operationeel. 

• De lopende activiteiten en acties ten 

aanzien van jongeren worden: 

‐ Versterkt (kwantitatieve en kwalitatieve 

winst) 

‐ Verbonden (efficiency winst) 

‐ Verbreed (uitwisselen en benutten van 

aanwezige expertise, infrastructuur, 

instrumenten en aanpak) 

‐ Verduurzaamd door inzet van reguliere 

middelen en bundeling van de inzet van 

(tijdelijke) projectmiddelen. 

• Alle deelnemende partijen zetten eigen 

middelen in ter realisering van de 

ambitie en doelen. 

Zoveel mogelijk (leer) werkplekken voor jongeren 

• Aan de werkgeversteams van gemeenten en het UWV 

wordt extra informatie toegevoegd met als doel het 

ophalen van meer (leer)werkplekken voor jongeren bij 

werkgevers in Friesland. 

• Bij gemeenten wordt extra informatie ingezet in de vorm 

van jobcoaches. Deze Jobcoaches bieden extra 

ondersteuning aan de jongere en werkgever om uitval te 

voorkomen (maatwerk). 

• Voor alle jongeren in de provincie Friesland die op een 

(leer)werkplek worden geplaatst kan de Starterbeurs of 

een vergelijkbaar instrument worden ingezet. De 

voorwaarden en hoogte van het bedrag worden nader 

uitgewerkt. 

• De Provincie Friesland stelt 45 stageplaatsen 

beschikbaar voor jongeren met een lager 

opleidingsniveau. 

• De gemeenten in Friesland stellen in totaal 60 

BBL‐banen of stageplaatsen beschikbaar voor jongeren. 

• Friese Kansen Project. Een aantal werkgevers in 

Friesland heeft uitgesproken MBO‐ers op te willen nemen 

in hun organisatie en verder op te willen leiden. Deze 

werkgevers kunnen gebruik maken van de beschikbare 

instrumenten. 

Imagoverbetering kansrijke sectoren 

• Bespreken flyers van het SBB met leerlingen op 

school en jongeren die een uitkering aanvragen. 

• Organiseren van bijeenkomsten waarin(jonge) 

ervaringsdeskundigen vertellen hoe het is om in 

een bepaalde sector te werken. 

• Bedrijven openen hun deuren om jongeren 

kennis te laten maken met het werken in een 

bepaalde branche (voorbeeld in de Gouden 

Driehoek kopiëren naar de rest van Friesland). 

• Werkgevers in Friesland treden op als 

ambassadeur. We organiseren netwerklunches 

en rondleidingen (doel werkgevers en jongeren 

met elkaar in contact brengen en het netwerk 

van jongeren uitbreiden). 

• Jongeren maken filmpjes over bepaalde 

bedrijven / beroepen. Deze worden via Social 

Media gedeeld. 

• Matchingsmarkt / Speeddates met werkgever 

voor leerlingen vanuit het onderwijs en jongeren 

met een WWB‐ of WW uitkering. Deze wordt 3x 

georganiseerd. 

Het realiseren van een bredere participatie bij 

jongeren met een achterstand op de 

arbeidsmarkt 

Veel jongeren hebben geen startkwalificatie. 

Gemeenten in Friesland zetten voor deze 

jongeren activeringsprojecten in. Een deel 

van het budget van het actieplan wordt 

ingezet te ondersteuning van deze groep 

jongeren. Het is aan gemeenten om te 

bepalen hoe zij deze middelen inzetten. 

Aansluiting bij landelijke sectorale plannen 

Landelijk worden diverse sectorale plannen 

afgesloten. Ten tijde van het schrijven van 

het plan was de inhoud van die plannen 

nog niet bekend. Er is een Techniek Pact 

Noord Nederland opgesteld. Dit Pact zal in 

de komende maanden verder 

geconcretiseerd worden. Een deel van het 

budget wordt gereserveerd om bij deze 

sectorale plannen aan te sluiten. 

Samenwerkingsverband tussen: 

• Een vertegenwoordiger uit elke deelnemende 

gemeente/samenwerkende gemeenten 

• RMC’s 

• UWV 

• ROC’s 

• Provincie 

• KOF 

• SBB 



Het aantal niet werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar terugdringen van ca. 2000 (stand 

voorjaar 2013) naar maximaal 1500 per januari 2015.  

We bieden aan alle niet werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar een sluitende aanpak 

richting onderwijs of arbeidsmarkt 

Richtinggevende 

doelen (succesvolle 

aanpak vorig actieplan) 

Missie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Uitgangspunten: 

•Regionale samenwerking waarbij er ruimte is voor lokale initiatieven 

•Maximale inzet op de arbeidsmarkt 

•Schoolfirst: Jongeren langer gebruik laten maken van de 

scholingsmogelijkheden 

•Afstand tot de arbeidsmarkt is bepalend voor de inzet op individuele jongeren 

De aanpak en de succesvolle factoren uit het vorige Actieplan (2009-2011) dienen als basis voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014: 

 

1. De gezamenlijke aanpak van de Werkpleinen waarbij over de gemeentegrenzen heen werd gekeken (inclusief de samenwerking met ander partners zoals het UWV, ROC’s en SBB) 

2. Het continue monitoren van mogelijkheden en kansen van de arbeidsmarkt zodat steeds met het aanbod van jongeren kon worden aangesloten bij de vraag van de arbeidsmarkt 

3. En projectorganisatie met korte lijnen en een resultaatgerichte focus, waarbij regelmatig de resultaten op de doelstellingen worden gemonitord en taakgericht wordt aangestuurd 

4. De preventieve aanpak: jongeren die dreigen uit te vallen zijn direct opgepakt door de Werkpleinen en in een motivatie/activeringstraject gezet 

5. Het direct aanspreken van jongeren op hun gedrag en het daaraan verbinden van consequenties 

6. De inzet van een gecombineerd traject. Naast het scholingstraject is het mogelijk een motivatietraject in te zetten voor de jongeren die uit het brede basisopleidingtraject dreigen uit te vallen 

7. De inzet van communicatiemiddelen om draagvlak te creeëren bij de betrokken partijen en de jongeren. Communicatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes 

Plan wordt  in fasen uitgevoerd: Verkenning – regionaal uitvoeringsplan opstellen, uitrollen acties, monitoring en borgen resultaten 

 

Factsheet Drenthe 2013-2014 ‘Zet in op talent’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2015) 

 

Regionale ambitie 

Randvoorwaarden: 

•We gaan uit van een gematigd economisch herstel vanaf 2014 

•Voor de verdeling van de middelen over de diverse gemeenten wordt het 

aantal NWW’ers per 22 januari 2013 als verhouding gebruikt 

•Onze werkgeversdienstverlening is ingericht en operationeel 

•Partners conformeren zich aan de ambities en de geformuleerde aanpak 

•De mogelijke aanvullende maatregelen/activiteten die een individuele 

gemeente inzet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden sluit aan op de regionale 

aanpak 

Operationalisatie 

A Acties richting arbeidsmarkt 

 

1. Intensiveren van de basisdienstverlening (sollicitatietraining, netwerken, presentatie, zoekgedrag, pre WWB aanpak 

2. Inzet van scholings-werkarrangementen. Projecten in de kansrijke sectoren met baangarantie (Verzorgende niveau 3, 

Asbestproject, On/Offshore project, Horecaproject, Groenproject, machinaal bestraten 

3. Startersbeurs (baan voor 6 maanden) 

4. 250 banenplan (koppelen van ambtenaren aan jongeren) 

5. Werkervaringsbanen binnen de gemeente 

6. Jobhunting: begeleiding van jongeren 

7. Jobcoaching (voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

8. Jongerencoaches: jongeren met zorg begeleiden om (weer) naar opleiding of werk te gaan 

9. Specifieke MBO+/HBO traject: Sollicitatietraining met een beetje extra voor hoger opgeleide jongeren 

10. Brede basisopleiding (techniek, horeca, zorg): training richting opleiding of werk in kansrijke sectoren 

11. Drop-outtraject: jongeren die veel verzuim laten zien tijdens de opleiding of niet te handhaven zijn binnen opleiding/project worden 

aangesproken op hun gedrag en gemotiveerd/geactiveerd om weer te starten met de brede basisopleiding 

12. Inzet van Social Return on Investment 

B Acties richting onderwijs 

1. Inzet op loopbaanplanning en op een heroriëntatie op de 

scholingsmogelijkheden van jongeren (nauwe samenwerking met de 

ROC’s die verantwoordelijk zijn voor het School-Ex programma) 

2. In samenwerking met de ROC’s en RMC worden preventief 

arbeidsmarktoriëntatie en loopbaankeuze workshops op school gegeven 

3. In samenwerking met de ROC’s worden zogenaamde invoegstroken 

georganiseerd. Hiermee wordt terug naar school gestimuleerd 

4. BBL-offensief: Met het stage- en leerbanenoffensief wil de provincie een 

bijdrage leveren aan de knelpunten op de stage- en leerbanenmarkt. 

Vouchertraject: in 2013 40 BBL-vouchers van €2500 uit te geven 

5. Een specifieke aanpak ontwikkelen voor de leerlingen en schoolverlaters 

van de praktijkscholen 

C Aanvullende acties 

1. Communicatie (campagne) in- en extern 

2. Inzet op handhaving 

3. Inzet op reduceren verzuim 

4. Het promoten van Duitsland (als grensgemeente biedt dit mogelijheden) 

5. Inzet leerwerkloket 

6. Inzet regionale werkgeversdiensverlening 

D Mogelijke extra acties 

Manifestatie ‘zet in op talent’, app voor werkgevers die 24/7 vragen kunnen stellen, 

Mirjam Sterk als ambassadeur, energiedag/symposium, verkiezing voor meest 

aantrekkelijke werkgever, evenement ‘laten we gezamenlijk de arbeidsmarkt 

inkleuren als een kunstwerk’. 

Samenwerkingspartners: 

Gemeenten 

UWV 

SW-bedrijven 

Uitzendbureaus 

Onderwijs 

Werkgevers 

Provincie Drenthe 

Kenniscentra 



a) Het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle 

instrumenten om jongeren beter naar een werksituatie toe te leiden 

(AJW 2.0) 

Richtinggevende 

doelen  

Activiteiten in 

thema ‘School 

naar werk’ 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden en 

risico’s 

c) Een opleidingsaanbod dat aansluit op de (toekomstige) vraag 

van werkgevers (vraaggericht 

onderwijs) 

b) Een netwerk van scholen, UWV, gemeenten en 

(vertegenwoordigers van) werkgevers waarin 

kwetsbare jongeren begeleid worden naar een werksituatie (de 

Werkschool - nu ArbeidsAdviesTeams) 

“Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan  

een sterke,  regionale economie. Om iedereen aan het werk te krijgen moeten werkgevers, (toekomstige) werknemers, gemeenten, UWV en onderwijsorganisaties hun krachten 

 bundelen. Dat is wat wij in Noord-Holland Noord doen”. 

a) Actieplan Jeugdwerkloosheid  (AJW) 2.0 

 

• Borgen van de opbrengsten van AJW 1.0 

• Realiseren van nog niet behaalde doelen 

• Ontwikkelen van AJW 2.0 met een duidelijke inbreng 

van verschillende onderwijsinstellingen 

• het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle 

instrumenten als de Plaatsingsbonus en 

dienstverlening richting jongeren. 

Randvoorwaarden 

• Actieve medewerking op alle niveaus van alle leden van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 

NHN. 

• De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord stemmen in met hun rol als trekker van het 

project. 

• Betrokken partijen (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, SW bedrijven etc.) zijn bereid tot 

samenwerking en committeren zich aan het project en stellen cofinanciering beschikbaar in de 

vorm van organisatie- en menskracht. 

• Brancheorganisaties ondersteunen het project actief door voldoende werk(ervarings)plaatsen ten 

behoeve van deze jongeren ter beschikking te stellen. 

• Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (S-BB) ondersteunt het project door voor deze doelgroep beroepspraktijkvorming in 

BOL of BBL opleidingen in het MBO mogelijk te maken 

Het programma hanteert een thematische indeling waarlangs doelen worden gerealiseerd, ‘werk naar werk’, ‘school naar werk’ en  ‘uitkering naar werk’. Het plan gaat in op het cluster ‘School naar Werk’ en levert een bijdrage aan :  

 

Factsheet Noord Holland Noord 2013-2014 ‘Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Publiek en privaat zorgen samen voor een duurzaam arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau. 

Dit levert winst op voor alle partijen: 

Werkgever: snel en helder inzicht in beschikbaar passend arbeidspotentieel 

Werknemer: betere en snellere kans om aan passend werk te komen en te houden 

Overheid: meer mensen nemen deel aan het arbeidsproces 

Missie 

1. Een goed opgeleide beroepsbevolking door het creëren van een opleidingsaanbod dat aansluit op 

de vraag van werkgevers in de regio. 

2. Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van 

(kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. 

Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van de successen van AJW 1.0, de netwerken van 

praktijkscholen en speciaal onderwijs en de economische speerpuntsectoren in de regio (agri, maritiem, 

duurzame energie, medisch en toerisme & recreatie).  

Uitgangspunten 

• De Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) in de 

3 subregio’s van de arbeidsmarktregio 

NHN worden direct betrokken bij de uitvoering van dit 

project waardoor aansluiting wordt 

gevonden bij het convenant Voortijdig Schoolverlaten 

(VSV aanpak) in het Voortgezet Onderwijs en 

het MBO. 

• De instrumenten (zie bij resultaten) worden zo vroeg 

mogelijk (als de jongere nog onderwijs volgt) 

ingezet, zodat jongeren niet werkloos raken. Gemeenten 

en onderwijsinstellingen zullen dit 

gezamenlijk gaan doen. 

b) ArbeidsAdviesTeams (voorheen de werkschool) 

 

De ArbeidsAdviesTeams (AAT) richt zich op de 

aanpak van het probleem dat een deel van de 

jongeren van het praktijkonderwijs (Pro) en het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ondervindt 

bij het vinden en behouden van werk. De 

ArbeidsAdviesteams slaat bruggen tussen 

betrokken partijen en bewaakt een sluitende 

aanpak. 

 

AJW 2.0: 

 

• uitvoeren pilot Werkschool – nu 

ArbeidsAdviesTeams 

• leggen van verbindingen met de landelijke pilots 

c) Vraaggericht onderwijs 

Het ministerie van OCW heeft een aantal maatregelen genomen middels het actieplan ‘Focus op 

Vakmanschap’. Dit houdt in dat het MBO over de hele linie goed onderwijs en een solide 

basis dient te bieden voor werk of doorstroming naar het vervolgonderwijs. 

Onderwijsinstellingen moeten samen met het regionale bedrijfsleven keuzes maken voor 

een helder aanbod aan opleidingen dat is afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven in 

de economische speerpuntsectoren. Onder de vlag van het programma IA (AJW 2.0) zal in 

twee sectoren een pilot uitgevoerd worden om te onderzoeken welke vraag er is in het 

bedrijfsleven en hoe dat gematcht kan worden met de instroom van studenten/scholieren. 

 

AJW 2.0: 

 

• onderzoeken vraaggericht onderwijs in minimaal twee sectoren (agri en techniek) 

• onderzoeken mogelijkheden van DUO met betrekking tot invoeren van een 

studentvolgsysteem 

De focus van dit project, AJW 2.0, ligt daarom op de volgende schoolverlaters zonder een startkwalificatie: 

• Leerlingen van het praktijkonderwijs rond hun 18 jarige leeftijd. 

• Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 1 met of zonder diploma 

• Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 2 die de opleiding zonder diploma verlaten 

• Schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs (PRO) (de intentie is om 200 jongeren met succes te plaatsen) 

• (Voortijdige) Schoolverlaters van het VO en MBO (verwachting 500 jongeren te kunnen plaatsen) 

• Jongeren met een startkwalificatie (alle jongeren die zich melden bij het loket worden ondersteunt) 

Risico’s 

•Tijdpad wordt niet gehaald 

•Partnerorganisaties tonen onvoldoende betrokkenheid 

•Onvoldoende opbrengst voor de uitvoering van projecten 

•Onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van projecten 



Ons doel is voorkomen dat jongeren aan de kant staan zonder opleiding of werk, en daar waar 

jongeren werkloos zijn geworden, hen te begeleiden naar werk of een vorm van scholing gericht 

op werk passend bij hun capaciteiten en bij de vraag van de regionale arbeidsmarkt. 

150 jongeren onder 

de 27 zijn via de 

jongerenloketten 

bemiddeld naar 

werk, stage of 

opleiding. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

200 Jongeren zijn 

door de 

leerwerkmakelaar 

(actief is voor het 

Horizon College en 

Regio College) 

bereikt en bemiddeld 

naar stage, werk of 

alternatieve 

opleiding. 

40 moeilijk 

bemiddelbare 

jongeren onder de 

27 zijn via het 

jongerenloket 

Zaanstreek 

bemiddeld naar een 

leerplek of werkplek 

met nazorg.  

Voor 125 jongeren, 

waarvan 25 met 

startkwalificatie, zijn 

nieuwe 

praktijkplaatsen of 

leerwerkbanen 

gecreëerd in de 

technische sector. 

Het aantal BBL-

plaatsen en leer-

werktrajecten is niet 

verder teruggelopen, 

en de terugloop van 

de 

afgelopen 2 jaar is 

waar mogelijk 

hersteld. 

Er is een nauwe 

effectieve 

samenwerking 

tussen de 

verschillende partijen 

die actief zijn in het 

vinden, ophalen en 

matchen van 

leerwerkplekken, 

stages en BBL-

trajecten 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Er is samen met SBB 

en de kenniscentra 

verkend of de 

trajecten ‘van school 

naar werk’ zoals die 

nu in de sector 

techniek worden 

ingezet, ook in 

andere kansrijke 

sectoren toegepast 

kunnen worden. 

De aanpak in de 

Jongerenloketten is 

meer 

gesynchroniseerd op 

basis van de 

opgedane 

ervaringen en leren 

van elkaar. 

Alle activiteiten 

richting werkgevers 

die voortvloeien uit 

de Aanpak 

Jeugdwerkloosheid 

worden afgestemd 

met het Regionaal 

Werkgevers 

Servicepunt 

Zaanstreek-

Waterland  

Samenwerkingsverbanden: 

(Op basis van een 5-tal uitgangspunten) 

4 Een flexibele aanpak 

De regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid 

Zaanstreek Waterland is niet bedoeld 

als een statische aanpak. De realiteit 

waarop we ons nu baseren kan snel 

veranderen: de vraag van de 

arbeidsmarkt is aan wisselingen 

onderhevig, onvoorziene 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

kunnen leiden tot aanpassingen van 

het initiële plan als dit nodig blijkt, 

ruimte om in het proces een keuze te 

maken voor inzet op een bepaalde 

sector. 

5 Borgen van Kennis en Kunde 

Ontwikkeling van ‘ideale route’ op basis 

van de opgedane ervaring en de 

beantwoording van een aantal 

geformuleerde vragen. Deze route 

kan fungeren als onderlegger van 

onze regionale aanpak van 

jeugdwerkloosheid in de toekomst. 

1 De vraag van de werkgever staat centraal 

WerkgeversServicepunt Zaanstreek- 

Waterland (WSP: een 

samenwerkingsverband tussen het 

UWV, gemeenten, 

onderwijsinstellingen en 

kenniscentra) dat als doel heeft om 

werkgevers zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het vinden van 

geschikte kandidaten voor 

openstaande vacatures.  

2 Voldoende BBL-plekken 

De stichting Samenwerking 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

(SBB) is voor het behalen van 

deze doelstelling een belangrijke speler 

(naast de inzet van de 

leerwerkmakelaar en het SPLW). 

SBB stelt zich ten doel het aantal 

BBL-trajecten weer te laten 

toenemen tot in ieder geval het 

niveau van 

vóór de crisis. 

3 Techniek als speerpunt 

Samenwerkingsverband ‘Talent voor 

Techniek’ trekker. Dit is een landelijk 

samenwerkingsverband opgezet door 

werkgevers in de bouw, infra, 

voedings-, proces, transport, metaal-, 

elektro- en installatiebranche. 

Project 3 

Van school naar werk in de techniek. 

3a. Plaatsing van jongeren met startkwalificatie die geenBBL-plek kunnen 

vinden in een BBL traject om een opleiding op niveua 3 of 4 af te 

ronden 

3b  plaatsen van jongeren (zonder startkwalificatie) die geen BBL plek 

vinden in een werkzware BOL-opleiding 

 

Voldoende middelen beschikbaar 

Regionaal draagvlak van aanpak, 

acties en verdeling middelen 

Voortgang  

gemonitord 

Samenhang met economisch structuurvisie, regionale  

werkgeversdienstverlening, bestrijding voortijdig schoolverlaten  

Samenhang met focus op vakmanschap, School Ex,  

ESF, nog op te stellen sectorplannen 

 

Financiële voorwaarden 

 

Project 1 

Groepsgewijze aanpak 27 – in de jongerenloketten 

1a: Masterclasses jongerenloket Purmerend (Resultaat: 50 jongeren bemiddeld) 

1b: Pilot 27 – Jongerenloket Zaanstreek  (Resultaat: 100 jongeren bemiddeld) 

1c : Versterking jongerenloket Zaanstreek voor  moeilijk te bemiddelen doelgroepen 

(Resultaat: 40 jongeren bemiddeld) 

 

Project 2 

Uitbreiding Capaciteit Leerwerkmakelaar. 

Leerwerkmakelaar ingezet  voor leerlingen in MBO niveau 2 tm 4 die dreigen uit te 

vallen omdat ze geen leerwerk plek hebben 

Leerlingen niveau 1 worden ondersteund in het vinden van werk of keuze 

vervolgopleiding (Resultaat: 200 jongeren bemiddeld) 

 

Project 3 

Van school naar werk in de techniek. 

