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‘Een leerling in een vacature  
duwen en loslaten werkt niet’

Jongeren uit speciaal en praktijkonderwijs aan het werk

Sinds 2015 is het aan de gemeenten om jonggehandicapten naar werk te begeleiden. Sommige gemeenten 
zijn daar succesvol in. Zo loopt de samenwerking van vso-school De Ziep met RSD de Liemers op rolletjes: 

80 procent van de leerlingen vindt een baan. Wat doen zij zo goed? ‘Zorg dat je weet wat er op je afkomt.’
TEKST: ANNEKE NUNN, BEELD: LIS TUTUARIMA

de doelgroep, maar die ervaring heb 
ik niet”, zegt Mastwijk. “We vinden 
prima aansluiting in de gesprekken. 
Met RSD de Liemers hebben we 
een goede modus gevonden: samen 
optrekken om de weg te vinden 
in de nieuwe situatie in plaats van 
elkaar problemen in de schoenen te 
schuiven.” 
Mastwijk benadrukt dat het de kunst 
is goede stageplekken te vinden die 
kans bieden op werk. “Vacatures 
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soms arbeidsmatige – dagbesteding. 
De Wet werken naar vermogen en de 
Participatiewet dwongen ons te ver-
anderen. Nu volgt zo’n 30 procent de 
route naar werk. Die groep begelei-
den we samen met gemeenten naar 
een baan. Dat lukt goed, maar we 
weten niet hoe bestendig het is.” 

KORTE LIJNEN, VEEL OVERLEG 
“Je hoort weleens zeggen dat ge-
meenten geen verstand hebben van 

 “A
lles valt of staat met 
het investeren in 
contacten met leer-
lingen voordat ze 
van school komen. 

Ik heb weleens het idee dat kleinere 
gemeenten daar meer oog voor 
hebben.” Aan het woord is Henrie 
Mastwijk, stagecoördinator op De 
Ziep, een school voor zeer moeilijk 
lerende jongeren in Didam. “Vroeger 
gingen bijna alle leerlingen naar – 
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opgestuurd krijgen, dat werkt niet. 
We kunnen onze leerlingen lastig in 
een vacature duwen en loslaten, die 
verandering is gewoon te groot. Ze 
hebben onze coaching nodig voor 
een succesvolle overgang. Overleg 
voeren over baanstages zoals met 
RSD de Liemers en werkgevers-
servicepunt Achterhoek werkt beter: 
welke bedrijven hebben geschikt 
werk, willen ze sociaal ondernemen? 
Korte lijnen en veel praten zijn 
essentieel. Wij hebben een goed 
beeld van de jongeren, zij hebben 
een groot werkgeversnetwerk. Die 
combinatie werkt geweldig.”
Ook Jeroen Drenth, integraal 
klantmanager jongeren bij RSD de 
Liemers, noemt het samen optrek-
ken met scholen en hun adviezen 
serieus nemen als voorwaarden voor 
succes. Vertrouwen hoort ook in dat 
rijtje thuis. “In het begin had ik het 
gevoel dat we bij sommige scholen 
met 2-0 achterstonden. Ze moesten 
eerst maar eens zien wat wij gingen 
doen. Dat veranderde gelukkig snel 
toen ze zagen dat we ons echt inzet-
ten voor hun leerlingen.”

TUSSEN WAL EN SCHIP
Soms gaat het toch mis, bijvoorbeeld 
als een stagebedrijf failliet gaat. 
Mastwijk: “Wij hebben niet zomaar 
iets nieuws gevonden. Dan heb je 
het gevoel dat je hebt gefaald. Een 
groter probleem is dat 10 tot 20 
procent van onze leerlingen niet 
past in de scherpe verdeling die de 