3a. Plaatsing van jongeren met startkwalificatie die geen BBL-plek kunnen vinden 

in een BBL traject om een opleiding op niveau 3 of 4 af te ronden (Resultaat: 

25 jongeren bemiddeld) 

3b  plaatsen van jongeren (zonder startkwalificatie) die geen BBL plek vinden in 

een werkzware BOL-opleiding (Resultaat: 100 jongeren bemiddeld) 

 

 

Wij bestrijden jeugdwerkloosheid (wordt gerealiseerd door project 1) 

 

1  Van NWW naar school 2  Van NWW naar werk 

 

 

Wij voorkomen werkloosheid (wordt gerealiseerd door projecten 2 en 3) 

 

1  Van opleiding naar kansrijke opleiding en/of leerwerktraject 2  Van opleiding naar werk 

 

 

Factsheet Zaanstreek- Waterland 2013-2014 ‘Van School naar Werk’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar (juni 2013 – december 2014) 

 

Regionale ambitie 

Samenhang met overig beleid 

 

•Koersdocument ‘Werk Werkt Zaanstad’ 

•Regionale werkgeversdiensverlening 

•Techniekpact 

•‘Aanval op de Uitval’ Amsterdam 

•Focus op Vakmanschap 

•School Ex 

•Sectorplannen 

•ESF 



Wij willen vanuit dit Actieplan het onderwijsveld stimuleren om, 

ook in het kader van het School Ex2 initiatief, deze doorstroom naar vervolgopleidingen te 

stimuleren en te richten op kansrijke beroepsrichtingen. Ook kan hiermee voor een belangrijk 

deel instroom in een toch al ruime arbeidsmarkt worden voorkomen van jongeren die zich 

beter kunnen kwalificeren. Daarbij willen wij ook bevorderen dat aansluiting kan worden 

gevonden bij de uitwerking van sectorale plannen, zoals het al gestarte Toptechniek in bedrijf 

Flevoland en de acties in het kader van het Techniekpact. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Uitgangspunten: (wij moeten dan wel zorgen dat…) 

- wij jongeren in beeld krijgen en houden, ook nadat zij de school verlaten en ook wanneer 

zij niet een uitkering hebben; 

- jongeren zo hoog mogelijk, liefst ten minste gekwalificeerd en meer gericht op de vraag 

naar arbeid een opleiding volgen en afronden; 

- werkloze jongeren met arbeidservaring hun kwaliteiten behouden, uitbouwen of verder 

ontwikkelen of aanpassen aan de vraag op de arbeidsmarkt en waar mogelijk werkloosheid 

wordt voorkomen door werk-naar-werk-plaatsing; 

- schoolverlaters die nu weinig of geen kansen op arbeid hebben worden opgevangen en deze 

periode gebruiken om zich extra en meer vraaggericht voor arbeid te kwalificeren door 

stages, leerwerkbanen, werkervaringsbanen e.d. 

- wij schoolverlaters ook ondersteunen om van school-naar-school te gaan. 

- de plaatsing van jongeren binnen bestaande vacatures wordt ondersteund. 

 

Factsheet Flevoland 2013-2014 ‘Regionaal Actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid 2.0’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Kwantitatief: Kwalitatief 

Startersbeurs: 39 

jongeren extra aan het 

werk 

Toeleiding techniek e.a. 

kansrijke sectoren: 

Bereik 60 jongeren 

Extra aandacht 

kwetsbare jongeren: 

Bereik  32 

Kwaliteit regionale 

samenwerking 

Werkervaringsplaatsen 

kwetsbare  jongeren: 

42 

Kwaliteit aansluiting 

School Ex 

Kwaliteit aansluiting 

sectorale benadering 

Uitwerking uitgangspunten: 

 

1. Jongeren op school houden (School Ex): In het kader van het School Ex2 programma zullen maatregelen worden 

genomen om jongeren langer op school te houden en zo hoog mogelijk te kwalificeren en een evt. aanvullend 

opleidingsaanbod te creëren. 

 

2. Samenwerkingsafspraken met het onderwijs en sectoren: verbinding borgen tussen aanpak, gericht op het op school 

houden en maximaal kwalificeren van jongeren, en de aanpak jeugdwerkloosheid. Waar dit nog niet bestaat is het 

leggen van deze verbindingen een belangrijk onderdeel van deze aanpak jeugdwerkloosheid 

 

3. Focus op schoolverlaters en werkloze jongeren: De aanpak in het plan zal zich richten op schoolverlaters en werklozen 

jongeren. Focus ligt niet op WW-jongeren. Onnodige doorstroom vanuit WW naar bijstand wordt al bestreden 

 

4. Aandacht voor �‘niet zichtbare�’ groepen jongeren: Onderzoeken hoe, zo mogelijk als onderdeel van de sluitende aanpak, 

een beter zicht op ‘niet zichtbare’ groep jongeren wenselijk en mogelijk is. 

 

5. Inzet van werkervaringsplaatsen en samenwerking met kanssectoren: Werkloze jongeren voorkomen door maximaal in 

te zetten op het plaatsen  van jongeren op werkervaringsbanen.  

 

6. Ontwikkeling van een regionale startersbeurs: Het is van belang werkgevers te stimuleren  mee te werken aan 

werkervaringsplaatsen in hun bedrijven. Het is van belang werkgevers daarbij niet onnodig te belasten door diverse 

varianten op gelijksoortige ondersteuningsvoorzieningen. Daarom zullen wij een experiment inrichten om regionaal te 

komen tot eenzelfde instrument, gebaseerd op de startersbeurs die Lelystad al enige tijd gebruikt. 

 

7. Gezamenlijke werkgeversbenadering: Met de startersbeurs is het de bedoeling gezamenlijk in gesprek te gaan met de 

vertegenwoordigers van de sectoren om de Flevolandse startersbeurs via dit kanaal actief te promoten. 

Initiatieven: 

Omdat niet alle gemeenten hetzelfde zijn en ook niet hetzelfde vertrekpunt hebben, zullen er in 

de praktijk lokale verschillen zijn in de uitvoering. Vanwege het verschil in vertrekpunten heeft elke gemeente een 

specifieke onderbouwing ingediend als bouwsteen voor het gezamenlijke plan. 

 

Hoewel de lokale uitwerking van deze aanpak verschilt, komt deze hierin overeen dat voor alle jongeren de nodige 

opvang en voorzieningen worden getroffen. In het kader van de sluitende aanpak wordt ingezet op preventie in 

die zin dat door samenwerking instroom van niet gekwalificeerde jongeren zoveel mogelijk wordt voorkomen 

en dat jongeren die niet zijn te kwalificeren een daarop aangepaste aanpak krijgen. Waar mogelijk stuurt deze 

aanpak op arbeidskwalificatie en anders op het zo nuttig mogelijk participeren. Deze aanpak richt zich 

daarmee zowel op preventie, als het bieden van perspectief en op participatie.  

 

Specifiek: 

 

• Urk en Noordoostpolder: 12 startersbeurzen, 18 extra opvang (focus op startersbeurs, jongerencoach, 

duurzame aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)  

• Dronten: 7 startersbeurzen, 14 opvang kwetsbare jongeren (speerpunten op preventie, aansluiting school-

werk en gericht op de sectoren administratief, techniek en landbouw. 

• Lelystad: 42 werkervaringsplaatsen kwetsbare jongeren (Focus op duurzame uitstroom naar werk. 

Bijvoorbeeld buurtbanen; beheerders, conciërges, coördinatoren en vrijwilligerswerk in de groeiende sociale 

infrastructuur) 

• Almere: 20 startersbeurzen, 60 trajecten richting techniek en andere kansrijke sectoren,25 opvang groei 

(Focus op het crisis effect: stijging van het aantal jongeren op trede 4 van de participatieladder 

(arbeidsbemiddeling). Impuls wordt daaraan gegeven omdat te verbeteren. 

 

 

 

 

 



Door middel van een regionale aanpak willen we zoveel mogelijk jongeren tijdig bereiken en 

begeleiding naar scholing en/of werk 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Zoveel mogelijk jongeren begeleiden naar 

werk en/of scholing 

Projecten: 

1. De Broekriem 

Doelstelling: 

a. 500 jongeren doen actief mee met 'samen werken aan werk'. 

b. 25 jongeren organiseren wekelijks bijeenkomsten en 

workshops. 

2. Entree XXL 

Doelstelling: 

a. Bereiken en informeren van 250 kwetsbare jongeren zonder 

startkwalificatie. 

b. 150 jongeren in beeld. 

c. 75 leerwerkplekken bij werkgevers. 

d. Samenwerking tussen ondernemers, jeugdzorg en onderwijs. 

e. 4 subregionale coördinatie/matchpunten. 

f. borging van het 1000-jongerenplan. 

Uitgangspunten: 

 

•We werken vraaggericht; de vraag van werkgevers staat centraal. We werken vanuit een 

conjuncturele aanpak die focust op jongeren op mbo- en hbo-niveau die (op korte termijn) 

uitstromen uit het onderwijs maar geen werk hebben. 

•We werken aan het oplossen van structurele problemen; deze aanpak focust op jongeren die 

geen onderwijs volgen, werkloos zijn en veelal geen beroep doen op een voorziening. 

•We gaan voor regionale projecten die, indien wenselijk, op subregionaal niveau op eigen 

wijze ingevuld kunnen worden en op termijn worden verduurzaamd in de regio. 

Pijler 1: Onderwijs en Werk 

Doel: het vergroten van de kans op werk door aansluitend op het 

onderwijs zelf actief te werken aan sollicitatie- en 

netwerkvaardigheden. 

Doelgroep: Jongeren zonder startkwalificatie of jongeren die (bijna) 

een opleiding hebben afgerond maar die geen werk kunnen 

vinden 

 

Factsheet Regio IJssel Vecht 2013-2014 ‘In beweging – Aan de bak’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) Individuele projecten kennen hun eigen doorlooptijd 

 

Regionale ambitie 

Pijler 2: Economie en Werk 

Doel: het scholen van jongeren door het aanbieden van stage- en 

werkervaringsplaatsen ter voorbereiding op werk. 

Doelgroep: Jongeren die een beroep doen op een WW- of WWB-

uitkering. 

Pijler 3: Activering en Werk 

Doel: Individuele begeleiding van jongeren (maatwerk) gericht op 

werk en als dat (nog) niet mogelijk is wordt gestreefd naar een 

vorm van maatschappelijke participatie (bijv. vrijwilligerswerk) 

Doelgroep: Jongeren die geen beroep doen op  onderwijs- of 

overheidsvoorzieningen 

Projecten: 

1. Meedoen naar vermogen 

Doelstelling: 

a. Activering van 100 kwetsbare jongeren. 

b. Training en inzet van 100 vrijwillige personal coaches. 

c. Een regionaal platform ´Meedoen naar vermogen´. 

2. Terugdringen stagetekorten 

Doelstelling: 

a. Een opleidingsaanbod waarin vraag en aanbod rondom 

beroepspraktijkvorming in evenwicht is met de arbeidssituatie in 

de regio; voldoende leerbedrijven en praktijkleerplaatsen in 

aansluiting op de regionale behoefte. 

b. Voor structurele problemen is in de arbeidsmarktregio een 

oplossing gevonden. 

3. Plan bestrijding jeugdwerkloosheid sector Techniek. 

Doelstelling: 

a. 500 jongeren toeleiden en behouden voor en binnen de sector 

techniek. 

Projecten: 

1. Aanpak 'Harde Kern' 

Doelstelling: 

a. Doelgroep 'Harde kern' (jongeren zonder startkwalificatie, werk 

en uitkering) in 11 

gemeenten bekend. 

b. Een regionale aanpak die jongeren helpt om problemen te 

herkennen en vervolgens zelf een stap te zetten naar werk of 

scholing. Evt. met tussenstap hulpverlening. 

c. 140 jongeren in traject waarvan aan het einde van de 

projectperiode, medio 2016, 60% is herplaatst naar werk, 

opleiding of hulpverlening. 

De Broekriem: 

 

1. Intensieve 5-daagse 

online cursus om 

netwerkvaardigheden 

te verbeteren. 

2. Trainingsprogramma 

om zelf activiteiten en 

workshops te 

organiseren 

3. Actief deelnemen aan 

de workshop over 

solliciteren anno nu 

4. Sollicitatie-buddy 

 

Kosten: €20.000,- 

Doorlooptijd: 1 kalenderjaar 

Entree XXL: 

 

A. Project ‘Doorbeweging onderweg’- plaatsing van 

25 jongeren door het Dienstenbedrijf Ommen en 

Hardenberg in samenwerking met alle lokale en 

regionale initiatieven op dit gebied 

B. Project ‘SociaalPlus’/ Entree XXL – plaatsing 

van 25 jongeren door de ondernemer coöperatie 

‘SociaalPlus’ in samenwerking met ondernemers 

C. Project ‘Parkmanagement Steenwijkerland’- 

plaatsing van 25 jongeren bij leden van de 

businessclub in Steenwijk en omgeving 

D. Project ’Concept Maatwerk’- plaatsing van 15 

jongeren bij ondernemers in Raalte en omgeving 

 

Kosten: € 1.127.500,- 

Doorlooptijd: juni 2013 t/m januari 2015  

Meedoen naar vermogen: 

 

1. Projectleider 

2. Training kwetsbare 

jongeren 

3. Training vrijwilligers 

4. Werktraject kwetsbare 

jongeren 

5. Innovatieplatform 

6. Projectteam 

7. Kwaliteit 

 

Kosten: € 381.000,- 

Doorlooptijd: sep. 2013 – 

dec. 2014 

Terugdringen stagetekorten 

  

1. Inzet gericht op 

structuurversterking van 

processen waarbij regionaal 

wordt ingezet op een duurzame 

samenwerking tussen overheid-

onderwijs-ondernemers en 

kenniscentra.  

2. Streven is om een koppeling te 

maken tussen het BPV-protocol 

wat de sociale partners met 

elkaar hebben vastgesteld, het 

stage- en leerbanenoffensief 

van SBB en de afspraken in het 

kader van het sociaal akkoord.  
 

Kosten: nader te specificeren 

Doorlooptijd: nader te specificeren 

 Plan bestrijding 

Jeugdwerkloosheid 

sector techniek: 

 

1.  Het ‘derde’ alternatief 

Schoolverlatersproject

Techniek doet inzet 

arbeidsmarkt t.b.v. 

instroom en behoud 

jongeren 

2.  Less-risk voucher 

jongeren sector 

techniek 

3. Jeugwerkloosheidsplan 

 

Kosten: nader te specificeren 

Doorlooptijd: juni 2013-

januari 2014 

Aanpak ‘Harde Kern’ 
 

 Een regionale aanpak waar met behulp van 

outreachende en intensieve begeleiding deze jongeren 

geholpen worden om problemen te herkennen en 

erkennen en vervolgens zelf een stap in de goede 

richting te zetten, resulterend in aanmelding voor een 

opleiding en/of werk. Gevolg: 

1. Jongere herkent en erkent eigen problematiek en is 

bereid hieraan te werken 

2. Jongere kent eigen behoeften op het gebied van 

onderwijs en arbeidsmarkt 

3. Jonger is bereid te werken aan terugkeer naar onderwijs 

en/of arbeidsmarkt en aan persoonlijk welzijn. De 

jongeren maakt een start het daadwerkelijk zetten van de 

gekozen stappen. 

 

Kosten: € 653.317,- 

Doorlooptijd: najaar 2013 t/m 2014 



Het vergroten van het aantal en variëteit aan leerwerkplekken/banen voor jongeren, zodat zij hun 

opleiding kunnen afmaken en een diploma behalen ofwel aan een baan worden geholpen.   

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Uitgangspunten: 

 

•Er wordt uitgegaan van een versterking bestaande trajecten: uitvoering van het plan van 

aanpak wordt gelegd bij Paswerk en Ijmond werkt! 

•De vraag van werkgevers is leidend, omdat ons inziens alleen werkgevers in staat zijn de 

noodzakelijke kansen voor jongeren te creëren om hen een permanente plaats op de 

arbeidsmarkt te bezorgen 

•De werkgevers wordt de inzet van instrumenten aangeboden om de kans op een match te 

verhogen en (pools van) jongeren aan te nemen en aan zich te verbinden.  

•Er wordt gekeken of er pools van jongeren zijn te vormen waarin gemakkelijke moeilijke 

inzet aan elkaar zijn te verbinden:buddy’s 

•De deelnemende gemeenten zetten hun mogelijkheden in voor het stimuleren van stage- 

en (leer) werkplekken voor jongeren, onder andere door SROI te benutten en versterkt in te 

zetten 

 

Factsheet Regio Kennemerland Zuid 2013-2014 ‘Regionaal Plan van Aanpak ’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) Individuele projecten kennen hun eigen doorlooptijd 

 

Regionale ambitie 

Project  1 

Doelgroep: Werkzoekende jongeren 

met startkwalificatie of afgestudeerd 

op MBO, HBO en WO-niveau 

(nadruk op individuele plaatsing). 

 

Doel en Inhoud: De regio wil de stap 

van school naar werk verkleinen en 

vereenvoudigen door in te zetten op 

intensievere begeleiding en 

bemiddeling van jongeren met een 

startkwalificatie (MBO 2,3,4, HBO en 

WO-niveau) 

Het ontzorgen van de werkgever 

door gekwalificeerde jongeren aan te 

bieden inclusief begeleiding. 

Bemiddeling via 

jongerenbemiddelaars 

 

Resultaat: Een extra uitstroom van 

200 jongeren en een match van 50 

jongeren met ondersteuningsbeurs 

 

Partners: Werkgevers, SBB, UWV, 

uitzendbureaus, ROC Nova College 

 

Kosten: €238.000,- 

Focus 1: Intensivering van de bemiddeling van school naar werk 

voor jongeren met een startkwalificatie 

Focus 2: Loonkosten-stimuleringssubsidies en vouchers voor 

werkgevers en scholingadviezen voor jongeren met en zonder 

startkwalificatie 

Focus 3: Trajecten voor jongeren zonder startkwalificatie, die extra 

begeleiding nodig hebben 

Project  2.1 

Doelgroep: Werkzoekende jongeren met en zonder startkwalificatie (nadruk op individuele plaatsing en in pools).  

 

Doel en Inhoud:  De onder project 1 genoemde jongerenbemiddelaars nemen ook de bemiddeling mee van jongeren die 

en grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en jongeren die geen startkwalificatie hebben.  

Resultaat: 50 jongeren volledig laten uitstromen met een arbeidsovereenkomst (van minimaal 12 uur) en minimaal 6 

maanden. 

 

Partners: regionale werkgevers, SW/UWV en MBO Nova College 

Kosten:  Per jongere maximaa €2000,- op basis van een fulltime contract. Subsidie of vouchers aan werkgevers naar 

rato. Totaal €85.000,- 

 

Project  2.2 

Doelgroep: Alle jongeren van 23-27 jaar, die zich melden voor aanvraag WWB-uitkering. 

Doel en Inhoud: Afspraak bij het RMC. RMC biedt ondersteuning bij het zoeken van de scholingsmogelijkheden en de 

mogelijkheden van studiefinanciering. Het RMC stelt een scholingsadvies op voor de jongeren.  

Resultaat: Van alle jongeren is vastgesteld of en wanneer zij scholing of een combinatietraject van leren en werken 

kunnen volgen. Het advies moet leiden tot jongeren met een startkwalificatie die o.a. door middel van leerwerktrajecten 

een reguliere baan verkrijgen en niet in de uitkering komen 

 

Partners: RMC contactgemeente Haarlem en MBO 

Kosten: Voor jongeren die vallen onder de RMC-doelgroep worden geen kosten  in rekening gebracht. Voor alle 

jongeren wordt €150,- per advies in rekening gebracht. 100x€150,- = €15.000,- 

 

Project  3 

Doelgroep: Werkzoekende jongeren 

zonder startkwalificatie en zonder werk 

en jongeren uit de entreeopleiding  

 

Doel en Inhoud: Jongeren leren een 

vak en behalen diploma’s en doen 

stage ervaring op. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld conform de expertise van 

BV Perspectief met leermeesters en 

partners in de zorg- en hulpverlening 

en inzet docenten ROC. Op die wijze 

ontstaat een verbreding op het 

bestaande pakket van Perspectief, met 

als doel toenemend een duurzame uit- 

en doorstroom van jongeren naar 

andere werkgevers. 

 

Resultaat: 30 extra plaatsingen, 15 

jongeren hebben een baan of doen 

een vervolgopleiding )op MBO 2,3,4) 

en 25 stageplekken 

 

Partners: BV Perspectief, diverse 

werkgevers, RMC en ROC 

 

Kosten: €100.000,- 

Bij de nadere uitwerking van focus 1,2,3 en de bijbehorende projecten wordt betrokken of regionale dan landelijke expertise u itkomst biedt ter verrijking van de uitvoering. Veel partijen bieden knowhow aan (bijv. 

Jobcoaches op het MBO, Talentenpool, Vigor, Startersbeurs, uitzendbureaus), waarvan sommigen betrokken zijn geweest bij eerder succesvolle matches. 



Het niet accepteren dat jongeren (langdurig) aan de kant staan. Hoge inzet bij het tegengaan van 

schooluitval (preventie) als in de aanpak van jeugdwerkloosheid. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Uitgangspunten: 

 

•Het arbeidsfit houden van jongeren die het zonder de crisis naar verwachting wel zouden 

redden op de arbeidsmarkt 

•Het versterken, uitbouwen en/of verlengen van bestaande instrumenten die goed werken 

•Het stimuleren van de weerbaarheid van jongeren, ook van de groep die tot de gemeentelijke 

doelgroep behoort en het nu nog moeilijker krijgt. 

 

Factsheet Regio Amsterdam 2013-2014 ‘Jongeren fit voor werk’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) Daarnaast kent ieder afzonderlijk project haar eigen doorlooptijd 

 

Regionale ambitie 

A. Arbeidsfit houden 

 

1. Werkervaringsplekken 

Bedoeld voor jongeren met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt waarvan de 

verwachting is dat ze binnen 6 maanden kunnen uitstromen naar een reguliere baan. De 

aanpak heeft tot doel de competenties zodanig te ontwikkelen dat de afstand tot de 

arbeidsmarkt kleiner wordt en uitstroom naar regulier werk wordt gerealiseerd. 

Focus: kansrijke sectoren als Food en Flowers, Logistiek, Techniek, ICT en Creatieve Industrie 

Doelstelling: 80-100 extra werkervaringsplekken 

Begroting: €244.000 voor 3 fte re-integratieconsulenten en opleiding 

 

2. Traineeplaatsen 

Traineeplaatsen zijn bedoeld voor jongeren met minimaal een startkwalificatie die direct kunnen 

werken, maar door het economische tij geen reguliere arbeidsplaats kunnen vinden. Een 

werkgever kan een traineeplaats aanbieden, maar een jongere kan ook zelf met een 

voorstel komen. 

Focus: kansrijke sectoren en/of maatschappelijk relevante sectoren zoals zorg 

Doelstelling: 100 extra plekken 

Begroting: €120.000 voor 2 dedicated jobcoaches 

De doelstelling is om de al bestaande aanpak met behulp van de 

extra middelen aan te vullen en te versterken. De aanpak is 

uitdrukkelijk gericht op concrete acties en is aanvullend op 

bestaand beleid van de deelnemende gemeenten. Het 

bestaande beleid zal met behulp van de extra middelen worden 

geïntensiveerd. 

B. Versterken, uitbouwen van wat goed werkt 

 

1. Extra inzetten op jongeren vanuit WSP-GA 

Accountmanager krijgt een smart opdracht om 50 jongeren te plaatsen op reguliere banen, waarbij de 

focus op de arbeidsmarktregio ligt.  

Doelstelling: 50 extra reguliere banen voor werkzoekende jongeren uit de regio Groot-Amsterdam 

Begroting: €70.000,- voor de inzet van een extra fte accountmanager 

2. Stageplaatsen social return 

Voor scholieren die geen stageplaats kunnen vinden zal het instrument social return ingezet worden om 

extra stageplekken beschikbaar te krijgen voor leerlingen die onderwijs (MBO) volgen in Amsterdam. 

Doelstelling: In het schooljaar 2013-2014 200 extra stageplekken beschikbaar voor leerlingen die in 

Amsterdam onderwijs volgen. 

Begroting: € 200.000,- 

3. Lokale initiatieven 

• Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer starten een pilot om jongeren te helpen aan een 

stage/werkervaringsplaats of werk en waar nodig te ondersteunen bij het solliciteren. 

Doelstelling: minimaal 20 jongeren matchen op een stage/werkervaringsplaats of werk 

Begroting: €45.000,- 

• Gemeente Diemen zet extra formatie klantmanager in om lokaal maatwerk te kunnen verlenen bij de 

ondersteuning van werkzoekende jongeren.  

Doelstelling: bereiken van ca. 20 jongeren 

Begroting: €40.000,- 

• Gemeente Haarlemmermeer hanteert een aanpak gericht op specifieke bedrijfssectoren Techniek en 

Zorg. Daarbij werkend vanuit een drietal themalijnen: matching tussen vraag en aanbod, stimuleren 

van studie- en beroepskeuzes en regionale samenwerking 

Doelstelling:  niet specifiek genoemd 

Begroting: €140.000,- 

• Gemeente De Ronde Venen  trekt een coach aan om jongeren te stimuleren om zich te blijven 

ontwikkelen en ontplooien met het doel zich in de toekomst zelfstandig te kunnen redden. 

Doelstelling: 15 jongeren bereiken via deze coach 

Begroting: €25.000,- 

• Aansluiten bij het arbeidsmarktbeleid: arbeidsmarktgericht 

opleiden 

• Vergroten van het aanbod van stageplaatsen en bijbanen 

• Optimalisering van de arbeidstoeleiding 

C. Vergroten weerbaarheid bij jongeren 

 

1. Versterken ondernemerschap bij jongeren 

Sturen op de mogelijkheden van ondernemerschap, de mindset en vaardigheden die hierbij horen. 

Doelstelling: 3x20 jongeren in 2013, 6x20 jongeren in 2014 

Begroting: €200.000,- 

2. Versterken mogelijkheden BBL, zowel voor jongeren zonder startkwalificatie als voor meer 

arbeidsmarktgerichte scholing 

Werkgevers stimuleren om toch (BBL) stageplekken beschikbaar te stellen. 

Doelstelling: 170 extra jongeren extra begeleiden naar wek- of stageplek 

Begroting: €170.000,- 

• Vroege preventie op scholen 

• Sluitend maken van de aanpak 

• Ontwikkelen aanbod voor de groep ‘niet werkend en niet in 

opleiding’ 

De aanpak jeugdwerkloosheid vindt langs  6 hoofdlijnen plaats: 

Naast bovenstaande operationalisaties/projecten, zijn er nog een aantal initiatieven uit de notitie ‘Jongeren maken Amsterdam’; Jeugdwerkloosheid voorkomen en bestrijden. Hierin een aantal lokale initiatieven met elk hun eigen doelen, doelgroepen en begroting. 

Bijvoorbeeld: AjaxCampus, Netwerkschool Amsterdam, School2Work, Doorontwikkeling aanbod voor specifieke doelgroepen, Coaching via het jongerenloket, Monitor Jeugdwerkloosheid en onderzoek cohort 22/23 jaar, Jeugdloopbaanmonitor, Project Werkstroom, 

Arbeidsmarktflyer,  



De ambitie voor de gehele periode van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid is om per jaar 

driehonderd doelgroepen jongeren AJW te begeleiden naar een reguliere baan of leerwerkbaan 

om te voorkomen dat ze in de bijstand/uitkering terecht komen. 

Richtinggevend

e doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

De aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid richt zich op de volgende 

doelgroepen: 

 

a. VMBO LWOO leerlingen 

b. Praktijkonderwijs leerlingen (Toekomstige arbeidsgehandicapten) 

c. REC 3 en 4 leerlingen (Toekomstige arbeidsgehandicapten) 

d. Entreeopleiding leerlingen (BBL 1 en BOL 1) 

e. Jongeren brancheopleidingscentra 

 

Factsheet Regio Gooi- en Vechstreek 2013-2014 ‘Impuls Aanpak Jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Regio Gooi- en Vechstreek’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Traject 1: Continueren en intensiveren aanpak AJW 

 

Ad 1. Dienstverlening Leerwerkloket Gooi en Vechstreek 

Met het Leerwerkloket in de regio Gooi en Vechtstreek wordt beoogd de 

regisserende, faciliterende en centrale rol te houden in de dienstverlening aan 

jongeren met als doel om de kansen voor jongeren te vergroten op de 

arbeidsmarkt. 

 

Ad 2. Quick Wins 2013 

De Quick wins 2013 binnen de aanpak jeugdwerkloosheid zijn bedoeld om met 

gerichte acties de beoogde resultaten te behalen. Deze extra intensieve aanpak is 

specifiek gericht op jongeren 18 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in de WW en 

WWB in samenwerking met het Leerwerkloket. 

 

Ad 3.Intensieve aanpak stage en leerwerkbanen voor doelgroep jongeren AJW 

Organiseren van alternatieve opvang voor deelnemers die een leerwerkbaan zijn 

kwijtgeraakt: Jongeren die een BBL opleiding volgen en tijdelijk niet op een 

leerwerkplek geplaatst kunnen worden op te vangen in de Opleidingswerkplaats 

van de Opleidingsbedrijven bouw-, elektro -, installatie-techniek en schilderen en 

te begeleiden naar een leerwerkbaan bij erkende leerbedrijven op de 

arbeidsmarkt.  

 

 

 

Verwachte resultaten of effecten 

 Het duurzaam vergroten van kansen voor jongeren op arbeidsmarkt. 

 Van een sectorale aanpak naar een integrale aanpak jeugdwerkloosheid, een sluitende aanpak over de domeinen heen. 

 Aanbod onderwijs en arbeidsmarkt is beter op elkaar afgestemd 

 De aanpak binnen de arbeidsregio is toekomst- en preventiegericht. 

 Het perspectief van de jongeren op de dienstverlening is beter in beeld. Welke wensen hebben jongeren ten aanzien ondersteuning 

vanuit de gemeente en hoe zijn zij het meest effectief geholpen. Welke ervaringen zijn van belang bij de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeid. 

 Jongeren beter voor te bereiden op arbeidsmarktgerichte beroepskeuze. 

Randvoorwaarden: 

 Commitment vanuit de arbeidsregio (bekrachtigd in convenant Aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014) 

 Vaste communicatiemomenten tussen verschillende partners 

 Voldoende menskracht 

 Inzet van juiste professionals op de expertise van jongeren en arbeid 

 Integrale benadering vanuit programma JOA (Jongeren, Onderwijs en Arbeid) Het actieplan Jeugdwerkloosheid is een project onder dit 

programma. 

 Integraal gebruik van één klantvolgsysteem. 

 Gezamenlijke opzet monitoringsplan ten behoeve van stuurinformatie/rapportages. 

 Verbinding met sectorale plannen 

Traject 2: Ontwikkelen en uitwerken Actieplan AJW 2014 

 

Doelgroep a t/m c: 

Het voorlopig uitgangspunt is om 150 tot 200 kwetsbare jongeren extra plaatsen en te voorzien van dienstverlening. Dit in 

samenwerking met de zorgpartners om gestapelde problematiek bij deze jongeren integraal op te pakken. Deze jongeren 

hebben een verhoogde kans op terugval na plaatsing waardoor meer focus wordt gelegd op de volgende activiteiten: 

- Zorg dienstverlening voor jongeren 

- Begeleiden naar juiste loket 

- Extra begeleiding voor werkgevers die kwetsbare jongeren een kans bieden 

- Meer coaching 

- Bewaking tot zorgdeel is afgerond 

-Concrete samenwerking met een zorgpartner 

 

Doelgroep d 

Deze jongeren dreigen door de invoering entreeopleidingen uit te vallen omdat er een negatief bindend studieadvies 

wordt afgegeven. In het derde kwartaal komen partners met een integraal voorstel ten aanzien van deze doelgroep. 

Voorbeelden zijn: 

- RBL/MBO samenwerkingsafspraak, juiste registratie van deze jongeren 

- Verwijzing/door begeleiden naar informatiepunt voor advies 

- Extra inzetten op intensieve arbeidsmarkt oriëntatie/ sollicitatietrainingen 

-Toewijzen aan een recruiter 

 

Doelgroep e 

In 2013 zal al een extra investering worden gerealiseerd voor deze doelgroep jongeren. Eind 2013 wordt geëvalueerd of 

dit wordt voortgezet. In samenwerking met brancheopleidingscentra bouw-, elektro -, installatie-techniek en schilderen, 

het MBO College Hilversum en de gemeenten wordt een Praktijk Pluspakket aangeboden 

Relatie met ander initiatieven: 

• Regionale ontwikkeling Sociaal Domein Gooi en Vechstreek: beleidsontwikkelingen regionaal aan elkaar verbinden. Het bestrijden van jeugdwerkloosheid wordt integraal hierin meegenomen 

• Aanpak Jongeren, onderwijs & arbeidsmarkt: De aanpak bestrijding jeugwerkloosheid is een integraal onderdeel van de bredere benadering van jongeren en jong volwassenen tot 27 jaar. Er is een samenhang met problemen op andere terreinen zoals zorg, onderwijs, 

wonen, verslaving, opvoeding etc. 

• Opzetten Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en Leerwerkloket: Het werkgeversservicepunt en het leerwerkloket vervullen een ondersteunende rol bij de aansluiting van jongeren met onderwijs en de arbeidsmarkt. 

• Social return: Binnen het project Social Return worden specifieke afspraken gemaakt ten aanzien van de doelgroep AJW 

•Ontwikkeling en uitvoering actieplannen AJW: In de ontwikkeling en uitvoering van de Actieplannen AJW worden sectorale plannen betrokken  



In de arbeidsmarktregio Stedenvierkant wordt 75% van de jongeren tot 27 jaar die een beroep 

doen op ondersteuning bij de gemeente of bij het UWV Werkbedrijf, bemiddeld richting werk 

en/of onderwijs. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Randvoorwaarden: 

 

• Werkgevers zijn aan zet: Werkgevers kunnen jongeren daadwerkelijk werk en werkervaring 

bieden. Voorwaarde is dat we werkgevers vinden die bereid zijn om mee te denken en die 

bereid zijn om (leer) banen te bieden aan jongeren 

• Daarnaast zijn we afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt 

 

Factsheet Regio Stedenvierkant 2013-2014 ‘Samen Werk Maken van Werk!’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

De focus ligt op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar richting de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Er wordt gestreefd om 75% van de jongeren die een beroep doen op ondersteuning bij de gemeente of 

bij het UWV Werkbedrijf te begeleiden richting werk en/of onderwijs. Er wordt niet gericht op kwetsbare (multi-probleem) jongeren voor wie op dit moment een hulpverlening cq zorgtraject het hoogst haalbare is – dit is 

ongeveer de overige 25% van de jongeren.  

 

Het plan betreft een plan op hoofdlijnen waardoor verdere specifieke projecten niet zijn gedefinieerd en waarvoor nog geen SMART doelen bestaan. Hieronder de relaties met  andere projecten. 

Het recent gesloten en gepresenteerde Akkoord van Beekbergen, onder aansturing van de 

breedgedragen Strategische Board Stedendriehoek, beoogt een duurzame gezonde 

arbeidsmarkt en is een samenwerkingsverband van de 4 O’s binnen de Stedendriehoek. 

Ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoekspartijen zetten zich samen door middel van 

vele diverse projecten in om de volgende doelstellingen te bereiken: 

• Laagste werkloosheid van Nederland 

• Elke vacature goed en snel vervuld 

• Iedereen minimaal een startkwalificatie 

• Ook alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief 

 

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren worden onder auspiciën van de Strategische Board 

onder meer de volgende projecten, lokaal en regionaal uitgevoerd: 

1. Techniekpact 

2. Technicampus, opleidings- en R&D centrum 

3. Elke vacature goed en snel vervuld en regionale werkgeversbenadering Stedenvierkant 

4. Stapelbanen 

5.  Topconsortia voor Kennis en Innovatie 

6. Deventer – Zutphen en Apeldoorn scoort 

7. Hoger opgeleiden binden aan de regio 

8. Arbeidsmobiliteit – Leren en werken 

9. Stagecarrousel 

10. Jobcarving 

11. Optimaliseren aanbod beroepsonderwijs 

12. Ontsluiting werkzoekendenbestand 

13. Branchegerichte leerwerksetting, pilot werkatelier 

14. Jobclass 

Verwachte resultaten of effecten: 

 

• 75% van de ongeveer 4700 jongeren (18-27 jaar) die zich jaarlijks melden bij het UWV en/of gemeente worden begeleid richting werk en/of onderwijs 

• Het aanbod vanuit Samen Werk Maken van Werk draagt hiertoe bij 

• Partijen (ondernemers, overheid en onderwijs) werken samen om jongeren een passende plek op de arbeidsmarkt en/of in het onderwijs te geven 

Een aantal projecten richt zich op het 

bestrijden en voorkomen van 

jeugdwerkloosheid: 

 

Het project Leren & Werken is een 

samenwerkingsverband van gemeenten, 

ROC en UWV. De doelstellingen van 

Leren & Werken in de Stedendriehoek en 

NW Veluwe zijn: 

• Partijen op de onderwijs- en arbeidsmarkt 

werken optimaal samen zodat schaarse 

middelen voor de gezamenlijke 

doelgroepen efficiënter en effectiever 

ingezet kunnen worden; 

• Scholings- en mobiliteitsvragen in de 

regio zijn geïnventariseerd en inzichtelijk, 

waardoor het mogelijk is om gericht 

scholingsaanbod en 

mobiliteitsmogelijkheden te organiseren; 

• Er is een gecoördineerde dienstverlening 

aan werkzoekenden, werknemers, 

werkgevers en intermediairs met 

betrekking tot vragen over scholing, 

(arbeids) mobiliteit en 

ervaringscertificaat. 

Samen Werk Maken van Werk heeft een relatie met de 

ontwikkelingen ten aanzien van de invulling van de regionale 

werkgeversbenadering. 

 

Actiepunten voor de komende periode: 

 

• Versterking van de onderlinge samenwerking en synergie 

rondom de werkgeversbenadering 

• Verbetering van communicatie tussen werkgevers en 

werkzoekenden  

• Verbetering aansluiting tussen vraag en aanbod  

Het project ‘Samen Werk Maken van Werk’  kent een relatie met vele andere projecten in deze arbeidsmarktregio.   

Relatie met het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ van de 

ABU en Programmaraad. Hierin zijn concrete afspraken 

gemaakt tussen uitzendbureaus en gemeenten om meer 

mensen vanuit een uitkering te ontsluiten via werk.nl. 

Connectie met het onderwijs: 

Vanuit jongerenloketten zijn contacten met de verschillende ROC’s 

en andere onderwijsinstellingen. Op deze relatie wordt verder 

geborduurd. De daadwerkelijke samenwerking vanuit dit 

project met het onderwijs krijgt vorm na het uitwerken van de 

projecten 

Cijfers: 

 

2410 geregistreerde werkzoekende jongeren (december 2012) dit is 

met 38% iets sneller gestegen dan de landelijke stijging (30%).  

 



 

Het Jongerenoffensief 2013 voorziet in het laten uitstromen van Niet Werkende Werkzoekende 

(NWW) jongeren en het beperken van de instroom van NWW jongeren in het kalenderjaar 2013. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Verbinding met bestaande initiatieven: 

 

 (Werkplein Twente, 14 gemeenten, UWV, 

Onderwijs, Ondernemers, Kenniscentra, SBB, 

Werkgeversdienstverlening) 

•Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 

•Leerwerkloket Twente 

•Regionale werkgeversdienstverlening via 

Werkplein Twente 

•Human Capital Agenda 

•VSV 

•School Ex van ROC van Twente 

 

Factsheet Regio Twente 2013-2014 ‘Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Jongerenoffensief 2013 (loopt nog): 

Beoogde resultaten: 

 

1. Een extra uitstroom van Niet Werkende Werkzoekende (NWW) jongeren genereren 

2. De instroom van NWW jongeren beperken 

• 150 werkloze jongeren in laten stromen in een leerwerkbaan of een volledige baan, zonder 

loonkostensubsidie 

• 120 werkloze jongeren aan een baan helpen middels een jongerenvoucher (= loonkostensubsidie) 

• Scholingsplicht toepassen, minimaal 100 adviesgesprekken voeren. Resultaat van de adviesgesprekken is 

een diagnose inclusief dienstverleningsadvies 

 

Doelgroep waar dit plan zich op richt: 

NWW jongeren 18 – 27 jaar, woonachtig in Twente 

 

Te halen uitstroom naar werk: 

Aantal werkloze jongeren naar werk op een arbeidsovereenkomst: 2500 

Aantal werkloze jongeren naar werk op een leerarbeidsovereenkomst:200 

Aantal werkloze jongeren naar werk op stageplaatsen:100  

De insteek van het Jongerenoffensief 2013 is om de succesvolle aanpak inclusief de opgebouwde structuur van samenwerking en uitvoering verder te verduurzamen. De uitvoering van dit plan is in volle gang. Het 

jongeren offensief 2013-2014 2.0 zal dit bestaande plan nadere invulling geven, versterken en verbreden naar kalenderjaar 2014 

Jongerenvoucher 

2013-2014 

Jongerenoffensief 2014: 

 

Doelgroep waar dit plan zich op richt: 

NWW jongeren 18 – 27 jaar, woonachtig in Twente 

 

Te halen uitstroom naar werk: 

 

Aantal werkloze jongeren naar werk op een arbeidsovereenkomst: 2500 

Aantal werkloze jongeren naar werk op een leerarbeidsovereenkomst:200 

Aantal werkloze jongeren naar werk op stageplaatsen:100  

Schrijven 

ondernemersplan 

Wijk-Leerbedrijf Plus 

Inzet Calibris 

Inzet 

Jongerencoaches, 3.5 

fte 

Scholingsvoucher Jongeren 

Inzet 

Scholingsplichtteam, 

Projecten in de 

kanssectoren 

Inzet coördinator Jeugdwerkloosheid 

(JWL) en projectondersteuning 

Continuering inzet voor 

multi-problemjongeren 
Afstemming in 

Euregioverband 

Inzet sectorplannen 

Goede bestandsanalyse 

(Inzicht krijgen in de opbouw van de 

doelgroep werkloze jongeren.) 

Inzet van sport 

Regiegroep 

Jeugdwerkloosheid 

(JWL) 

Banen- en Loopbaanbeurs 2013-2014 

en Banenmarkt UWV 2013-2014 
Flyer ‘Kans op Werk’ 

MBO-HBO niveau 

Jongerenplatform 

Ontwikkeling sectorale 

portalen (Techniek, 

Zorg&Welzijn, 

Logistiek) door 

Leerwerkloket Twente 

Instrumenten 

 

1. Jongerencoaches 

2. Jongerenvoucher 

3. Scholingsvoucher 

4. Leerwerkarrangementen met sectorale 

aanpak (kanssectoren: Techniek, Zorg & 

Welzijn, Logistiek en Transport, 

Detailhandel & Horeca 

5. 1000-jongerenplan 



Instroom van werkloze jongeren (jongeren met een WWB uitkering: 650 jongeren en kwetsbare 

jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen) tegengaan en uitstroom bevorderen 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

 

 

Factsheet Regio Holland Rijnland 2013-2014 ‘Activiteitenplan 2013 – Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid’ 
Doorlooptijd: 1 jaar (2013 – 2014) 

 

Regionale ambitie 

Het actieplan werkt met partijen aan de door het ministerie eerder vastgelegde 

thema’s om de jeugdwerkloosheid te bestrijden: 

 

• Regionale samenwerking 

• Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

• Werkgevers dienstverlening 

• Matching vraag en aanbod 

• Jongeren centraal 

• Aanpak jongeren in een kwetsbare positie 

Randvoorwaarden: 

 

•Commitment vanuit de gemeenten en de andere partners, met name, het ROC en 

Jeugdzorg 

•Projectorganisatie inrichten die gericht kan zijn op de uitvoering van acties 

•Projectorganisatie die snel kan schakelen en niet ingebed is in de ambtelijke organisaties 

•Inzet van professionals die expertise hebben van jongeren en arbeid 

•Betrokken worden bij gemeentelijk jeugd- en onderwijsbeleid 

•Intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven voor een sector gerichte aanpak 

1. Regionale samenwerking 

(€10.000,-) 

 

• De stuurgroep van het Actieplan 

bespreekt de voortgang 

• In de werkgroep treffen 

uitvoerders elkaar 

• Vanuit domeinen Onderwijs, Zorg 

en Werk bij gemeenten zal met 

een aantal sleutelpartijen hoe de 

aansluiting kan worden verbeterd 

• Regiegroepen VSV jongerenloket 

en de RMC’s 

• Samenwerking met de 

praktijkscholen en UWV met 

betrekking tot uitstroom 

• Aansluiting zoeken bij het 

leerwerkloket en regionale 

servicepunten 

• Samenwerken met de regionale 

werkgevers 

ER-doelen: 

• Alle werkzoekende jongeren met een WWB-uitkering in kaart en in beeld 

• Intensieve samenwerking tussen organisaties die een rol spelen in de scholing en zorg van kwetsbare jongeren om ze een doelmatige dienstverlening aan jongeren te 

realiseren 

• Jongeren die in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn toelaatbaar in het ROC 

• Jongeren worden in het onderwijs beter voorbereid op een arbeidsgerichte beroepskeuze 

• Werkgevers investeren in jongeren en stellen leerwerkbanen beschikbaar 

• Aanbod onderwijs en arbeidsmarkt is beter op elkaar afgestemd. Er wordt doelmatig opgeleid 

• Het gesprek over de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt in de regio gevoerd 

• Input leveren aan ROC’s waardoor meer jongeren succesvol hun onderwijstraject kunnen afsluiten 

Relatie met andere projecten: 

 

ROC’s, UWV, Cardea, Gemeenten, Kenniscentra, Project 3D, Regiegroepen VSV en 

RMC’s, praktijkscholen, leerwerkloket, werkgeversservicepunten, uitzendbureaus, project 

social return, regionale ondernemingsverenigingen, RPA Rijn Gouwe, VNO NCW,  

2. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 116.950,-) 

 

2.1 Sectorale projecten: jongeren (18-27 jaar) met 

enige afstand tot de arbeidsmarkt 

basisvaardigheden laten opdoen 

2.2 Informatie over ontwikkeling op de arbeidsmarkt: 

diverse activiteiten voor jongeren die een 

beroepskeuze moeten maken 

2.3 Stage protocol: ondersteunen werkgevers en 

creëren stageplaatsen voor jongeren van 18-27 

jaar 

2.4 Ondersteuning stages en leerwerkbanen: 

jongeren die ingeschreven staan bij een ROC 

geplaatst krijgen op een stageplek en uitval van 

stage en opleiding voorkomen 

2.5 School-ex 2.0: in kaart brengen van de uitstroom 

van jongeren die net hun diploma hebben 

behaald op het MBO 

2.6 Samenwerking praktijkscholen: leerlingen van de 

Praktijkschool die uitstromen geplaatst krijgen 

3. Werkgeversdiensverlening (€ 45.000,-) 

 

3.1 Stage nieuwe stijl: een stageplek voor jongeren met een hoge opleiding 

zodat zij actief en mobiel blijven 

3.2 Startup push: Jongeren die net zijn afgestudeerd stimuleren voor het 

ondernemerschap. 