Participatiewet maakt tussen arbeid 
en dagbesteding. Het is voor ons 
koffiedik kijken waar ze op den 
duur op hun plek zijn. Over deze 
‘grijze’ leerlingen hebben we het 
meeste overleg met alle betrokke-
nen. Er zijn haast geen bedrijven die 
hen de juiste begeleiding kunnen 
bieden. Beschut werk zou een mooie 
oplossing zijn, maar we merken dat 
gemeenten daar erg terughoudend 
in zijn. Dat moeten we nog verder 
onderzoeken.”
Hoe heeft RSD de Liemers de 
Participatiewet opgepakt? “In het 
voorstuk bekeken we welke voorzie-
ningen er waren die wij moesten 
overnemen. We lieten ons bijpraten 
door een arbeidsdeskundige van 
UWV en volgden cursussen en 
trainingen om feeling te krijgen met 
deze doelgroep. Onze beleidsmede-
werker en klantmanagers kregen een 
beeld van de leerlingen door leerling-
overleggen bij te wonen.”
Maar praten over leerlingen is niet 
genoeg. Daarom houden klant-
managers met alle leerlingen een 
informatie- en adviesgesprek, drie 
maanden voor ze van school gaan. 
Drenth: “Vaak nemen we tijdens 
de laatste stage de begeleiding over 
van de school. Een accountmana-
ger Werkgeversservicepunt (WSP) 
bekijkt de begeleidingsbehoefte 
en maakt daarover afspraken met 
de werkgever. Wij blijven volgen 
of die begeleidingsbehoefte veran-
dert. Hebben leerlingen nog geen 

baan, dan zoeken wij een geschikte 
werkgever of plaatsen hen in een 
van onze projecten. Neem het suc-
cesvolle project Pelgromhof voor 
mensen met een loonwaarde vanaf 
40 procent die na proefplaatsing met 
loonkostensubsidie of jobcoaching 
een regulier dienstverband krijgen. 
Het project biedt ruimte aan enkele 
jongeren die nog met begeleiding 
moeten werken aan hun werkne-
mersvaardigheden.”

INVESTEREN IN BEGELEIDING
Scholen en gemeenten moeten veel 
tijd steken in een goede match, maar 
dan loont het ook, vindt Mastwijk. 
“Geweldig als iemand een plek vindt 
die echt bij hem past. Bijvoorbeeld 
de jongen die als klein kind al vuil-
nisman wilde worden. Hij loopt nu 
stage bij een afvalverwerkingsbedrijf 
en is daar niet weg te slaan. Het be-
drijf wil hem ook graag aannemen.” 
Drenth heeft dezelfde ervaring: 
“Deze jongeren willen graag werken 
en hebben daarbij wat hulp nodig 
van anderen. Als wij dat duwtje kun-
nen geven, is dat heel gaaf!” *

 ‘ De jongen die altijd al vuilnis-
man wilde worden, loopt nu 
stage bij een afvalbedrijf’

Tips voor gemeenten 

Henrie Mastwijk:
• Laat leerlingen als oefening bij klantmanagers solliciteren. 

Vaak geeft dat de klantmanager al een idee in welk bedrijf deze 
jongere goed zou passen. 

• Kies voor de jobcoachorganisaties waarmee scholen al 
samenwerken. Die hebben hun kwaliteit bewezen en kunnen 
de scholen eventueel vertellen of oud-leerlingen werkvaardig-
heden missen. 

• Blijf de leerling na plaatsing monitoren. Soms vallen ze uit op 
andere leefgebieden. Uit huis gaan kan zo ingrijpend zijn dat 
het werk eronder lijdt. Vraag dan advies aan de scholen; die 
kunnen het beste inschatten wat nodig is. 

Jeroen Drenth:
• Zet klantmanagers in met affiniteit met jongeren en de juiste – 

bijvoorbeeld een pedagogische – achtergrond.
• Profiteer van de kennis van UWV. RSD de Liemers werkt 

intensief samen met een arbeidsdeskundige die klantmanagers 
adviseert. 

• Zorg dat je leerlingen vroeg in beeld hebt, zodat je weet wat er 
op je afkomt. Soms adviseren we iemand nog een certificaat te 
halen of te switchen naar een richting met meer perspectief.