3.3 Werkgeversbenadering: Werkgevers informeren over de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt 

4. Jongere centraal (€ 816.300,-) 

 

4.1 Project JA gemeenten: Het  aantal jongeren van 18-27 jaar die een 

uitkering hebben of aanvragen terugbrengen door ze intensief te 

begeleiden naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar de 

arbeidsmarkt 

4.2 Matchingsoffensief: Jongeren van 18-27 jaar begeleiden naar de 

arbeidsmarkt. 

4.3 Startbaan Rijnstreek: analyse van het bestand van jongeren tot 27 jaar 

met een WWB uitkering. Versterking van de reïntegratie en preventie 

4.4 Jongeren Service Punt Alphen: Het aantal jongeren van 18-27 jaar die 

geen uitkering hebben en tussen WW en bijstand vallen leiden naar 

opleiding of werk 

5. Kwetsbare jongeren aanpak (€ 5000,-) 

 

5.1 Bestandsanalyse WWB Holland Rijnlans: Allochtone 

jongeren van 18-27 jaar die een WWB-uitkering 

hebben onder de aandacht brengen: wat is het 

probleem en wat is er nodig? 

5.2 Project voor jongeren met een detentieverleden: 

Jongeren van 18-27 jaar met een uitkering en een 

detentieverleden helpen aan een dagbesteding of 

werkgelegenheidsproject 

5.3 Wonen, werken en leren voor jongeren: Jongeren in 

een kwetsbare positie met een WWB uitkering een 

duurzame woonvoorziening bieden in samenhang met 

Kamers en Kansen en het Werkhotel van Cardea 

5.4 Project 1jongere, 1 plan: Jongeren met multi-

problematiek en WWB uitkering: uitrollen en verder 

ontwikkelen aanpak 1 gezin, 1 plan 

Er zijn geen concrete SMART doelen gedefinieerd in dit plan. Daarom hieronder als operationalisatie alle genoemde projecten met doelgroepen en begroting  



Stabilisatie van de jeugdwerkloosheid  in de arbeidsmarktregio 

(Na een stijging het afgelopen jaar van 35%) 

Alle ingeschreven jongeren in 

WW en Wwb in beeld en in 

traject. In juli 2015 daardoor 

30% minder doorstroom van 

WW naar Wwb. 

 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

In juli 2015 50 extra trajecten 

uitzetten via het 

arbeidstrainingscentrum ATC 

of SOVEE 

In een nog te ontwikkelen 

project ambitie om nog eens 

50 jongeren een intensief 

traject naar werk aan te 

bieden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Voor 1 juli 2015 zijn er 100 extra plaatsingen gerealiseerd op basis 

van stages of leerbanen 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt 

1. Versterken van de huidige infrastructuur en dienstverlening: 

- Digitaal centraal platform 

- Verbeteren van onderlinge samenwerking 

- Versterken van het Jongerenloket 2013-2014 

- Oprichten van een actieteam: medewerker trajectbureau en 

jongerenloket en MBO 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

Werkzoekende jongeren: 1.234 per april 2013 

In de periode april 2012- april 2013: stijging werkloosheid van 74% 

Grootste stijging werkzoekende jongeren MBO niveau 3 of 4 

Het aantal studenten met een stage of leerbaan is gestegen ten opzichte van 2012 

Knelpunten in de beroepsgroepen; bouw en infra, welzijn, creatieve industrie, carrosserie, schoonheidsspecialist,  

afbouw en onderhoud, transport en logistiek 

Doorstroom vanuit WW naar de Wwb loopt sterk op: van 24 naar 120 op jaarbasis 

Werkloosheid onder allochtone jongeren ongeveer twee maal zo groot als onder jongeren met niet-allochtone afkomst 

 

Doelgroepen: 

1. Jongeren in de WW en in de Wwb 

2. Jongeren die tussen wal en schip belanden, omdat ze niet de juiste indicatie of label hebben 

3. Jongeren waarvoor geen stage of leerbaan beschikbaar lijkt te zijn of waarbij de plaats vóór de 

afgesproken periode verdwijnt 

 1. Sterkere infrastructuur en transparanter maken van de sociale 

kaart 

 

Factsheet Utrecht-Oost ‘Actieplan jeugdwerkloosheid’ 
Doorlooptijd: twee jaar juli 2013 – juli 2015 

 

Regionale ambitie 

Een transparante sociale 

kaart voor jongeren en 

professionals: duidelijke 

rolverdeling, heldere routes 

en voldoende capaciteit 

3. Meer stages en leerbanen beschikbaar maken 
2. Meer kwetsbare jongeren zonder opleiding of werk toeleiden naar 

plaatsin in onderwijs en/ of arbeidsmarkt 

2. Aanpak kwetsbare jongeren 

- 40 arbeidstrainingstrajecten bij  ACT 

- 10 trajecten op maat via ACT of SOVEE 

- 50 trajecten via een nog uit te werken nieuw project (na 

liquidatie van een bestaande stichting) 
 

3. Extra stages en leerbanen: 

- Jobtoppers inzetten: coaching door junior praktijkbegeleiders 

of oudere werkzoekenden 

- Melden van stge of leerbaantekorten en actie daarop door 

kenniscentrum 

- Snuffelstages 

- Begeleiding van werkzoekende jongeren per 

arbeidsmarktrelevante branche 

Samenwerkingsverbanden: 

1. Het regionale Leerwerkloket. Advies en doofverwijsfunctie op het gebied van leerbanen. 

2. Regionaal Werkgeversservicepunt, directievoering door UWV en gemeente Amersfoort. 

3. ACT en SOVEE – inzet op voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bestrijding van 

jeugdwerkloosheid 

4. ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Hogeschool Utrecht. 

5. S-BB 



Jongeren mogen niet langdurig aan de kant komen te staan. De aanpak richt zich op alle 

jongeren die werkloos zijn of een opleiding volgen, met of zonder startkwalificatie.  

1. Alle jongeren zonder werk zijn in het 

vizier  

2. Alle landelijke afspraken worden 

benut (Techniekpact, Sociaal Akkoord, 

stage- en leerbanenoffensief, School 

Ex-programma, drie decentralisaties) 

3. Voorkomen dat jongeren tussen wal 

en schip vallen 

 

 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

1. Vijftig bedrijven in de regio zijn ambassadeur en 

zorgen voor nieuwe plekken 

2. Tussen 50-100 jongeren met startkwalificatie die 

een Wwb-aanvraag doen, krijgen een half jaar 

werkervaring 

3. Uitstroom naar werk van 50-100 jongeren 

4. Via uitzendbureau: tenminste 50 jongeren gaan 

een jaar aan de slag in een uitzendpool en 50 

jongeren direct naar werk 

5. 20-40 jongeren worden begeleid naar zelfstandig 

ondernemerschap 

6. 110 jongeren worden begeleid naar werk- en 

werkleerplekken 

1. Efficiënter benutten van stageplekken en 

leerbanen en de werving van extra plekken 

2. Jongeren met een Wwb-aanvraag/ uitkering 

weten meer over solliciteren 

3. Leerlingen en decanen worden beter 

geïnformeerd  over sectoren voorafgaand 

 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

1. Met jongeren binnen deze doelgroep 

wordt direct een intensief traject gestart  

2. Aanpak jongeren met ex- of dreigende 

detentie 

3. 50 inactieve jongeren met een Wwb-

uitkering komen in een 

activeringstraject 

4. 85 jongeren nemen deel in trajecten 

voor vergroten van zelfredzaamheid en 

uitstroom naar werk of opleiding 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt: 

1. Onderzoek naar opbouw 

jeugdwerkloosheid [nieuw] 

2. Aansluiten bij landelijke afspraken 

3. Entree-opleiding [nieuw] 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

Jeugdwerkloosheid gestegen met 35% (Haagl) en bijna 50% (ZHC); op basis van NWW- en WW-aantallen. 

Het WWB-volume daalde in 2012 met 4% (Haagl) en 5% (ZHC). 

Schooljaar 2011/ 2012 telde 4% voortijdig schoolverlaters (Haagl) en 3,1%  in ZHC. 

Het aantal plaatsingen op een stageplek (BOL) nam af in 2012 van 3.411 naar 2.280 (zowel Haagl als ZHC). 

Het aantal erkende leerbedrijven is gestegen met 3,3% t.o.v. 2010, dankzij inspanningen Kenniscentra (zowel Haagl  

als ZHC) 

Doelgroepen: 

Aanpak richt zich op alle jongeren die werkloos zijn of een opleiding volgen, met of zonder 

startkwalificatie.  
 

 

 Brede en sluitende aanpak: alle jongeren 

zonder werk zijn in het vizier 

 

Factsheet Haaglanden en Zuid Holland Centraal ‘Ruim baan voor de jeugd’; hierna aangeduid met HAAGL en ZHC 
Doorlooptijd: 1,5 jaar  september 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs: jongeren zijn goed 

en zo hoog mogelijk gekwalificeerd.  

Werk: er zijn ‘voldoende’ plekken voor jongeren (banen, 

leerwerk-, stage- en werkervaringsplekken) 

1. Participatietop met werkgevers [nieuw] 

2. Leerwerkcheque [nieuw] 

3. Jongerenbanenmarkten [nieuw]  

4. Samenwerking uitzendbureaus  

5. Stimuleren zelfstandig ondernemerschap [nieuw] 

6. Matchen van plekken in nauwe samenwerking met  

kenniscentra en bedrijven 

1. Binnen vier weken ontvangen de 

jongeren een plan van aanpak, wordt er 

actief samengewerkt met diverse partijen 

en doen zij online een traject. [nieuw] 

2. 160 ex-gedetineerden gaan aan de slag 

in een praktijkcentrum 

3. Jong op Koersdagen [nieuw] 

4. Begeleidingstrajecten continueren 

Samenwerkingsverbanden: 

1. 1. UWV WERKbedrijf 

2. Onderwijsinstellingen 

3. Kenniscentra/ stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

4. Werkgevers, o.a. Tempo Team 

5. Samenwerking : School Ex programma 2.0, het Techniekpact en het werven van stageplekken BOL en BBL 

6. Samenwerking tussen Haaglanden en Zuid Holland Centraal (RPA-gebied genoemd) 

Speersectoren – met oog op werk: zorg, bouw/ techniek, horeca/ leisure 

Speersectoren – met oog op stage en leerbanen: groothandel, horeca, schoonmaak, ambachtelijke beroepen en teelt 

Kwetsbare jongeren: er is specifieke aandacht 

voor kwetsbare jongeren 

1. Analyse door ROC’s en kenniscentra van 

volume plekken en juiste matches 

2. Oriëntatie online, d.m.v. Aan de slag en Basis-

Trjct [nieuw] 

3. Ontwikkelen arbeidsmarktbijsluiter: flyer met 

informatie over kans op werk in sectoren 



Maatwerk voor jongeren die langer dan zes maanden werkloos werkzoekend geregistreerd zijn 

en  toeleiden naar sectoren met een goed doorstroomperspectief 

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

50 jongeren met multiproblematiek of 

alleenstaand ouderschap hebben een stap op de 

participatieladder gezet 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumenten uitgewerkt 

Tijdelijke loonkostensubsidie  voor werkgevers 

die langdurig werklozen in dienst nemen. 

Begroot budget: €150.000,- 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

-Het aantal langdurig werklozen is flink toegenomen (110%) 

- Het aantal hoger opgeleiden werklozen is relatief flink gestegen (meer dan een verdubbeling) 

- Met name werkzoekenden voor de elementaire en lagere beroepen sterk vertegenwoordigd (meer dan 60%) 

- Het aantal leerbedrijven is stabiel gebleven.  

- In 2012 daalde het aantal leerwerkbanen en steeg het aantal stageplaatsen. 

- Het aantal leerwerk- en stageplekken is toereikend voor de regio, maar de kansen verschillen sterk per branche.  

 

 

Doelgroepen: Jongeren die langdurig werkloos zijn (langer dan zes maanden). Reguliere activiteiten m.b.t. 

jeugdwerkloosheid vallen niet onder dit project.  

 

Factsheet Midden-Holland‘Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar juli 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Financieren van leerwerkbanen, zodat jongeren 

een startkwalificatie kunnen verkrijgen. 

Werkgevers worden hiermee tijdelijk ontlast 

van de hoge loonkosten die gepaard gaan 

met een leerwerkbaan in combinatie met 

een arbeidsovereenkomst voor enkele 

dagen. Begroot budget: €100.000,- 

Samenwerkingsverbanden: 

1. Regionale samenwerking met VNO NCW West en het ROC ID-College 

2. Ketenpartners RMC en SBB starten een stage- en leerbanenoffensief 

3. Het ID-College ontvangt een bedrag van €287.000,-  voor het School-ex programma 

Speersectoren: techniek, facilitaire dienstverlening, groothandel, transport en agrarisch 

15 jongeren volgen een taal-werktraject 20 jongeren volgen met succes een BBL-trject  

30 jongeren vinden door middel van 

loonkostensubsidie een baan bij een reguliere 

werkgever 

Financiering voor combinatietrajecten taal en 

werk.  

Begroot budget: €75.000,- 

Re-integratie en sociale activering met behoud 

van uitkering. Extra inzet casemanagement 

om capaciteit voor trajecten te waarborgen.  

Begroot budget: €235.000,- 

 

Randvoorwaarden:  

-Maximale inzet van het beschikbare budget voor de doelgroep en zo min mogelijk projectkosten 

- Maximale focus op een goed afgebakende doelgroep 

- maximaal inzichtelijk maken wat additioneel is aan de inspanningen t.o.v. het reguliere beleid 

-  Flexibiliteit in de opzet, in overleg met de Programmaraad, indien nieuwe ontwikkelingen zoals rondom ESF en  

Sectorinitiatieven daarom vragen 

 



Het doel van het actieplan is de groei van de jeugdwerkloosheid in de regio tot stilstand te 

brengen en waar mogelijk de jeugdwerkloosheid terug te dringen. 

300 extra 

leerwerkplekken 

BBL/stages en 150 

jongeren terug naar 

school.  

 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

100 jongeren via een 

regionaal netwerk 

aan ambassadeurs 

aan een baan helpen 

200 jongeren hebben 

een profiel en 50 

talenten van de dag 

zijn gepresenteerd 

200 jongeren zijn 

aan het werk via een 

jobhunter. 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

200 jongeren zijn 

met behulp van een 

werkgeversinstrume

nt aan een baan 

geholpen. 

Minimaal 3 jongeren 

initiatieven zijn 

ondersteund. 

25 jongeren starten 

een eigen 

onderneming. 

Samenwerkingsverbanden: 

(Op basis van een 8-tal uitgangspunten) 

1. Actiegericht 

Er is gekozen voor 

concrete 

maatregelen 

direct gericht op 

jongeren en snel 

effect met 

minimale 

overheadkosten 

NWW-Jongeren naar opleidingsniveau 

Bestaande acties 

1.1 Voortijdig schoolverlaten en convenant 2012-2015; schooluitval & verzuim voorkomen, loopbaanbegeleiding 

1.2 JINC; voorbereiden op goede start  arbeidsmarkt; 1000 sollicitatietrainingen, 50 jongeren volgen ondernemersprogramma 

1.3 Champs on stage; leerroute gericht op oriëntatie en inzetbaarheid voor leerlingen in 3e en 4e leerjaar MBO 

2.1 voorziening voor jongeren met een handicap 

2.2 dagbestedingaanbod aangekocht voor risicojongeren & pilot begeleiding risicojongeren naar werk of opleiding 

2.3 Kwetsbare ondersteunen naar school, jongeren zonder starterskwalificatie naast werk opleiding volgen 

Jongeren fit houden voor arbeidsmarkt, bv leren opstellen cc en oriëntatie arbeidsmarkt 

Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt 

 

Factsheet Utrecht-Midden ‘Samen Sterk aan het Werk’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar juni 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Bewustwording 

arbeidsmarkt 

gestimuleerd bij 

jongeren in het 

laatste jaar van hun 

opleiding 

400 

stage/leerwerkplekke

n zijn gerealiseerd bij 

regiogemeenten. 

Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt 
Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in 

combinatie met een opleiding 

5. Duurzaamheid 

initiatieven.  

Gericht op het 

voorkomen dat 

alle activiteiten 

stoppen na 2014 

6. Regionale aanpak 

samenwerking 

voortzetten.  

Daarnaast is ook intra 

regionaal geleerd 

van andere met en 

van regio’s. 

 

7. Aanvullend op 

bestaande 

maatregelen. 

8. Voorbeeldfunctie gemeente 

als werkgever.  

Gemeente treden niet alleen op 

als intermediair en 

subsidieaanvrager maar 

betekenen in hun rol als 

werkgever ook iets voor 

de werkzoekende 

jongeren. 

2. Actieve rol voor jongeren 

waar mogelijk. 

Jongeren krijgen belangrijke 

rol in uitvoering en 

ontwikkeling van 

maatregelen. Zoals 

contact met 

werkgevers en 

meedenken met 

gemeenten over 

ontwikkelingen en 

uitvoering actieplan. 

3. Werkgeversgericht werken.  

Actieve inbreng van werkgevers 

in actieplannen. 

Gezamenlijk uitwerken 

instrumenten. Aansluiting 

gezocht bij bestaande 

netwerken als Economic 

Board Utrecht. Bespreken 

van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 

4. Effectiviteit en 

Efficiency.  

Zo veel mogelijk effect 

bereiken met zo 

min mogelijk 

middelen/overhe

ad.  

Nieuwe acties 

1. Jongeren beter kwalificeren voor arbeidsmarkt; terugleiden naar opleiding, voorkom schooluitval, stimuleren bewustwording 

arbeidsmarkt in laatste jaar opleiding (300 leerbanen & 150 teruggeleide jongeren) 

2. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met opleiding; regionaal ambasadeursnetwerk  

(100 jongeren waarvoor bestuurders en managers netwerk inzetten), jongeren een gezicht geven (200 jongeren hebben een 

profiel, 50 talenten gepresenteerd), jobhunter (200 jongeren gematched) 

3. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt; werkgeversinstrumenten samen met werkgevers uitwerken (200 banen jongeren aan 

baan met instrument), jongeren voor jongeren initiatieven (3 initiatieven van jongeren), stimuleren ondernemerschap (25 

jonge starters), gemeente als werkgever  (400 stage/leerplekken op verschillende niveaus) 
 

Verbinding voorgaande projecten 

 

met School Ex programma 2.0, 

Techniekpact,  sociaal akkoord 

subsidieregeling voor sectorplannen 

Partners 

 

 Werkgevers(organisaties), jongeren, jongeren 

organisaties, onderwijs, 

kenniscentra en koepelorganisatie SBB, UWV 

Werkbedrijf, werkgeversservicepunt Utrecht-Midden,  

Regionale werkgroep communicatie 

 

overall doel is partijen en individuen 

betrekken bij de inzet en uitvoering van 

de aanpak jeugdwerkloosheid. 

Marktcijfers 

 

Werkzoekende jongeren februari 2013, 2300  

Een toename van 32% ten opzichte 2011 



Verleiden van werkgevers om extra stage-, leerwerkplekken en vacatures voor 

jongeren beschikbaar te stellen. Doel is 125 extra plaatsen. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Samenwerkingsverbanden: 

1. Aanvullend op bestaande maatregelen. 

Actiegericht en aansluiting op eerdere  en bestaande initiatieven als 2Getthere 

Bestaande acties 

 

Drie programma aanpak 2009 :  

Intensiveren contact met jongeren (alle jongeren in beeld). 

Intensiveren contact met werkgevers. 

Gericht inzetten van trajecten voor jongeren. 

 

Factsheet Gelderland-Midden 
Doorlooptijd: 1,5 jaar juni 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Nieuwe acties 

 

Project 1: verleiden van werkgevers  om extra stage- en leerwerkplekken en vacatures voor jongeren beschikbaar te 

stellen.  

 

Gekozen voor het herintroduceren van jongerenvouchers; 200 jongerenvouchers  voor leerwerkplekken (waarde 

€2000,-) en 25 BBL-vouchers (waarde €4000,-). 

 

Project 2: Versterken van jongeren en aanpak van niet melders. Aansluiting op lopend traject: 2GetThere  

10 jongerencoaches als begeleiding voor kwetsbare jongeren richting opleiding en werk (hieruit  4 FTE beschikbaar en 

400 extra jongeren begeleid). 

Gericht inzetten vouchers 

Doelgroep 

 

Project 1: NWW-Jongeren, voortijdige schoolverlaters of 

jongeren met een uitkering; Expertise UWV en de SBB 

voor inzicht in sectoren met stagetekort. 

 

Project 2: Jongeren die na een zoektijd van 4 weken niet 

opnieuw melden bij jongerenloket maar waarvan ook niet 

bekend of ze een nieuwe baan/opleiding hebben. 

Oud-Voortijdig Schoolverlaters. 

Gekozen is voor een gericht en een compact actieplan om jeugdwerkloosheid direct aan te 

kunnen pakken. 

Versterken van jongerenloketten en aanpak ‘niet melders’ zodat werkloze en 

werkzoekende jongeren kunnen worden begeleid. Doel is 400 jongeren te 

begeleiden en toe te leiden richten onderwijs en arbeidsmarkt 

3. Werkgeversgericht werken.  

Het werken met vouchers die voor de in de kosten van de werkgever moeten voorzien 

6. Regionale aanpak samenwerking voortzetten.  

Binnen de gemeente wordt samengewerkt in de acties 

 

Aantal  niet werkende werkzoekende jongeren per gemeente. 
Deelnemende partijen regionale Werlkgroep jeugdwerklossheid 

Gemeentes, HAN, KvK, POA regio Arnhem, POA De Liemers, ROC A12, ROC Rijn Ijsel, RSD De Liemers, UWV, 

Stuw Jeugdzorgorganisatie, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

Knelpunten in sectoren 

Zorg, bouw en infra, facilitaire dienstverlening, recreatie, dierverzorging, reizen, hout en meubel, transport en 

logistiek. 

 

Toename werkzoekende werkloze jongeren en jeugdwerkloosheid neemt ook toe onder hoogopgeleiden.  



Het doel van het actieplan is dat er geen verdere stijging optreedt van NWW-Jongeren ultimo 

december 2014 ten opzichte van mei 2013 (1200) en een verbetering van de kansen op de 

arbeidsmarkt van potentiële schoolverlaters. 

Toename  van 50 

beschikbare arbeidsplaatsen 

voor starters op de 

arbeidsmarkt.  

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Samenwerkingsverbanden: 

Projecten moet binnen de 

strategisch 

beschreven aanpak 

van diverse 

doelgroepen passen. 

Structurele  en duurzame 

verbetering van de 

arbeidsmarkt-

perspectieven. 

Projecten 

Vooral aanvullend met eerdere bekende initiatieven (bv. School-ex programma) 

 

1. Integrale Trajectbegeleiders – aansluiting op actieplan 2009 

2. Stimuleren arbeidsplaatsen voor startende jongeren door jongeren vouchers of startersbeurzen – 50 jongeren werkervaring laten 

opdoen – voucher van €2500,- 

3. Stimuleren kansrijke initiatieven – aanjaag premies (tm 50%) voor kansrijke initiatieven (bv. ‘Business Kick’  waar jongeren en de KvK 

denken over zelfstandig ondernemerschap. 

4&5. Branchespecifieke projecten –  nog nader te bepalen - samenwerking van opleidingsbedrijven in de techniek en zorg eventueel 

andere sectoren 

 

Factsheet Regio Achterhoek ‘Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio actieplan jeugdwerkloosheid 2013 en 2014’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar september 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Noodzaak van ondersteuning 

Niet iedere jongere heeft 

dezelfde ondersteuning 

nodig. Hierbij spelen 

competenties, 

vaardigheden en 

omstandigheden op de 

arbeidsmarkt een rol.  

Het project leidt op korte 

termijn tot concrete 

resultaten. 

Er moeten voldoende 

financiële middelen 

en commitment bij 

de betrokken partijen 

zijn 

Kosteneffectiviteit in 

actie. Eventwicht 

tussen kosten en 

effectiviteit. 

Marktcijfers:   

NWW- jongeren:  

dec 2011, 729, dec 2012, 1140, april  2013 - 1165  

Aantal NWW jongeren  zonder startkwalificatie 40% 

 

Opleidingverdringing treed op. 

Voornaamste knelpunten: 

Middelbaar en lager opgeleiden, sterke afname 

leerwerkbanen,  alle sectoren in de knel maar 

de grootste in de zorg. 

 

Voornaamste kansen: 

Vacatures in detail, techniek, administratief, horeca.  

Deze sectoren bieden ook kansen voor 

omscholing en bemiddeling. Meeste jongeren zijn minder 

dan een jaar werkloos. 

Aansluiting op kansrijke 

sectoren. 

Projecten moeten gericht zijn op 

structurele verbetering 

van het 

arbeidsmarktperspectief  

Dus aansluiting sectoren 

en opleidingsniveau waar 

verwacht wordt structureel 

werk te vinden is.  

Duurzaamheid 

initiatieven.  

Gericht op het 

voorkomen dat 

alle activiteiten 

stoppen na 

2014 

Doelgroepen 

1. Scholieren en studenten – afmaken opleiding, keuze in relatie met 

arbeidsmarkt. 

2. Vroegtijdige schoolverlaters – langer doorleren, niveau verhogen, 

vangnet in de vorm van stages. 

3. Met werkloosheid bedreigde jongeren zonder & met starterskwalificatie – 

kwalificeren en binnenboord houden bij werkgever, duaal leren, van 

werk naar werk bemiddelen, vangnet van stages. 

4. Werkloze jongeren zonder en met startkwalificatie – kwalificeren, duaal 

opleiden, werk- en leeraanbod, bemiddelen naar werk, stages. 

Toename  van 100 

beschikbare BBL-

werkplekken.  

Toename van 100 

beschikbare BOL-stages. 

Innovatie in 

arbeidstoeleiding. 

Verbetering van plaatsing 

jongeren op beschikbare 

vacatures. 

Meeste NNW-Jongeren 

Meeste NWW-Jongeren 

Lagere bouwkundige beroepen 

Lagere transportberoepen 

Lagere administratieve & commerciële beroepen 

Middelbare agrarische beroepen 

Middelbare bouwkundige beroepen 

Middelbare werktuigbouwkundige beroepen 

Middelbare administratieve & commerciële beroepen 

Middelbare verzorgende groepen 

 

Afbakening  

Focus ligt niet op Wajongeren, jongeren met een 

SW-indicatie of jongeren met een meervouudige 

Complexe problematiek 

 



Door een samenwerking met of in opdracht van de gemeenten uitvoering geven aan projecten en 

activiteiten gericht op het verbeteren van de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van jongeren. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Samwenwerking: regiogemeente Rijnmond, UWV en werkgeversservicepoint Rijnmond 

Sectortafels  

Doel 

samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid gericht op thema’s als 1 arbeidsinstroom en begeleidende 

jongeren 2 behoud oudere vakkrachten 3 arbeidsinstroom van mensen met een afstand op de markt 4 mobiliteit en duurzame 

inzetbaarheid 5 scholing 6 van-werk-naar-werk van ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal) 7 goed werkgever- en 

werknemerschap. 

 

Focus sectoren  

Medisch & zorg, haven, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening, ICT 

Uitgangspunten 

1 vraag werkgever is vertrekpunt 2 biedt kansen voor instroom werkzoekende en schoolverlaters 3 speel in op thema’s als 

personeelstekort en vergrijzing 4 samenwerking ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties en 

overheid (triple helix) 

Triple helix  

1 afstemming zoeken over sectorale ontwikkellijnen en ontschotten van geldstromen hierin  

2 inzet regionale werkzoekenden vs. Inhuur van buiten de regio/land 3 aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
 

Financiering 

 

Bij de uitvoering van doelstelling1&2 wordt  

ingezet op aanvullende ESF-financiering,  

O&O en andere budgetten. 

 

Doelstelling 3 komt niet uit ESF. 

 

ESF middelen worden niet  

toegevoegd aan het participatiebudget 

van de gemeente Rotterdam,  

maar aan het budget ‘aanpak  

jeugdwerkloosheid. 

Deze vraag loopt nog. 

Actiepunten 

 

Actie 1: Meldpunt stage tekorten, regionale analyse, totaal analyse per sector, anticipeer op trends en verwachtingen op lange termijn, controleer op 

dreigende werkloosheid (UWV), loopbaanoriëntatie, onderzoek hoe ZZP-ers het leerbedrijf kunnen helpen ontzorgen, onderzoek welke ZZP-ers 

voldoen als erkend leerbedrijf om het aantal bpv plaatsen te verhogen.  

 

Actie 3: Erkennen van stimulatiebedrijven, RDM is een erkends praktijkleerbedrijf en geen leerbedrijf, Albeda en Zadine vragen vervangende 

binnensschoolse praktijksimulatie als erkende stageplaats te erkennen. 

 

Plaatsing op betaald werk van 750 werkloze werkzoekende jongeren in de leeftijd 

van 18 tot 27 jaar vanuit de uitkering (WWB, WW) 

 

Factsheet Rijnmond Aanpak ‘Kansen voor Jongeren’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar september 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Verbetering en innovatie van de aanpak van Rijnmondse gemeenten in het 

voorkomen bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dit door inzet van projecten 

gericht op thema’s als de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, zelfstandig 

ondernemer, terugleiden naar onderwijs, aansluiting op de arbeidsmarkt 

zonder startkwalificatie en het werken aan employability door jongeren zelf 

(Bijzondere doelstelling) 

Plaatsing op een BBL-baan bij een erkend leerwerkbedrijf van 120 WWB jongeren 

in sectoren waar nu en in de toekomst binnen de regio Rijnmond vraag naar 

is, zoals de zorg en de techniek. 

Het LeerWerkLoket (LWL) 

Verzorgd oa de aansluiting met het onderwijs. 

Burgers en bedrijfsleven adviseren en de weg te wijzen m.b.t. werk en scholing 

Actieplan 

 

Actie 1 analyseren en aanpakken 

gedetailleerde aanpak van samenwerkingen tussen ROC’s, kenniscentra, SBB en gemeentes om slimmer op 

arbeidsmarkt en onderwijs informatie in te spelen, verzorgen overleg met het bedrijfsleven, 

 

Actie 2 extra stageplekken en leerwerkbanen: 

gemeente Rotterdam zet zich in voor 175 BOL-stageplaatsen en BBL-leerwerkbanen binnen opdrachtgevers gemeente 

(social return on investment), verhoogt norm van 1000 stage plekken bij naar 1350 bij de gemeente van Rotterdam. 

OCW zet zich in op landelijk niveau als onderdeel van de sectorale plannen. 

 

Actie 3 wettelijke kaders 

Kenniscentra erkennen tijdelijk  (met goedkeuring) de vervangende binnenschoolse praktijksimulatie als erkende 

stageplaatsen (mits deze voldoet aan stage eisen). SBB onderzoekt de mogelijkheid tot het verruimen van 

erkenningregels voor leerbedrijven binnen wettelijke kaders. 

 

Actie 4 borging van resultaat 

Voortgang acties gemonitoord via het bestaande bestuurlijke overleg VsV. Sectorspecifieke analyses door overleg 

gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Actiepunten 

 

Actie 2: vinden van bpv plaatsen blijft eerste verantwoordelijkheid scholen en SBB, gemeente faciliteert, gemeente ontwikkeld in samenwerking triple-helix 

arbeidsmarktbeleid, concrete doelstellingen mbt verwerven van banen, bbl banen en stage-plaatsen worden nog ingevuld om jet regionaal actieplan 

jeugdwerkloosheid Rijnmond, overleg triple-helix om stage tekorten en oplopende jeugdwerkloosheid aanpakken door aan te sluiten bij toekomstige vraag naar 

personeel ondernemers in de relevante sectoren. 

 

Sectortafels 

 

Sectoren met veel werkgelegenheid vooral in die beroepsgroepen met lage  

kwalificatie-eisen: medisch & zorg, transport en logistiek, haven, bouw techniek  

en industrie, zakelijke dienstverlening, metaal, electro en installatietechniek, ICT. 

Samenwerkingspartners 

 

gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Albeda College, Zadkine,  

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, samenwerkende kenniscentra  

voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven (Kenteq en Calibris) 



Ontwikkelen van een arbeidsmarkt die aansluit op de toekomstige vraag van het bedrijfsleven. 

Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen, in plaats van 

mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. 

500 plaatsingen in 

leerwerkbanen: 

waaronder 100 

(dreigende) VSV-ers 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

250 plaatsingen 

reguliere vacatures 

Opzetten van ‘team’ 

regionale 

ambassadeurs 

Communicatie 

campagne om 700 

jongeren te 

attenderen op werk 

De ambitie is om per 1 januari 2015, 1000 van de ruim 2000 geregistreerde NWW-jongeren tot 27 jaar 

binnen de arbeidsmarktregio te bemiddelen naar leerwerkbanen, stage- of vrijwilligersbanen of reguliere 

vacatures. 

Verbindingen met 

andere 

arbeidsmarktregio’

s/RMC-functie ZH 

Zuid 

Afstemming tussen 

regionaal actieplan en 

het MBO plan ROC da 

Vinci College. 

Omscholing jongeren 

voor kansrijke 

sectoren. 100 

startersbeurzen (50 

Aschergelden, 50 

participatiebudget) 

Stimuleren dat meer 

bedrijven invulling 

geven aan sociaal 

ondernemerschap 

door jongeren 

leerwerkbanen, 

stage- of 

vrijwilligersbanen of 

reguliere banen aan 

te bieden 

Samenwerking en uitgangspunten 

Aanpak jeugdwerkloosheid 

verbinden met het 

ontwikkelen van een 

integrale 

dienstverlening aan 

werkgevers. Aangaan 

van allianties in 

regionaal 

arbeidsmarktbeleid. 

Marktcijfers: 

 

totaal aantal werklozen 10680 

14% hiervan werkloze jongeren 

19% hiervan werkloze jongeren + jongeren met 

 arbeidsbeperking + werkloosheidsbedreigde  

jongeren + werkloosheid bedreigde jongeren 

+ jonge positieverbeteraars 

Totaal 2060 jongeren in 2013 

 

Van school naar werk 

 

Factsheet Drechtsteden benutten talent 
Doorlooptijd: 1,5 jaar juni 2013 – januari 2015 

 

Regionale ambitie 

250 plaatsingen in 

stages (BOL/BBL) of 

vrijwilligers banen 

Mogelijke tranisities tijdens het werk ((inter)sectorale mobiliteit) en van 

uitkering naar werk 
Van werk naar werk 

Extra middelen worden 

ingezet, i.c.m. sectorale 

plannen, voor het 

oplossen van knelpunten 

in de speerpunt sectoren 

van de regio (Techniek, 

Maritieme Maakindustrie, 

Zorg, 

Recreatie/Toerisme) 

De mogelijkheden 

van het 

sectorplan 

Techniek 

worden 

benut voor 

jongeren 

Lessen die geleerd 

zijn uit de 

evaluatie van 

de regionale 

aanpak 2009-

2011 worden 

benut 

Begeleiding en advies 

Jongeren die opleiding afronden in 

een sector met minder werk 

worden geadviseerd door te 

leren in een richting met meer 

perspectief 

(structurele samenwerking: ROC Da 

Vince, VO/PRO onderwijs, het 

STC en overkoepelende 

kenniscentra 

Gecoördineerde inzet van 

middelen: 

participatiewet, 

middelen MBO-plan, 

VSV-middelen, 

Actieplan, Jeugdzorg 

budgetten en AWBZ 

c.q. middelen van 

zorgverzekeraars 

Inzet extra rijksmiddelen wordt 

gekoppeld aan 

programma’s die in het 

kader van het regionaal 

arbeidsmarktbeleid zijn 

ontwikkeld voor 

jongeren (voorbeeld: 

Metalent, Welslagen, 

Open Call-projecten) 

Afbakening 

De reguliere aanpak van problematieke  

jongeren (waaronder VSV,  

Multi-problem jongeren,  

jongerenaanpak aan de  

onderkant van de arbeidsmarkt) 

valt niet onder het project) 

Programma 2:  

Beperken van de instroom in uitkering door betere aansluiting 

onderwijs/arbeidsmarkt.(met name in Techniek en Zorg).   

Metalent : branchegerichte samenwerking voor promotie, werving, instroom en 

opleiden binnen metalektro in regio Rijnmond en Drechtsteden. 

Welslagen: kennismaking met werk in zorgsector via duaal traject opgeleid tot 

niveau 3. 

Programma 3: 

Verstevigen van kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger 

onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten. Winnen van meer 

hoger opgeleiden in de regio. 

Afspraken Chr. Hoge School Edde, Albelrt Schweitzer ziekenhuis, STC Rotterdam. 

 

Programma 4: 

Het vergroten van het urgentieperspectief bij werkgevers over toekomstige 

(sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale 

arbeidsmarktinformatie en communicatie. 

Urgentiebesef bij ondernemers en HRM dat de situatie op de arbeidsmarkt op de 

lange termijn wezenlijk anders is dan de korte termijn (ook mbt 

jeugdwerkloosheid) 

Benutten van de 

flexibiliteit van 

jongeren zoals het 

bevorderen van ZZP 

onder jongeren en 

ondernemerschap. 

50 jongeren 

Eerdere trajecten Aansluiting onderwijs en arbeidmarkt 

 

Voorbeelden huidige programma’s: Leerpark, fysiek samenbrenegen bedrijven en 

onderwijs door o.a. onderwijsleerbedrijven, verbeteren aansluiten 

onderwijs/arbeidsmarkt 

Duurzaamheidfabriek, gebouw van 5500 m2 waar kennis, mensen, machines en 

apparatuur wordt uitgewisseld tussen bedrijfsleven en onderwijs op het gebied 

van duurzame technologie. 

Programma 1:  

Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag en aanbod. Een 

dalende aantal bijstandsgerechtigden (meer dan landelijk gemiddelde) heeft 

laten zien dat de acties succesvol zijn geweest. 

Voorkom VSV.  

Door betere aansluiting en 

overstap VO naar MBO, 

begeleiding in de 

schoolloopbaan, 

terugdringen verzuim, 

plusvoorzieningen (door 

scholen zelf ingevuld) 

Samenwerkingspartners 

 

ROC’s, werkgeversorganisaties, woningcorporaties,  

Vrijwilligersorganisaties, Welzijnsorganisaties, wijkteams,  

UWV WERKbedrijf, Gemeenten 

Service zorg, leerwerkloket 



Op basis van bestaande en nieuwe projecten de jeugdwerkloosheid in de regio bestrijden. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Individuele coaching 

van jongeren naar 

onderwijs en 

arbeidsmarkt door 

vrijwillege coaches uit 

de regio.  

(project 2) 

Stijging van jongeren 

dat zonder verwijzing 

het LWL weet te 

vinden met 10% (nu 

150 jongeren per 

jaar) 

(project 3) 

85 extra 

leerwerkplaatsen 

voor jongeren zonder 

starterkwalificatie die 

(dreigen) uit te vallen 

en een opleiding in 

techniek (willen) 

volgen. (project 4)  

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

73 jongeren in 

nieuwe werkzame 

MBO-BOL variant 

met praktijk 

pluspakket 

(project 5) 

7 a 8 jongeren met 

behulp van 

starterbeurs 

arbeidservaring laten 

opdoen 

(Project 6) 

Maximaal 20 

stageplaatsen en 

leerwerkbanen in 

transport en logistiek 

(project 7) 

Afspraken gemaakt met reeds bestaande sectornetwerken in de regio op het gebied van techniek, logistiek en zorg & welzijn. Daarnaast wordt de informatie op het Werkplein uitgebreid om de mogelijkheden van 

Jongeren te koppelen aan de vragen van werkgevers op korte en middellange termijn.  

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt POA Rivierenland 

Wordt gevormd door: 

1. Platform Transport en Logistiek Rivierenlanden 

2. Academie voor Zorg en Welzijn 

3. Platform Techniek Rivierenland 

Project 1: Intensivering dienstverlening leerwerkloket en 

werkgeversadviespunt 

 

Verbeterd het beroepbeeld, inzicht in studiemogelijkheden, bemiddeling 

naar leerwerkbanen dmv. Adviesgesprekken en activering richting 

leerwerkloket 

Doelgroep: jongeren met en zonder starterskwalificatie en jongeren met 

en zonder (actuele) werkervaring 

Partners: leerwerkloket, jongerenloket, RMC, MBO, Werkgevers, 

opleidingsbedrijven 

Versterken van de regionale infrastructuur in de sociale zekerheid 

en arbeidsmarktbeleid 

 

Factsheet  Regio Rivierland  
Doorlooptijd: 1,75 jaar  maart 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

5 extra BBL bemiddeling/vacaturevervulling 

per jaar (op de doelstelling 2013 is 25) 

10 extra ingevulde stagebemiddeling/ vacature 

vervulling per jaar (op de doelstelling van 40 

voor 2013) 

5 ingevulde werkervaringplekken van minimaal 

3 maanden. 

(project 1) 

25 jongeren in 

pedagogie per jaar 

omscholen inclusief 

stage met 

baangarantie in zorg 

(project 8) 

Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs-

bedrijfsleven-arbeidsmarkt 

Activering van ‘kwetsbare’ groepen richting werk of maatschappelijke nuttige 

activiteiten en verhoging scholingsniveau van werkzoekenden en werkenden 

Intensieve individuele voorlichting, activering en bemiddeling 

van jongeren vanuit een integrale benadering door het 

jongerenloket, leer-werkloket en werkgevers 

adviespunt. Mocht het perspectief op een baan op korte 

termijn niet in zicht zijn dan zal worden ingezet op 

maatschappelijke participeren van jongeren. 

Project 2: Community coaching 

 

Verbeterd begeleiding naar onderwijs, startkwalificatie en arbeidsmarkt; 

inzicht in studiemogelijkheden, bemiddeling naar leerwerkbanen, 

werkgelegenheidsperspectief 

Doelgroep: Jongeren tussen 18 en 27 

Partners: leerwerkloket, jongerenloket, RMC, MBO en Werkgevers 

Project 3: Extra inzet op communicatie naar jongeren (aanvulling op en 

intensivering vanuit aanpak leerwerkloket en 

werkgeversadviespunt op het Beursplein) 

 

Realiseren van een grotere bekendheid van de inzet van het 

leerwerkloket en het werkgeverspunt bij jongeren en werkgevers.  

Doelgroep: jongeren 18-27 en werkgevers. 

Partners: leerwerkloket, jongerenloket, MBO, Werkgevers, 

opleidingsbedrijven 

Project 4: Sluitende aanpak voor het terugleiden naar opleiding in de 

techniek 

 

Vermijden van jeugdwerkloosheid bij BBL leerling-werknemers zonder 

werkplek; extra werk- en stageplaatsen; duurzame aanpak naar 

een opleiding en voorkomen van schooluitval vanwege niet 

beschikbaar zijn van leerwerkplekken. 

Doelgroep: jongeren 18-27 die een opleiding in de techniek (willen) 

volgen 

Partners: platform techniek Rivierenlanden, leerwerkloket, jongerenloket, 

MBO, werkgevers, opleidingsbedrijven 

Project 5: Praktijk-pluspakket voor VO-schoolverlaters met belangstelling 

voor techniek (aanvullend sectorale aanpak techniek) 

 

Schoolgaande jongeren met gebrek aan LW-plekken toch enthousiast 

maken voor leren en werken in de techniek via pluspakket d.m.v. 

pluspakket met praktijkopdracht opleidingsbedrijf, extra stage 

plekken MKB,  

Doelgroep: jongeren 18-27 die opleiding techniek (willen) volgen 

Partners: platform techniek Rivierenland, leerwerkloket, jongerenloket, 

MBO, Werkgevers MKB, opleidingsbedrijven 

Project 6: Startersbeurs (nieuw initiatief dat wordt aangesloten bij 

activiteiten leerwerkloket en werkgeversadviespunt) 

 

Jongeren 18-27 met weinig werkervaring die geen baan vinden 

mogelijkheid geven de kans op de arbeidsmarkt te vergroten 

d.m.v.. Aanbieden van stagebanen, tegemoetkoming werkgever 

(€500 p.m.), werkgevers storten €100,- p.m. in scholingspot zodat 

jongeren deze kan besteden aan cursus. 

Doelgroep: jongeren 18-27 die geen baan vinden en zonder uitkering 

arbeidservaring willen opdoen 

Partners: Leerwerkloket, jongerenloket, werkgevers 

Project 7: Aanbod van Vouchers (sluit aan op de sectorale aanpak 

binnen logistiek en transport) 

 

Jongeren met belangstelling in transport en logistiek wordt een stage of 

leerwerkbaan aangeboden d.m.v. realiseren en aanbieden van 

stages van minimaal 24 uur p.w. en werkgever krijgt bonus van 

€300,- p.m. 

Doelgroep: jongeren 18-27 met een opleiding in logistiek en transport 

Partners: platform Transport en Logistiek Rivierenland, VNO-NCW 

Rivierenland, leerwerkloket, jongerenloket, MBO. 

Project 8: Omscholing pedagogisch medewerker naar de zorg (sluit aan 

op sectorale aanpak zorg en welzijn) 

 

Wegnemen van werkloosheid bij jonge pedagogische medewerkers tot 

27 die geen baan (meer) hebben in kinderopvang d.m.v. 

omscholing met baangarantie in zorg, scholingstraject van 1,5 jaar 

bij ROC Rivor inclusief stage. 

Doelgroep: jongeren 18-27 met diploma pedagogisch medewerkers 

niveau 3 en 4, met en zonder werkervaring, werkgevers in de 

regio. 

Partners: partners van de Academie voor Zorg en Welzijn, WAPR,  

Het scholen van jongeren door het aanbieden 

van stage- en werkervaringsplaatsen om 

hen zo voor te bereiden op kansrijke 

sectoren. 

Aansluiting en intensivering van bestaande 

aanpakken.  

Verdere voorlichting over kansrijke sectoren, waar 

binnen de kansen op werkgelegenheid (op 

termijn) goed zijn. 

Versterken van de betrokkenheid van werkgevers 

bij regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Marktcijfers 

2013 niet werkende werkzoekende 14,2% jonger dan 27 jaar 

Maart 2013 6970 NWW 

Maart 2012 4930 NWW 

2013 995 jonge werkzoekende. Een stijging van 75% sinds 2012  



Met de aanpak jeugdwerkloosheid tot 2015 moet vooral de instroom van jongeren in de WWB 

worden beperkt. Daarnaast volgt er een extra inzet boven het reguliere om de uitstroom van 

jongeren in de WWB te bevorderen. Dit kan worden bereikt door plaatsen voor jongeren te 

bevorderen richting arbeid of scholing.  

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

instroom 

160 starters-

beurzen voor 

jongeren met 

startkwalificati

e (NUG). 

instroom 

200 extra BBL- 

plekken (en 100 

stageplaatsen) In de 

technische sector. Dit 

richt zich op 

zowel wwb'ers, 

ww'ers en NUG dus 

ook 

uitstroombevorderend 

Instroom 

120 plaatsen voor jongeren uit het Voortgezet 

Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs 

(met of zonder startkwalificatie) die via 

loopbaanoriëntatie en werkervaringplekken 

binnen een erkend leerbedrijf richting 

duurzaam werk worden begeleid (Borisbaan, 

UWV) voor 

wwb'ers, ww'ers en NUG. 

Jeugdwerkloosheid terugbrengen tot het 

landelijke gemiddelde 

Instroom 

20 jongeren krijgen een training van 

het UWV om bedrijfsanalyses uit te 

kunnen voeren 

aan de hand waarvan werkplekken 

kunnen worden gedestilleerd 

(jobcarving). Hoeveel is 

nog niet te zeggen (NUG en WW 

dus ook uitstroombevorderend) 

Instroom 

BBL- trajecten 

voor jongeren met 

een MBO- 

diploma niveau 2 

Zorg (voor WW, 

WWB en 

NUG). Het aantal 

trajecten Is nog 

niet bekend. 

Uitstroom 

Voor 20 moeilijk 

plaatsbare en 

langdurig werkloze 

jongeren (langer dan 

6 maanden in de 

WWB) een intensief 

coaching-traject met 

uitstroom naar werk 

of school. 

 

Factsheet  Zuid Gelderland ‘Jeugd aan het Werk’ 
Doorlooptijd:1,5 jaar  juli 2013 – januari 2015 

 

Regionale ambitie 

Uitstroom 

50 startersbanen voor 

Nijmeegse WWB- 

jongeren 

(loonkostensubsidie 

voor het in dienst 

nemen van een 

jongere met een 

grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt). 

Bestaande projecten 

 

1. Activering en motivering tot bemiddeling 

(bv. Jobstap) 

2. Loopbaanbegeleiding en training gericht 

op competentieontwikkeling (bv 

beroepskeuzetest en 

sollicitatietraining)  

3. Investering in het vergroten van het 

aantal leerwerkplekken aan de hand 

van bv. werkgeversbonussen, 

oriëntatieplaatsen, proefplaatsingen 

en scholing.  

 

Ondersteunend project: ter voorbereiding 

op de overheveling van Wajong naar 

UWV is er een onderzoek (Wajong 

in Beeld) om inzicht te krijgen in 

Wajongers met 

arbeidsmogelijkheden in Nijmegen. 

 

Het jongeren loket 

Onderzocht wordt of het jongeren loket tijdelijk kan worden 

uitgebreid 

1. Het werven van leer- en werkplekken en ondersteunen 

van werkgevers. 

2. Klant segmentatie (onderzoek klant in beeld) voor betere 

aansluiting en matches tussen vraag en aanbod. 

3. Monitoren wat de meest efficiënte aanpak is. 

 

Bestrijding VSV 

Deze initiatieven ‘volhouden en verbeteren’ 

Voorbeelden genoemd zijn: 

1. Flexcollege, voorziening overbelaste jongeren VO en 

MBO 1. 

2. De Overstap, jongeren beter begeleiden in richting 

vervolgstappen. 

3. Meer aandacht voor de toezicht op verzuim zowel vanuit 

scholen als vanuit de gemeenten. 

Starterscoaches 

Begeleiden jongeren in werknemersvaardigheden en 

werkbehoud en begeleiden baar een baan of 

onderwijs. Daarnaast ondersteunen ze werkgevers bij 

in dienst neming. 

Afbakening 

Vooral onderwijs en arbeid 

staan centraal in het plan 

van aanpak. Projecten en 

aanpakken die in 

samenwerking met 

Zorg & Welzijn worden 

uitgevoerd, zullen niet 

binnen dit project worden 

opgepakt. 

School-ex 2.0 

Begeleidings- en ombuiggesprekken gediplomeerde 

MBO-ers gestimuleerd door te studeren en te 

kiezen voor een studie met 

arbeidsmarktperspectief.  

 

Passend leren en werken 

In juni gestart. MBO studenten met een beperking 

opleiding laten afronden en een passende 

duurzame baan te vinden. 

 

 

Borisbaan 

Project voor jongeren in het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs en PraktijkOnderwijs die via 

loopbaanoriëntatie en een traject in een erkend 

leerbedrijf met een branchecertificaat naar een 

duurzame plek op de arbeidsmarkt worden 

geleid. 

 

Verbetering en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Versterking van bestaande projecten Creëren van kansen 

Marktcijfers Gelderland-Zuid 

1. April 2013 – 2072 (8% van totaal) jongeren werkzoekend  

dit is een stijging van 14% sinds 2012 

2. Sterke daling MBO vacatures (9%) dit kwartaal 

3. Tekort verwacht in de techniek en de zorg 

Meer kansen voor jongeren om de arbeidsmarkt te betreden en stilstand onder 
jongeren te voorkomen 

Een sterkere en effectieve dienstverlening vanuit het Jongerenloket. 
Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en vice versa en een betere 

samenwerking tussen de betrokken partijen. 

Startersbeurzen 

De starter ontvangt een tegemoetkoming van de werkgever, waar de 

werkgever wordt gecompenseerd vanuit de regio Nijmegen. 

Voorkomen verdringing hoger opgeleiden voor MBO vacatures. 

 

Startersbanen 

50 extra werkervaring-plekken voor jongeren tot 27 jaar. De werkgever 

krijgt hiervoor loonkostensubsidie (90% van het wettelijke 

minimum jeugdloob) 

 

Bevorderen leerwerkplekken 

1. Stimuleringsfonds, een initiatief van een aantal bouwbedrijven om 

jaarlijks 40 leerlingen in de richting metsel- en timmerwerk en 20 

leerlingen in de richting schilderwerk een leerwerkplek te bieden 

via een bonus-malus regeling 

2. Techniek werkt (juni 2013-2016), convenant van 

onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om jaarlijkst100 extra BBL 

plekken en 50 stageplaatsen binnen techniek te creëren. 

3. Gesprekken lopen binnen de zorgsector. 

 

Bedrijfsanalyse 

Onderzoek wordt of hoger opgeleiden bedrijven kunnen analyseren 

voor arbeidsmogelijkheden lager opgeleiden 

Verdeling financiering  

Enkel nog in concept fase.  

Hierin wordt rekening gehouden 

Met de volgende partijen: 

1. Extra middelen ministerie JWL 

2. Regionale Sociale Agenda Provincie 

3. Gemeentelijk budget 

4. ESF 2014-2020 

Totaal van 670 plaatsen creëren voor jongeren 

Partners 

Gemeenten, UWV, Sociale Werkvoorziening, ondenwijsveld, private partijen, UWV, 

 REA- college, ROC Nijmegen, Sector Techniek, sector Zorg, bedrijfsleven, private partijen 

afhankelijk van aanbestedingsprocedure. 



In de tijd waarin de jeugdwerkloosheid oploopt moet voorkomen worden dat er een verloren 

generatie jongeren ontstaat. Centraal in deze aanpak staat de bundeling van de krachten, waarin 

ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid net een stapje meer zet. Jongeren, werkgevers, 

onderwijs, maatschappelijke instanties en de overheid samen. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

150 werkzoekende, gekwalificeerde jongeren doen werkervaring op door inzet van de startersbeurs. 

(bovenop de 60 huidige starterbeurzen) 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

 

Factsheet  ‘Noordoost Brabant Werkt voor Jong Talent’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar september 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Nieuwe projecten 

 

Startersbeurs 

Arbeidsfit houden van middelbaar en hoger opgeleide jongeren. laagdrempelig 

instrument om jongeren werkervaring op te laten doen door middel van een 

leer/werkervaringsplek. Jongeren met starterskwalificatie kunnen zelf op zoek 

gaan naar een werkgever. De werkgever betaalt €500,- p.m. als 

stagevergoeding.  De centrumgemeente vergoedt aan de werkgevers deze 

kosten. De werkgever reserveert zelf een bedrag van € 100,- p.m. voor een 

scholingsvoucher. 

 

Instroomarrangementen speersectoren 

In de 4 speersectoren worden jongeren begeleid tussen de 18-27 zonder baan 

of opleiding. Zij kunnen werkervaring opdoen in deze sectoren en worden 

begeleid in de juiste kwalificatie om in de sectoren aan de slag te kunnen. 

Bestaande projecten 

 

Regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Maatregelen als verzuimaanpak, bevordering van positieve doorstroom, 

de plusvoorziening (zorglijn) en loopbaan oriëntatie- en 

begeleiding. 

 

Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlater (RMC) 

Registratie van VSV-ers tot 23 jaar en via een passend traject alsnog 

kwalificatie laten halen. Ook met inzet van RMC-consulent 

 

Loopbaan oriëntatie-en begeleiding (LOB) 

Zo krijgen jongeren een goed beeld van de verschillende beroepen en de 

vraag in de arbeidsmarkt 

 

Stage- en leerbanenoffensief 

Extra inspanningen om jongeren uit het MBO onderwijs een passende 

stage of werkplek te laten vinden. Voorbeelden zijn 

stagetekorten.nl en stagemarkt.nl 

 

Alle jongeren aan de slag 

 

Jongeren studeren, werken of combineren werk 

en studie. Indien dit niet mogelijk is omdat een 

jongere een afstand heeft tot de arbeidsmarkt 

zetten partners uit de samenwerking in op een 

passend traject. 

Een versterking van de huidige aanpak wordt gecombineerd met een extra 

aanpak 

 

Structuurversterking van bestaande activiteiten, instrumenten en 

samenwerkingen en een extra aanpak van de jeugdwerkloosheid in het 

kader van de crisis. De twee extra maatregelen zijn gericht op werkloze 

jongeren en niet op schoolgaande jongeren. 

 

Zowel preventieve als bestrijdende acties. 

Jongeren zo goed mogelijk kwalificeren voor de arbeidsmarkt 

 

Regionale speerpuntsectoren: techniek, zorg & welzijn, agro & food en 

services zijn hierin belangrijk. Jongeren kwalificeren om goed toegerust 

de arbeidsmarkt te betreden. In lijn met het beleid met voortijdig 

schoolverlaten kunnen jongeren tot 23 jaar een startkwalificatie of een 

opleidingsplek behalen. 

200 werkzoekende, kwetsbare jongeren een instroomarrangement aanbieden gericht op plaatsing bij de 

werkgever. 

Sectoren 

 

Grootste sectoren in regio: Handel, Industrie, Zorg en Zakelijke dienstverlening. 

Tekort aan stages in Zorg, Mode-industrie, hout en meubel, bouw en infra, transport en logistiek. In andere sectoren voldoen of 

evenwichtige aanbod aan stage- en leerbanen. 

Samenwerking en structuurversterking 

 

Bestaande projecten 

 

Trajecten UWV en gemeenten 

Gezamenlijke aanpak WW-jongeren. Iedere 

gemeente heeft een eigen aanpak en er 

wordt bijvoorbeeld casemanagager 

begeleiding en startersbeurzen ingezet 

(Nog geen Wajong) 

 

Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 

Focus op de speerpunt sectoren: techniek, zorg 

& welzijn, services en agro & food. 

 

Valorisatieplan & traineeships 

Investeringen in startende innovatieve 

ondenemers  & hogeropgeleide trainee 

traject in de sector Agro & Food 

 

School-ex 2.0 prgramma 

Ombuig- en begeleidingsgesprekken met 

gediplomeerde MBO-ers 

 

Marktcijfers 

 

Aantal: eind april 2013 bedraagt het totaal aantal niet werkende werkzoekende (NWW) jongeren (< 27 jaar) 

2.295 dat zijn er 726 meer dan het jaar daarvoor, ofwel een stijging van 46%. 

 

Opleidingsniveau: 39,3 % van de NWW-jongeren heeft een laag opleidingsniveau. Het aantal middelbaar en 

hoger opgeleide NWW-jongeren stijgt. In de regio Noordoost-Brabant heeft 48%van de NWW-jongeren (stand 

april 2013) een middelbaar opleidingsniveau versus 40% in 2012. Een op de tien (11%) van de NWW-jongeren 

heeft minimaal een HBO-opleiding (versus 6% in 2012). 

Passende kwalificatie arbeidsmarkt Het laten opdoen van werkervaring Arbeidsfit houden van jongeren Duurzaam plaatsen van jongeren op de arbeidsmarkt 

Jonge talenten inzetten voor de regio 

 

Er is veel talent en potentie aanwezig bij 

jongeren in de regio. Jongeren krijgen een 

kans om hun talenten in te zetten voor de 

regio. 

Afbakening  

 

1. Zowel jongeren als werknemers worden centraal gesteld 

2. Bundelen de beschikbare middelen vanuit het Rijk, de 

provincie Noord-Brabant, de regio, de Europese middelen 

(ESF) en vanuit de sectoren.  

3. Aansluiting op actieplan 2009-2011 en Noordoost Brabant 

werkt 2013-2015. 

4. De voorkeur gaat uit naar regionale projecten die direct 

leiden tot meer leerwerkplekken, duurzame arbeidsplaatsing 

en een schaal die past bij de uitvoering. 

Samenwerking  

 

gedetailleerde opzet samenwerking vanuit overheid, onderwijsinstellingen en werkgevers/ondernemers 



Alle jongeren moeten een eerlijke kans krijgen om actief mee te doen in de maatschappij. De 

zorg om jongeren binnenboord te kunnen houden en hun talenten verder te ontwikkelen is een 

gedeelde zorg en verantwoordelijkheid. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

De SMART doelen zijn gebaseerd op eerdere plannen, ervaringen en analyses met betrekking op jeugdwerkloosheid, zoals het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011. 

Aantal jeugdwerklozen terugbrengen tot maximaal totaal van 1000 (van 1341 werkloze jongeren 2013) 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

 

Factsheet  Regio Zeeland 
Doorlooptijd:1,5 jaar  oktober 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

4. Inzet en afspraken Scalda 

Het voeren van exit en ombuiggesprekken gesprekken jongeren die op het punt staan hun opleiding af 

te ronden. Hiervan worden gesprekverslagen gemaakt, uitgewisseld met gemeenten en 

gebruikt voor eventuele aanvraag van uitkering voor wie doorleren geen optie is. 

 

5. VSV aanpak Zeeland 

 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding LOB. Mogelijkheden worden onderzocht om aan te haken bij de 

aanpak van onder meer LOB zoals door de regiogroep VO/MBO wordt voorgesteld. 

 

Plusvoorziening 

‘Pitstop’ is een deeltijd rebound voorziening, waarin de overbelaste student een niet vrijblijvend 

programma van 10 weken volgt ipv het eigen onderwijsprogramma. 

 

Verzuimaanpak 18+ 

Extra aandacht MBO studenten 18-23 jaar middels een preventieve aanpak door een nauwe 

samenwerking met RBL’s. leerlingen opnieuw motiveren en in adviezen voorzien. 

 

 

1. Algemeen 

 

Jobhunting / coaching  

Het arbeidsfit maken van jongeren, bemiddelen tussen jongeren en potentiële werkegevers en extra 

aandacht kwetsbare jongeren. 

 

Werkschool/Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM) 

Uitwisselen van stage- en leerwerkplekken en het opstellen van een specifiek scholingsaanbod van 

de verschillende scholen voor elkaars leerlingen. PrO en VSO-scholen bieden zo maatwerk 

aan 45 scholieren voor uitsroom arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding 

 

Jongeren en studieplicht 

Wordt onderzocht op welke manieren gemeenten WWB jongeren kunnen stimuleren te bewegen 

een vervolg studie op te pakken. 

 

Kwetsbare jongeren 

Kwetsbare groepen herkennen en belemmeringen wegnemen (mogelijkheden worden onderzocht) 

 

De startersbeurs 

Voorkomen dat jongeren in uitkeringssituatie belandt door leer/werkplekken aan te bieden 

gedurende 6 maanden bij werkgevers om in een duurzame arbeidsaanpassing te voorzien. 

Werkgever ontvangt €500,- p.m. om uit te keren als stagevergoeding en draagt zelf €100,- 

p.m. bij voor scholing jongeren. 

 

Sectorarrangementen 

In samenwerking met het SBB verkend met welke sectorafspraken Zeeland het meest gediend is. 

Projectpartners uit het bedrijfsleven worden geacht 50% te co-financieren. 

Enkele partners: Aequor, Kenteq, Calibris, ECABO, KC Handel, Technische kenniscentra Innovam, 

Fundeon, Kenwerk en VTL. 

 

Afbakening 

Alle jongeren tot een grens van 27 jaar met accent op 

NWW Jongeren, jongeren die in problemen komen met 

beperkte toegankelijkheid ROC, jongeren zonder 

toekomstige aanmerking voor Wajong of WSW, VSV-ers, 

kwetsbare jongeren. 

 

3. Inzet UWV 

 

Leerwerkadvies 

Samenwerkingsverband gemeenten, scholen, kenniscentra en UWV Werkbedrijf voor 

onafhankelijk loopbaan- en scholingsadvies, bemiddelen op duale trajecten en 

naar werk, organiseren bijeenkomsten uitzendbureaus en gemeenten. 

 

CTC (competentiecentrum) 

Uitgevoerd door het UWV om beter inzicht te verschaffen in de competenties, 

interesses, capaciteiten en drijfveren. 

 

Digivaardigheden 

UWV neemt in alle regio’s schoolverlaters aan die (ook) jongeren gaan ondersteunen in 

digivaardigheden. 

 

Expeditie Work 

Een tool voor jongeren die hen via een game helpt een baan te zoeken. 

Afstemmen met UWV, SBB en Scalda (grootste MBO van Zeeland) Inzet van extra begeleiding van jongeren in de vorm van jobhunting / jobcoaching 
Het inzetten van budget op kwetsbare jongeren, werkschool/ZSM en het sectorarrangement (mits voldaan aan bepaalde eisen 

waaronder minimale cofinanciering) 

Marktcijfers Zeeland 

840 Werkloze jongeren 2012 

1341 Werkloze jongeren 2013 (>60%) 

 

Samenwerkingen 

13 Zeeuwse gemeenten,  

regionale bureaus leerlingenzaken,  

UWV, SBB en MBO scholen 

Terugdringen en voorkomen jeugdwerkloosheid  Het door samenwerking komen tot effectievere maatregelen Het geven van een impuls 

 

2. Inzet SBB/kenniscentra 

 

Stage- en leerbanen offensief 

Wordt uitgewerkt door SBB als in Sociaal Akkoord genoemd. 

 

Randvoorwaarden 

Maximale lokale 

beleidsruimte, beperkte 

regeldruk vanuit het Rijk 

en voldoende financiële 

middelen. 

Begroting is 

kaderstellend en gaat uit 

van een begroting tm 

2014. Wel wordt 

opgemerkt dat er ESF 

gelden vrijkomen in 

2014, maar er is geen 

verdere specificatie 

gegeven. 



Extra gezamenlijke inzet is nodig, door verschillende partijen, bovenop de bestaande 

investeringen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

Stimuleren van werkgevers om jongeren een arbeidsmarktcontract 

aan te bieden (regulier en BBL). 50-100 plaatsingen bij voorkeur op 

GOUDEN LIJST met beroepen in kansrijke speer- en topsectoren. 

(zie project 4a.) 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Intensivering dienstverlening aan jongeren door gemeenten om 

werkloze jongeren te begeleiden naar school, werk, een 

werkervaringsplaats/activeringsplaats of zelfstandig ondernemerschap.  

(zie project 4b) 

Jongeren maken kennis met beroepen die voorkomen op de 

GOUDEN LIJST. 50 jongeren maken keuze voor beroep 

GOUDEN LIJST. (zie project 4c) 

Samenwerkingsverbanden 

 

Factsheet  West-Brabant 
Doorlooptijd:1,5 jaar september 2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Nieuwe initiatieven: 

 

1. Sectorale aanpak 

Start gemaakt onder leiding van TuneTechniek om invulling te geven aan 

het TechniekPact 

 

2. Stage- en leerbanenoffensief Kenniscentra 

Samenwerking SBB en kenniscentra en voorzien in: arbeidsmarkt en 

stage informatie, mediacampagnes, oproep werkgevers voor 

plekken, extra steun aan sectoren met goede arbeidsmarktkansen,  

beroeporiëntatie, informeren over kansen en bevorderen 

vindbaarheid werk en stages, matchen studenten en leerbedrijven, 

voorzien in actuele marktinformatie, sluit aan op school-ex 

programma. 

 

3. School-ex programma 

ROC West-Brabant gaat op 2 momenten gesprekken voeren met 

leerlingen. Begeleidingsgesprekken met leerlingen die bijna een 

diploma hebben en ombuiggesprekken met leerlingen die zich 

aanmelden voor een opleiding. Hierin willen ze gebruik gaan maken 

van intersectorale beroepenoriëntatie. 

Afbakening 

Aanpak totale jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaters. 

 

Kansgroepen (GOUDEN LIJST) 

Techniek: (metaal, electrotechniek, installatietechniek), Zorg, Zakelijke 

dienstverlening, Groen, Topsectoren (Maintenance, Logistiek, Biobased economy)  

 

Speerpunten:  

Regio aansluiting VMBO-MBO, Zorg op school, verzuim melden en aanpakken, 

opvangklassen 

Bestaande/eerdere initiatieven:  

 

1. Verbeteren kwalificeren van beroepsbevolking door aansluiting binnen 

het onderwijs, betere studie en loopbaanbegeleiding en betere 

toegeruste docenten. 

 

2. Kansrijk opleiden door langere verblijfsduur in het onderwijs te stimuleren 

en een betere doorstroom in de beroepsbevolking te garanderen 

 

3. Aansluiting en verbeteren tussen onderwijs en bedrijfsleven om VSV terug 

te dringen, beroepen en loopbaanoriëntatie in te zetten, een intensievere 

samenwerking op te zetten met bedrijfsleven en onderwijs, nieuwe 

leervormen in te richten. Samenwerking tussen ROC en Avans. 

 

4. Gemeentelijk beleid gericht op het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaters, centrum jeugd en gezin, decentraliseren centraal 

domein 

 

5. Crisis aanpak provincie gericht op stimuleren werkgevers om jongeren, 

ouderen en arbeidsgehandicapten. 

 

6. Ontsluiting werkzoekendenbestand (ministerie) gericht op het screenen van 

570 CV’s om deze kandidaten te helpen bij het vinden van een baan. 

Aansluiting gezocht bij het actieplan van het kabinet en de 

ambities geformuleerd in het regionale 

meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt 

door  (loopt tm 2015) 

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande 

netwerkstructuur, samenwerking met partijen 

versterken en activiteiten en dienstverlening 

intensiveren 

Alle jongeren eerlijke kans om actief mee te doen in de maatschappij. De 

zorg om jongeren binnenboord te kunnen houden en talenten verder 

te ontwikkelen is een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid. 

4. Regionale inzet Jeugdwerkloosheid 

In de regio wordt ingezet op de volgende activiteiten 

 

4a. Regionale Baanbonus voor jongeren 

Dit product wordt ingezet als motivatie voor werkgevers om extra leer-

werkbanen in te zetten. Het product is al eens eerder ingezet. Het gaat 

om een bonus van € 2500,- per jaar of 1250 per half jaar. 

 

4b. Intensivering dienstverlening aan jongeren door gemeenten 

De 5 grootste gemeente kunnen aanvullende impulsen naar de couleur locale 

van de gemeente invullen. De verdeelsleutel van de financiën is nader 

te bepalen. 

 

4c. Intersectorale Beroepenoriëntatie 

Met name werkzoekende jongeren laten kennismaken met beroepen waar zij 

minder kennis van hebben of die een minder populair imago hebben. 

Jongeren worden ondersteund in beroepskeuze o.a. intersectorale 

beroepenoriëntatie waar stages en meeloop dagen worden 

georganiseerd. 

 

Verdeling financiering  

ESF gelden worden genoemd  

als optie. 

Aanpak gericht op alle jongeren tot 27 op alle niveaus 



Werk maken van de toekomst van jongeren en geen generatie verloren laten gaan, omdat het 

economisch tij momenteel tegenzit. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

Het duurzaam verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van 

schoolgaande en NWW Jongeren met en zonder kwalificatie. 

(kwantificering enkel in nieuwe trajecten operationalisatie) 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

 

Factsheet  Regio Midden-Brabant 
Doorlooptijd: 2 jaar  januari2013 – december 2014 

 

Regionale ambitie 

Nieuwe trajecten 

 

Leerwerktrajecten (€ 1.691.000) 

1. Jongeren zonder starterskwalificatie opleiden binnen een bepaalde branche. 

Gericht op duurzame plaatsing of een combinatie van leren en werken. 

(verwachte deelnemers: 170) 

2. Opleiden van jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke handicap. 

Met name gericht op duurzame plaatsing naar werk. (verwachte deelnemers: 

50) 

3. Grote aantal jongeren (veelal met startkwalificatie) in beeld brengen en toeleiden 

naar school, werk of een combinatie. (verwachte deelnemers: 150) 

4. Richten op het verbeteren van arbeismarktperspectief van jongeren tijdens hun 

opleiding. (verwachte deelnemers: 200) 

 

Startersbeurs (€ 550.000) 

6 maanden relevante werkervaring opdoen die aansluiten bij de opleiding. Gericht 

op werkloze jongeren met starterskwalificatie en weinig werkervaring, starters 

to 27 jaar die niet werken, geen opleiding volgen en geen uitkering ontvangen. 

(aantal verwachte deelnemers: 155) 

Doelgroepen 

1. Schoolverlaters 

2. Schoolgaande met stage of leer- en werkplicht 

3. Niet werkende en niet schoolgaande jongeren 

4. Werkende met ontslag bedreigde jongeren 

5. Kwetsbare jongeren 

Bestaande en lopende trajecten 

(lopen niet via de bekostigingsstructuur van dit actieplan) 

 

. 

1. Aanpak voortijdig schoolverlaters: 

Voorkomen dat schoolgaande hun opleiding voortijdig afbreken. 

1.1 Maatregelen van de convenanten VSV 

1.2 Het regionaal trajectbureau 

 

2. Het school-ex programma 

Duurzaam verbeteren van arbeidsperspectief van schoolgaanden. 

2.1 Exit begeleidingsgesprekken 

2.2 Ombuigingsgesprekken 

 

3. Jongerenloket 

Duurzaam verbeteren van arbeidsperspectief voor NWW Jongeren 

 

4. Inzet kenniscentra 

Koppeling verzorgen tussen kansrijke instroomtrajecten en zorg te dragen voor voldoende 

bedrijven en praktijk leerplaatsen in aansluiting op de regionale behoefte.  

 

Afstemmen met UWV, SBB en Scalda (grootste MBO van 

Zeeland) 

Inzet van extra begeleiding van jongeren in de vorm van jobhunting of 

jobcoaching 

Het inzetten van budget op kwetsbare jongeren, werkschool/ZSM en het sectorarrangement (mits voldaan 

aan bepaalde eisen waaronder minimale cofinanciering) 

Marktcijfers 

Op dit moment een tekort aan stage-en/of leerwerkplekken in de sectoren bouw, 

techniek en zorg en welzijn. 

3 bedrijfstakken waar meeste BOLVT nodig zijn: Horeca, toerisme en voeding (3834) 

gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport (2378) en Economisch administratieve 

beroepen, sociaal juridische dienstverlening en beveiliging (1565). 

De meeste BBL zijn nodig in: detail en groothandel, internationale handel, mode en 

textiel (2045) gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport (1326), horeca,  

toerisme en voeding (951) 

Samenwerkingen 

UWV, ROC, gemeente Tilburg, regiogemeenten Midden-Brabant, kenniscentra/SBB, 

Stuurgroep jeugdwerkloosheid, projectgroep jeugdwerkloosheid, hart van Brabant 

overleg, regionaal beleidsoverleg en Divosa overleg. 

Het voorkomen dat werkende jongeren werkloos dreigen te 

worden. (kwantificering enkel in nieuwe trajecten, zie 

operationalisatie) 

 

Het voorkomen dat schoolgaande jongeren hun opleiding 

voortijdig afbreken. 

 

Probleemanalyse 

Toename werkloosheid alle jongeren, jongeren zonder 

kwalificatie zijn extra kwetsbaar, staan vacatures open in 

techniek, industrie en administratieve sectoren, grote 

volumes MBO verlaters stromen uit in naar medische 

beroepen en verzorgende dienstverlenende beroepen 

 

Samenwerkingen: alle acties worden uitgevoerd vanuit een samenwerking op het gebied van onderwijs, en arbeidsmarkt tussen de verschillende partners in de regio. 

 

5. Werkgeversdienstverlening 

Duurzaam verbeteren van arbeidsperspectief van NWW 

Jongeren. 

 

6. Dienstverlening Wajong 

Duurzaam verbeteren van het arbeidsperspectief van 

NWW Jongeren 

 

7. Stage- en leerbanenoffensief 

Voorkomen dat schoolgaande jongeren hun opleiding 

voortijdig afbreken 



NWW-ers tot 27 jaar plaatsen op een opleiding of werk indien dit niet direct haalbaar is, de 

arbeidsfitheid verhogen. Zo kunnen jongeren die direct aan de slag op het moment dat de 

economie aantrekt en de kansen toenemen. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

 

Factsheet  Noord-Limburg ‘De touwtjes in handen nemen, de eindjes aan elkaar knopen, de knopen doorhakken’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar  juli 2013 – januari 2015 

 

Regionale ambitie 

Jongeren aanpak 

 

Preventieve acties 

 

1. Verdiepende analyses van schoolverlaters, beroepenniveaus, WWB uitkering, 

beroepengroepen door een samenwerking van onderwijs, RMC en UWV. 

 

2. Onderzoek naar regionale sectorale mismatch om de regionale behoefte van de 

arbeidsmarkt in kaart te brengen. Verbreden van dienstverlening van RMC 

 

3. Verbreden in de regio de dienstverlening van het RMC voor jongeren tot 27 jaar. 

 

4. Benutten, ondersteunen en/ of stimuleren met de regionale aanpak de 

initiatieven van de samenwerkingspartners om zo een naadloze overgang tussen 

onderwijs-onderwijs, onderwijs-werk en werk-werk te bewerkstelligen.  

 

Een verbinding wordt daarvoor gelegd met de maatregelen van het RMC, School-Ex 

2.0 van de mbo-instellingen, stage- en leerbanenoffensief van SBB, materialen van de 

kenniscentra en bestanden van het UWV. 

 

5. We pakken de jongeren tot 27 jaar met een WW-uitkering intensief op binnen de 

regionale aanpak en er wordt niet volstaan met E-dienstverlening. 

 

 

Acties werkgeversaanpak 

 

1. Verdiepingsslag  gemaakt in de regio bij het analyseren van de 

knelpunten en kansen binnen de sectoren om zo optimaal de verbinding te 

kunnen leggen. 

 

2. Verdiepingsslag bij de analyse van de baanopeningen om gerichter te 

kunnen matchen. 

 

3. Bouwen in de regio samen met o.a. de sector Techniek en de Agrarische 

sector aan arrangementen voor het plaatsen van jongeren op een stage- of 

(leer)werkplek. 

 

4. Samen met de sector Transport en Logistiek, kenniscentrum 

Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL) en de regionale bedrijven 

invulling aan het plaatsen van 70 jongeren binnen de sector Transport en 

Logistiek. 

 

5. Concurrentie wordt aangegaan met de arbeidsmigranten door samen te 

werken met uitzendbureaus bij het plaatsen van jongeren. 

 

6. Samenwerking met de uitzendbureaus wordt verbinding gelegd met het 

project ‘ontsluiting werkzoekendenbestand. 40 jongeren geplaatst in de 

arbeidsmarkt. 

 

7. Stimuleren van een intersectorale aanpak tussen groen en grijs gericht 

op de toekomstige krapte bij Greenport Venlo. 

De regionale projectleider acteert hiervoor op 

verschillende niveaus, stuurt op resultaten en 

houdt mensen aan hun verantwoordelijkheden. 

Duurzame samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingspartners 

waarbij  de regionale aanpak breed ingezet wordt  ter verbetering van de 

transitie van onderwijs naar onderwijs, van onderwijs naar werk en van werk 

naar werk. 

Versterken van de regionale aanpak door de verbinding met de sectorale 

aanpak te leggen en onderdeel uit te maken van de, voor de regio van 

belang zijnde, sectorplannen. 

Marktcijfers 

 

 april 2013 is het aantal NWW-ers tot 

27 jaar 1.359. Dit is een toename van 

47% (in NL een toename van 55%) 

Samenwerking: Een forse impuls geven aan de samenwerking tussen de jongeren, ondernemers, onderwijs en overheid waarbij we ondernemen vanuit lef en ondernemerschap 

Samenwerkingspartners 

 

het UWV, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), 

onderwijsinstellingen, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en 

Bedrijfsleven (SBB), de kenniscentra, werkgevers en sociale partners 

Richten op leeftijd 16-27 jaar 

ongeacht uitkering, 

opleiding of werkloosheid. 

Focus op eerste plaats op scholing om 

duurzaam te participeren en 

vervolgens op werk in voorkeur in 

combinatie met leren. 

Integraal verkennen van de problematieken en 

middels een gezamenlijke denkrichting komen tot 

een actiegerichte aanpak (één-plan, één-

regisseur-principe). 

sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande 

structuren en maken optimaal gebruik van 

wat we in onze regio al hebben 

De regionale projectleider wordt ingezet als 

verbinder tussen de regiogemeenten en de 

samenwerkingspartners en de regio en de 

sectoren. 

Kansrijke sectoren 

 

Techniek, agrarische sector, 

transport en logistiek, greenport 

Venlo (agro complex)  

De groei aan jeugdwerkloosheid in de regio moet 

worden stop gezet.   

7 Stemmen netwerken zoals het ZAT-overleg, de 

Werkontwikkelingsroute en het Zorgnetwerk 27-min op elkaar 

af voor het realiseren van een sluitende aanpak voor de meest 

kwetsbare jongeren 

 

8. We delen de netwerken binnen de regio die een route 

uitstippelen naar werk voor de meest kwetsbare jongeren. 

 

9. We onderzoeken gedurende de regionale aanpak hoeveel 

Startersbeurzen voor schoolverlaters tot 21 jaar kunnen worden 

ingezet om de jeugdwerkloosheid te voorkomen en te 

bestrijden. 

 

 

Instroom beperkende acties 

 

1. Jongeren die zich melden via Werk.nl of nog 4 weken recht 

hebben op een WW-uitkering, worden direct in beeld gebracht 

door gemeenten en UWV. 

2. Jongeren aan de poort kunnen middels vouchers naar eigen 

inzicht collectieve dienstverlening inzetten. 

 

 

 

 

3. De collectieve dienstverlening wordt in samenwerking 

met de partners zoals gemeenten, UWV, 

onderwijsinstellingen, etc. geboden en hebben betrekking 

op thema’s als motivatie, oriëntatie, beeldvorming, 

competenties en vaardigheden en presentatie. 

 

4. De regio sluit in het kader van de WEB met Gilde 

Educatie een aparte overeenkomst af voor het 

ondersteunen van de collectieve dienstverlening met 

onderwijs in taal- en rekenen voor jongeren met 

achterstand. 

 

 

Uitstroom bevorderende acties 

 

1. Jongeren coaches helpen in actieve bemiddeling. 

 

2. Ondersteunen jongeren in het (terug)krijgen van plek 

op school of arbeidsmarkt 

 

3. Jongeren waarbij school of werk niet haalbaar is 

vanwege het niet ingevulde krijgen van randvoorwaarden 

zoals overbruggen afstand huis naar werk worden door 

de regio ondersteund op basis van maatwerk.  

Duurzame regionale samenwerking 

 

In het kader van voorkomen en bestrijden van jeugdwerkeloosheid met: 

Het inventariseren van elkaars belangen, draagvlak creëren voor een 

gezamenlijke aanpak, een ‘sense of urgency’ delen, vertrouwen geven en 

krijgen 

Goede verbinding met de sectorale aanpak die wordt 

beschreven in de sectorplannen. Als arbeidsmarktregio deel 

uitmaken van de sectorplannen van een aantal kansrijke 

sectoren in de regio. 



Werkloosheidspercentage jongeren gelijk aan werkloosheidspercentage totale beroepsbevolking. 

Dan zijn de kansen op arbeid gelijk en zijn jongeren geen kwetsbare groep op de arbeidsmarkt 

ten opzichte van anderen.  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

Het aantal jonge niet werkende werkzoekenden is twee keer zo hard gestegen dan het landelijk gemiddelde (in  

periode  december 2011-december 2012. De ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid is geen rechte lijn, maar 

kent een grillig verloop. Hiervan is 60% geregistreerd in centrumgemeente Eindhoven en 40% in de regiogemeenten.  

In 2014 daalt de werkgelegenheid volgens prognoses van het UWV met 0,3%, het aanbod van arbeid groeit licht  

(0,4%). Er zijn dus minder banen te verwachten voor meer werkzoekenden.  

Doelgroepen: alle niet-werkende jongeren van 18-27 jaar die werkzoekend zijn in de arbeidsmarktregio Eindhoven en die geen 

onderwijs volgen. De impulsaanpak richt zich ook (maar niet uitsluitend) op jongeren die in economisch gunstige tijden zelf 

zonder ondersteuning de weg vindt naar de arbeidsmarkt. Deze groep beschikt over voldoende opleiding, vak- en 

werknemersvaardigheden, maar mist bij sollicitaties de boot vanwege het gebrek aan werkervaring.  

 

Factsheet Brabant Zuidoost ‘Regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014’ 
Doorlooptijd: 2 jaar juli 2013– voorjaar 2015 

 

Regionale ambitie 

Samenwerkingsverbanden: 

1. Gemeenten in de arbeidsmarktregio 

2. Regionaal Arbeidsplatform Arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant: gemeenten 

van de regio’s Helmond en Eindhoven, kennisinstellingen, speersectoren en 

werkgeversvereniging. 

3. Provinciaal niveau: Pact Brabant.  

 

Speersectoren:  Techniek. Plannen in ontwikkeling voor: Bouw, Food, HTSM, Zorg en overig. 

35 jongeren nemen deel aan het 

Project de Startersbeurs 

 

Randvoorwaarden: 
-Aanvullend op wat we (en andere partijen) al doen (onderwijs-, jeugd, sociale zekerheid- en arbeidsbeleid,  

Techniekpact, MBO enz.) 
-Vraaggericht, werkgeversgericht, ondernemersbenadering: ontzorgen, risico’s wegnemen 

-Ruimte voor innovatieve projecten: past bij Brainport 
- Projecten met regionaal bereik, maar ook ruimte voor lokale projecten (bijvoorbeeld aansluitend op wijkaanpak  

zoals WIJ Eindhoven). 

Richtinggevende 

doelen  
Regionaal arrangement scholing, werkzekerheid en HRM. Sluit aan op het uitgangspunt van de Impulsaanpak 

en kansvergroting.  
Regionaal arrangement voor participatie van iedereen: de werkloze beroepsbevolking, mensen met een 

beperkt arbeidsvermogen en alle niet-werkende werkzoekenden.  

1. Project: de Startersbeurs.  

Doelgroep: hoger opgeleide 

jongeren (vanaf MBO). Via het 

instrument een  

Duurzame verbetering van de  

positie van de starter op de  

arbeidsmarkt. 

60 leerwerkovereenkomsten en 40 

stages 

Ontwikkeling van arrangement risico 

reductie, in plaats van de no-risk polis. 

Aantal deelnemers afhankelijk van het te 

ontwikkelen instrument. 

2. Pilot project: Jongeren naar werk 

begeleiden.  

Doelgroep: speciale aandacht voor 

doelgroep WW en NUG-gers, 

naast WWB. Budget voor 

scholing en jobcoaching. 

3. Pilot: arrangement risico reductie. Er 

wordt weinig gebruik gemaakt door 

werkgevers van de no-risk polis.  

4a. Innovatieve projecten. 

Doelgroep: gediplomeerde jongeren, 

jongeren die ondernemend zijn. 

Aandacht voor de rol van 

gemeenten als opdrachtgever/ 

werkgever.  

Drie nieuwe projecten via 

innovatiebudget 

14 nieuwe projecten opgezet door 

jongeren (1 per gemeente) 

4b. Ruimte voor lokale initiatieven. 

In integrale wijkaanpak worden 

jongeren gesignaleerd  voor 

werk,die niet-

uitkeringsgerechtigd zijn. 



Verduurzamen en innoveren zijn twee belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe regionale plan 

van aanpak jeugdwerkeloosheid voor Zuid Limburg. 

Via het jongerenloket 490 

jongeren naar werk, 260 

jongeren naar leerwerkplek, 60 

jongeren naar stageplek, 115 

jongeren naar 

voorschakeltrajecten, 220 

jongeren naar opleiding, 80 

jongeren naar participatieplek, 

120 jongeren naar nazorgtraject. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten

, middelen, 

data, 

voorwaarden 

Passende 

ondersteuning voor 

iedere kwetsbare 

jongere in Zuid 

Limburg 

(maatwerk/jongere 

centraal) 

Doorlopende zorg- 

en onderwijslijnen 

door een sluitende 

netwerkstructuur 

Uniforme/uitwisselbare 

methodieken in de hele 

regio. 

Horizontale 

(doorlopende 

onderwijs loopbanen) 

en verticale sluitende 

trajecten (van 

onderwijs naar 

werk/zorg) 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Ontschotting van 

methodieken en 

middelen voor 

jongeren gericht op 

praktijkleren en 

beroepskwalificatie 

Innovatie en 

experimenteerruimte 

t.b.v. de regionale 

onderwijsinfrastructuur 

Actieplan Jeugdwerkeloosheid basis voor plan van aanpak 2013-2015. Uitdaging ligt bij verduurzamen van de ontwikkelde aanpak in Zuid Limburg. 

4 Gerichte sectorplannen: een sterkere 

sectorale invulling 

Nog steeds mismatch op de arbeidsmarkt. 

Door NWW bestand <27 jaar te 

verfijnen (beroepsklasse, functie, 

opleidingsniveau) en deze in relatie te 

brengen met vacatureaanbod kan er 

gericht geworven worden en door 

middel van brede beroepenoriëntatie 

een betere match gevonden worden. 

5 Scholing naar vermogen 

Gericht op jongeren die startkwalificatie 

niet kunnen behalen. Aanwezige 

competenties worden omgezet in 

vak- of beroepscompetenties. Op 

basis van BORIS systematiek is er 

een aanpak ontwikkeld waarbij focus 

ligt op een praktische aanpak voor 

toeleiding naar werk. Provincie 

Limburg levert hier al een bijdrage 

voor (scholingsprogramma budget 

5mln).  

1 Het stelsel van jongerenloketten 

(zowel digitaal als fysiek). Plek waar zorg- 

en dienstverlening voor jongeren 

samenkomen. Doorlopende zorg, 

ontsluiting arbeidsmarkt, actief 

opsporen niet-melders zonder 

startkwalificatie, scholing kwetsbare 

jongeren. Sluit aan bij het Regionaal 

Bureau Leerplicht en RMC (VSV 

aanpak).Sterke verbinding met 

programmalijn “leren naar vermogen” 

en School ex programma 2.0. 

2 Werkgeversbenadering met aandacht voor 

leren 

Uitgangspunt: regionale arbeidsmarktvraag, 

verbonden met beroepsonderwijsaanbod. 

Samenwerking met: gecoördineerde 

werkgeversbenadering op werkpleinen en 

Werkplein/Leerwerkloket Zuid Limburg met 

bedrijfsleven, UWV, gemeenten, ROC en 

SBB. Kan versterkt worden door 

ambassadeurs uit regionale bedrijfsleven. 

Zal via Regionaal Arbeidsmarkt Concept 

verder uitgewerkt worden. 

3 Scholing, scholing en nog eens scholing 

Voor speerpunten versterken 

kwalificatieniveau is een Human 

Capital Agenda ontwikkeld. 

Speersectoren: chemie, logistiek, zorg. 

Er zal verknoping gezocht worden met 

APJW-2 en verbinding gemaakt 

worden met Brainport-LED agenda via 

programmacommissie LED-people. 

,  

 

 

Actielijn Jongerenloketten 

Focus op kwetsbare jongeren, maatwerk, samenwerking zoeken met ketenpartners, geen wachtlijsten, streven is 

zelfredzaamheid en leren & werken naar vermogen. Doelgroep: jongeren met of zonder startkwalificatie die het 

zonder ondersteuning niet lukt economisch zelfstandig te zijn. Valt binnen Werkplein Parkstad Limburg.  

 

 

 

 

Actielijn Leren naar Vermogen 

Focus op doorontwikkeling van (verticale) ketenaanpak in het onderwijs voor kwetsbare jongeren. 

Doorontwikkeling (horizontaal) van een systeemaanpak in de regio. Wordt gestalte gegeven door middel 

van jongerenloket. Doelstelling: behalen van startkwalificatie, een vorm van maatschappelijke participatie, 

een vorm van arbeid Doelgroep: jongeren uit het praktijkonderwijs, die niet doorstromen naar een 

startkwalificatie (niveau 2), uitvallen op niveau 2,3,4. 

 

 

 

 

 

1. Verduurzaming en innoveren 

Voortbouwen op ontwikkelde infrastructuur en successen uit vorige periode en ruimte voor maatwerk per gewest. 

 

 

2. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

Van opleiding naar kansrijke opleiding en/of leerwerktraject en van opleiding naar werk. 

 

 

Factsheet Zuid-Limburg 2013-2014 ‘Perspectief in zicht’ 
Doorlooptijd: 2 jaar januari 2014 – december 2015) 

 

Regionale ambitie 

Aansluiting op: ESF-programma’s 2014-

2020, werkgeversdienstverlening, school 

ex-2, scholingsfonds Provincie Limburg, 

Sectorfondsen 

Programmasturing vanuit 

Stedelijk Newerk en Regionaal 

Arbeidsmarkt Netwerk 

Monitoring: vier-maandelijkse 

kwantitatieve en kwalitatieve 

rapportages Arbeidsmarktanalyse: 2915 

werkzoekende jongeren mei 2013. 

Daling jeugdwerkloosheid 19% dec. 

2009-2012. Regio staat op 3e plaats 

landelijk. 2915 NWW-ers (april 2013) 

58% NWW-ers heeft geen 

startkwalificatie. 1450 VSV-ers. 

Geen onderscheid doelgroepen. 

Focus op kwetsbare jongeren die 

niet zelfstandig hun loopbaan vorm 

kunnen geven 



Verbeteren van het perspectief van jongeren op een duurzame participatie in de arbeidsmarkt.  

Uitgifte van minimaal 70 

“vouchers nieuwe stijl” 

bedoeld om (leer) 

werkplekken te realiseren 

en/of jongeren uit te laten 

stromen met startkwalificatie 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

40 jongeren die een 

BBL-opleiding volgen 

en geen leerplek 

hebben tijdelijk 

opvangen 

25 jongeren via een 

werkzware BOL variant 

begeleiden naar een 

vaste plek op de 

arbeidsmarkt in bouw, 

electro, installatie, hout 

& meubel of metaal 

Beschikbaar stellen 

investeringsbudget 

voor innovatieve 

initiatieven gericht op 

jongeren die zonder 

ondersteuning geen 

startkwalificatie zouden 

behalen. 

Arbeidsmarktgerichte 

informatie 

beschikbaar maken 

voor jongeren in MBO 

en HBO 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Organiseren van regionale 

bijeenkomst voor uitvoerders 

(good practices). Partners: 

Gemeenten, UWV, 

jongerenloket, 

wekrgeversservicepunt, SW- 

bedrijven, ROC’s, 

kenniscentra 

beroepsonderwijs 

bedrijfsleven, georganiseerd 

bedrijfsleven 

Minimaal 100 

werkeloze jongeren 

met persoonlijke 

beperkingen door 

intensieve en 

persoonlijke aanpak 

naar werk en/of 

vervolgopleiding 

leiden 

Actieplan dient als startdocument voor de nieuw gevormde arbeidsmarktregio Food Valley (sinds juni 2010) 

1 Faciliteren van werkgevers 

Het realiseren van extra leer/werkplekken door het faciliteren 

en ontzorgen van de werkgever. Financiële 

tegemoetkoming bij aanname van personeel en/of het 

bieden van een leer-werkplek.  

2 Arbeidsmarktgericht opleiden 

In wisselwerking met de eerste programmalijn, 

investeren in opleidingstrajecten waarbij in 

samenwerking met werkgevers opgeleid 

wordt naar kansrijke sectoren. Doel is 

arbeidsmarkt en onderwijs zo goed 

mogelijk op elkaar aan te laten sluiten 

3 Versterken werkzoekende 

Doelstelling is het opheffen van persoonlijke beperkingen, het 

versterken van werknemersvaardigheden en het 

verbeteren van het CV van de jongere door zinvol actief te 

blijven.  

,  

 

 

Start regionaal 

accountteam 

Werkgeversdienstverl

ening Food Valley 

 

1. Slimme oplossingen vinden voor conjuncturele 

knelpunten 

 

3. Realiseren van concrete leer/werk plekken in kansrijke sectoren 

 

Factsheet arbeidsmarktregio Food Valley “Samen Werken”  
Doorlooptijd: 1,5 jaar september 2013 – januari 2015) 

 

Regionale ambitie 

Deelnemende gemeenten: Renswoude, 

Scherpenzeel, Barneveld, Wageningen, Rhenen, 

Veenendaal, Ede. In samenwerking met POA Food 

Valley (Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) en 

partners uit onderwijs en bedrijfsleven 

Regionale overlegstructuur in ontwikkeling 

(arbeidsmarktregio sinds juni 2012) 

Halfjaarlijkse rapportage over situatie 

en regio (moet nog gedefinieerd 

worden). 
Arbeidsmarktanalyse: 330.000 inwoners (8 

gemeenten), toename werkeloosheid 

januari 2012-april 2013 = 50% onder 

jongeren. 45.000 jongeren werkeloos (15-

27 jaar). 15% NWW jongeren tot 27. 

Sterkst in bouw en in sociaal culturele 

beroepen. Schooljaar 2011-2012 ruim 600 

voortijdig schoolverlaters 

In het kader van de regionale aanpak 

explisiete afstemming met het SBB en de 

kenniscentra. Onderwijsinstellingen zijn 

betrokken vanaf de start van dit plan van 

aanpak 

 

2. Versterken van samenwerkingsstructuur in de regio 

 

Doorontwikkeling 

Expertisecentrum 

arbeidstoeleiding 

kwetsbare jongeren/ 

doorontwikkelen 

arbeidstrainingscentrum 

Inzet BBL-coach voor het 

helpen vinden van 

BBL-plekken  

Start centrum voor Jong 

Ondernemerschap 

Onderzoek leerwerkbedrijf 

Food (Sapfabriek) 

ABU-project 

(samenwerking 

gemeente-

uitzendbureaus) 

Inzet op SROI door 

gemeenten 



Het  (opnieuw) bieden van kansen aan jongeren in de regio 

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

De jeugdwerkloosheid is gestegen met 45,7% naar een NWW-percentage van 5,8% (lager dan het landelijke  

gemiddelde van 8,2%). Het aandeel NWW onder de 27 jaar bedraagt 14%, een stijging van 1,1% ten opzichte van  

vorig jaar. Voorzichtige conclusies uit de cijfers zijn dat de werkloosheid onder jongeren zich vooral manifesteert  

onder de lager opgeleiden. Daarnaast lijkt het erop dat het merendeel van de niet-werkende werkzoekenden  

kortdurend werkloos is.  

Doelgroepen:  

- Schoolverlaters met een startkwalificatie; 

- Schoollgaande jongeren die een stage of leerwerkplek nodig hebben, of moeten behouden; 

- Niet werkende, niet schoolgaande jongeren; 

- Werkende jongeren die met ontslag worden bereikt; 

- Kwetsbare jongeren (jongeren met een beperking (Wajongers, schoolverlaters PRO en VSO), jongeren die maatschappelijk 

dreigen uit te vallen).  

- Schoolgaande jongeren die een opleiding willen volgen met relatief weinig baanperspectief.  

 

Factsheet Alblasserwaard/ Vijfherenlanden ‘Kansen op werk voor jongeren’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar (augustus 2013– december 2014) 

 

Regionale ambitie 

Samenwerkingsverbanden: 

- Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden 

- Sociale Werkvoorziening De Avelingen Groep 

- UWV Werkbedrijf 

- ROC Da Vinci 

Daling van de jeugdwerkloosheid tot een niveau van 400 jongere 

niet werkende werkzoekenden (22% daling) 

Randvoorwaarden: 

Draagvlak onder werkgevers in de regio. 

De rol van het onderwijs borgen: niet alleen bijdragen aan de juiste startkwalificaties voor jongeren, maar ook  

zorgen dat de te volgen opleidingen in het licht staan van een goed arbeidsmarktperspectief.  

Een goede verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers.  

Richtinggevende 

doelen  Op korte termijn zoeken naar oplossingen voor jongeren die zonder werk zitten Op de lange termijn manieren vinden om de arbeidspositie van jongeren te verbeteren en te versterken 

Jongerenloket:  

- Jobhunting (inclusief Leerwerkbanen) 

- Trajectbegeleiding 

- Re-integratietrajecten (aanbodversterking) 

- Subsidiemogelijkheden voor werkgevers 

- Voorlichting/ communicatie 

- Ondersteuning 

- Webleren 

Toename van het aantal schoolgaande jongeren in opleidingen 

met een ruim arbeidsmarktperspectief voor de middellange 

termijn. (Deze opleidingen gespecificeerd in plan van aanpak) 

Het tot stand brengen van een sluitende aanpak in de bestrijding 

van jeugdwerkloosheid door de verschillende betrokken partijen.  

Randvoorwaardelijke ondersteuning van jongeren: 

- Budgettering/ schulddienstverlening voor 

jongeren 

- Psychische hulpverlening 

- Empowerment / bewegingsprogramma’s  

 

 

 

Regionaal ambassadeur jeugdwerkloosheid:  

- Met als taak om het belang en de aanpak 

van de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid bij de werkgevers in de 

regio nog meer voor het voetlicht  te 

brengen.  

 

 

Project Wajongers: 

- Vakgerichte opleiding en scholing 

- Training werkgeversvaardigheden 

- Sollicitatietraining en –begeleiding 

- Proefplaatsingen en detacheringen 

 

 



Het formuleren van structurele oplossingsrichtingen voor fundamentele vraagstukken in het 

regionale arbeidsmarktbeleid 

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt 

Helmond Stagestad 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt: 

De jeugdwerkloosheid is sinds januari 2012 gestegen met 66%, minder dan de helft heeft een startkwalificatie.  

Het aantal jongeren in de bijstand is min of meer hetzelfde gebleven. Van deze groep heeft 20% een startkwalificatie.  

Van de Wwb-jongeren bevindt 14% zich op een relatief korte afstand tto de arbeidsmarkt (treden 4, 5 of 6 op de  

participatieladder. Knelpunten treden vooral op in de BBL-trajecten (met name in de bouw en aanverwante sectoren),  

maar ook de juiste match tussen leerling en bedrijf bij stages wordt steeds problematischer.  

Doelgroepen: Alle jongeren tot 27 jaar. Vraagstukken als voortijdig schoolverlaten, re-integratie van 

mensen/ jongeren met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt of die in de sfeer liggen van 

jongerenbeleid en zorg&welzijn (bijv. jeugdzorg) zijn niet in dit plan meegenomen.  

 

Factsheet Helmond-De Peel ‘Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar (januari2013 – december 2014) 

 

Regionale ambitie 

Samenwerkingsverbanden: 

1. Gemeenten 

2. Onderwijsveld: ROC ter AA, Helicon/ Groene Campus, Servicepunt Leren en Werken Helmond/ De 

Peel, Samenwerkingsverband Bouw en Infra Regio Helmond, Schildersopleiding Regio Peelland 

3. Werkgeversplein Regio Helmond 

4. UWV 

200 tot 300 jongeren met een e-

portfolio (jongeren in de uitkering en 

laatste jaars ROC ter AA en Helicon/ 

Groene Campus) 

Minimaal 50 jongeren 

uitgestroomd naar werk 

Randvoorwaarden:  

Iedere partner neemt verantwoordelijkheid en werkt mee, ook als het niet direct valt onder wettelijke taakstelling. 

De overheadkosten van de Startersbeurs moeten worden teruggebracht; mogelijk is dit te realiseren door  

samenwerking  met regio Zuidoost Brabant. 

Richtinggevende 

doelen  

Het terugdringen  van bestaande 

jeugdwerkloosheid door in te zetten op het 

zoveel mogelijk (opnieuw) laten instromen van 

jongeren op banen in de arbeidsmarkt 

Het arbeidsfit krijgen of houden van jongeren die op 

korte termijn geen baan kunnen vinden. 

Het voorkomen van jeugdwerkloosheid door de 

koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

verder te verbeteren.  

Inzet op behoud/ creatie van stages en leerbanen 

50 jongeren (behouden) in een 

BBL-traject in de bouw en infra, 

schildersbranche of 

installatietechniek 

10 bijeenkomsten met regionaal bedrijfsleven en/ of 

onderwijs/ studenten, waaraan minimaal 80 jongeren 

deelnemen en 75 vragen (opdrachten voor stages, 

onderzoek enz) bij bedrijfsleven zijn opgehaald 

Minimaal 40 (werkloze) jongeren 

die actief deelnemen aan 

trainingen en empowerment 

trajecten 

Werkchequeregeling 
Samen Werkend Leren 

in de Bouw 

Het Stifo No-risk polissen 

Yep Afrika 

E-portfolio’s Startersbeurs 

Samen Werken aan 

Werk 

Pilot Winnaars in de 

Techniek 

Informatie/ voorlichting 

Stagemakelaar 

Bestaande plannen:  
Bestaande plannen, maar niet specifiek deel van 

andere programma’s:  
Nieuwe projecten:  

Coaching in project Samen Werken  

aan Werk, Winnaars in de Techniek,  

Ondernemersschap in project  

Yep Afrika 



Het plaatsen van zoveel mogelijk werkloze jongeren (WW, WWB, NUG) op de arbeidsmarkt 

teneinde een bijdrage te leveren aan de economische groei en de arbeidsparticipatie in de 

arbeidsmarktregio Midden Limburg. 

Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Uitgangspunten, 

middelen, data, 

voorwaarden 

Per jaar worden 100 jongeren geplaatst op de arbeidsmarkt 

Minder jeugdwerkloosheid in Nederland 

Om de uitgangspunten te realiseren worden de volgende instrumentenuitgewerkt: 

Voorrang geven aan jongeren zonder werk in 

bemiddeling naar stageplekken en vacatures.  

Bij jongeren zonder startkwalificatie  

bemiddeling via voorziening Pluspunt: 

- Onderwijsroute 

- Leerwerkroute 

- Werkontwikkelingsroute 

Kwantitatieve data regionale arbeidsmarkt:  

Geregistreerde werkloosheid is gestegen met 36,9%. De groep jongeren vormt 11,1% van het totale aantal niet- 

werkende werkzoekenden. Dit aantal is ten opzichte van 1 april 2012 met bijna 1% gestegen. Er is veel vraag naar  

BBL-banen, maar te weinig aanbod in de regio. 

Doelgroepen:  

Jongeren tot 27 jaar. De jongeren met een 

(voorlopig)  onoverbrugbare afstand tot de 

arbeidsmarkt behoren niet  

tot de doelgroep van dit plan van aanpak.  
 

 

 1. Jongeren zijn beter in beeld 

 

Factsheet Midden Limburg ‘Sleutel naar werk’ 
Doorlooptijd: 1,5 jaar (september 2013 – december 2014) 

Totale investering: €240.000,- Regio + €239.000,-Rijk =  €479.000,- 

 

Regionale ambitie 

3. Werkgevers worden actiever benaderd 2. De capaciteiten van de jongeren zijn beter bekend 

Speerpunt analyse van de instrumenten: 

Analyseren van instrumenten zoals proefplaatsing,  

loonkostensubsidie, detachering, werkervaringbanen 

en scholing en hun geschiktheid voor het MKB. 

 

Samenwerkingsverbanden: 

Essentieel is de samenwerking in triple helix structuur met de drie O’s: overheid, onderwijs en ondernemers.  

Dit komt tot uitdrukking in de regionale Uitvoeringsagenda: samenwerking met de regiogemeenten, het UWV Werkbedrijf , SW-organisaties, onderwijspartners en 

bedrijfsleven 

Voorbeelden: In werkgeversservicepunt  samenwerking tussen gemeenten, UWV, SW-bedrijven, uitzendbureaus en het onderwijs.  Daarnaast een gezamenlijk 

project tot ontsluiting werkzoekendenbestanden. En regionale krachtenbundeling om te komen tot mobiliteitscentrum distributie/ logistiek van het bedrijf Action.  
 

Speersectoren: zorg, industrie en retail ( in totaal 47,8% van de werkgelegenheid). 

4. Er worden meer instrumenten ingezet die 

het voor werkgevers aantrekkelijk maken 

om jongeren in dienst te nemen 

Speerpunt MKB:  

Vanuit werkgeversservicepunt actief het netwerk  

uitbreiden binnen het MKB. Via persoonlijke aandacht,  

investeren in de lange termijn relatie en het loslaten 

van de snelle winst.  

Randvoorwaarden:  

samenwerking met de partners in de regio 

Voldoende financiële middelen 

De jeugdwerkloosheid in de regio Midden Limburg blijft beneden 

de 12% 

De effectiviteit van de instrumenten (voor het MKB) zijn getoetst 

en waar nodig aangepast/ ontwikkeld 



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 

berusten bij Twynstra Gudde. 

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 

zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. 
Contact persoon 

 

Gilles Hofman 

ghf@tg.nl 

 


