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Weet je eigenlijk wel 
over wie je het hebt?

KWETSBARE JONGEREN AAN DE POORT
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 D
it verhaal gaat over zo’n 43 duizend kwets-
bare jongeren. Over uitstromers uit het 
voortgezet speciaal onderwijs (vso), 
praktijkonderwijs (PrO) en mbo-1/2 en 
over voortijdige schoolverlaters. Het gros 

van hen heeft een verstandelijke of fysieke beperking, 
chronische ziekte of psychiatrische aandoening en heeft 
bemiddeling en hulp nodig bij de overgang van onder-
wijs naar passend werk. Hulp van de gemeente. Maar er 
zijn zorgen. Grote zorgen.

AFHANKELIJK
“Gemeenten hebben minder budget en moeten daarmee 
een bredere groep mensen bedienen”, legt Hans Reede, 
directeur van praktijkschool Prakticon in Doetinchem, 
nog maar eens uit. “Die groep bestaat uit kansrijken, 

minder kansrijken en kansarmen. Voor onze leerling-
populatie geldt dat slechts een klein aantal zonder inzet 
van extra middelen op de arbeidsmarkt te plaatsen is. 
Voor een grotere groep wordt het een stuk moeilijker nu 
zij geen aanspraak meer kunnen maken op een Wajong-
uitkering of ondersteuning van het UWV. Zij zijn nu 
afhankelijk van de gemeente.”
Volgens Reede is met name de situatie van jongeren met 
een loonwaarde minder dan 50 procent zorgelijk. “Zij 
kosten de gemeente veel geld. Ga maar na: jobcoach, 
loonkostensubsidie, no-riskpolis. Voor ons leerlingenbe-
stand hebben we met twaalf gemeenten van doen en voor 
elk van die gemeenten is het de vraag hoe het beperkte 
budget wordt ingezet. Gelukkig hebben we medio 2014 
nog voor een fl ink aantal leerlingen een Wsw-indicatie 
aangevraagd en gehonoreerd gekregen, met als voordeel 
dat zij daarmee voorrang hebben op de garantiebanen.”

EXPERTISE
De zorgen over de kwetsbare jongeren reiken verder 
dan de vraag waar gemeenten hun prioriteiten leggen. 
Want het goed bedienen van deze doelgroep vereist de 
nodige expertise, waarover nog lang niet elke gemeente 
beschikt. “Het gaat om veel meer dan het kennen en 
kunnen toepassen van de veranderde regelgeving rond 
participatie”, stelt Kars Veling, consulent Arbeid bij MEE 
Midden-Holland. “Sociale diensten moeten leren wat het 
betekent om beperkt te zijn en dat je van iemand met 
een beperking niet hetzelfde kunt vragen als van andere 
cliënten. Veel cliëntondersteuners van MEE zetten hun 
expertise bij sociale diensten in, maar dat betekent niet 
dat zij automatisch alle casussen van kwetsbare jongeren 
op hun bureau krijgen. In de ideale situatie weet de soci-
ale dienst al aan de poort wie deze jongeren zijn. Dat kan 
door hiervoor een speciaal team op te zetten dat in nauw 
contact staat met de vso-PrO-scholen in de buurt en met 
de betrokken arbeidsdeskundigen.” 
Directeur Reede: “Wij inventariseren voor elke leerling 
wat zijn status is, wanneer hij uitstroomt en welke rich-
ting hij dan op kan. Met dat lijstje gaan we vervolgens 
naar de gemeenten met de vraag: wat is jullie plan voor 
deze jongere? De school fungeert zo als buff er tussen 
leerling en sociale dienst.” 
De gemeenten stellen zich heel meewerkend en positief 

ROOS (18) WIL WERKEN

Roos is een jonge vrouw met de aandoe-
ning spina bifi da, waardoor zij in een 
rolstoel zit. Zij is licht verstandelijk beperkt 
en lijdt aan epilepsie. Haar problematiek 
is complex. Met de hulp van een jobcoach, 
ingeschakeld door haar thuiszorgorganisa-
tie, heeft Roos tijdens haar mbo 2-opleiding 
Secretarieel werk stage kunnen lopen. Zij 
haalde haar diploma en wil nu dolgraag aan 
de slag. Met de nodige ondersteuning moet 
dat lukken.
Al in juli vorig jaar heeft Roos, met de 
hulp van haar ouders, een aanvraag voor 
een Wajong-uitkering ingediend en is zij 
gekeurd door een verzekeringsarts van het 
UWV. Maar omdat Roos ‘pas’ op 6 januari 
van dit jaar 18 is geworden, komt zij niet 
meer in aanmerking voor Wajong. UWV 
verwees haar zodoende naar de gemeente.
Waarom ga je niet nog een opleiding 
volgen?, wilde de gemeente weten – Roos 
kan immers nog een paar jaar aanspraak 

maken op studiefi nanciering of een studie-
lening; een fi nancieel aantrekkelijke optie 
voor de gemeente. Maar gezien haar be-
perking heeft Roos haar hoogst haalbare 
diploma al op zak; ze wil nu werken. 
Voor de tijd dat zij nog thuis zit, vroeg 
ze een bijstandsuitkering aan. Voor de 
uitkering geldt echter een wachttijd van 
vier weken waarin zij zelf op zoek moet 
naar werk. En daar wringt de schoen, want 
Roos kan dat niet zelf. Gelukkig is op dat 
moment Kars Veling, consulent Arbeid 
bij MEE Midden-Holland bij de kwestie 
betrokken, op advies van het voormalig 
sw-bedrijf dat de Participatiewet voor de 
gemeente uitvoert. Eenmaal in gesprek 
met het sociaal team van de gemeente, 
de uitvoeringsorganisatie en met Roos 
en haar ouders, bleek het alsnog snel 
geregeld. Roos krijgt een uitkering zonder 
wachttijd, met ondersteuning bij haar 
zoektocht naar werk. 

op, merkt Reede. Zij weten dat de overdracht van school 
naar de arbeidsmarkt veel aandacht verdient. Maar het 
netwerk moet nog groeien en de expertise moet zich 
verder ontwikkelen. “In onze regio is daarom Werknet 
opgericht, een samenwerkingsverband tussen onderwijs-
instellingen, sociale diensten, UWV, de sociale werkvoor-
ziening Wedeo en het bedrijfsleven. Samen – dus niet 
ieder afzonderlijk – bekijken we hoe we mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen op 
weg naar werk.”

DOELTREFFEND
Egberdien ten Brink is directeur van ISD Noordoost/
Werkplein Eemsdelta (Delfzijl) en contactdirecteur van 
de arbeidsmarktregio Groningen. “Wij zijn in de arbeids-
marktregio al drie jaar geleden begonnen met de voorbe-
reidingen om deze jongeren op te vangen. Om een goed 
beeld te krijgen van de toestroom naar de arbeidsmarkt 
werken we nauw samen met de vso-PrO-scholen, het 
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig 
schoolverlaters en de leerplichtambtenaren.”  
De inmenging met deze jongeren begint al als zij 14, 15 
jaar zijn. “Samen met de scholen brengen we hun sociale 
netwerk in kaart, zodat we dat kunnen inschakelen bij 
het zoeken naar een stage- of werkplek. Daarnaast vullen 
de leerlingen een werkprofi el in voor de stagecoördinator 
of hun nieuwe werkgever – ook de jongeren van 16 jaar 
zonder perspectief op reguliere arbeid moeten op stage. 
Daarop geven zij aan wat hun talenten en ‘gebruiksaan-
wijzingen’ zijn: ‘Ik ben goed in…’ en ‘Waar ik niet goed 
tegen kan…’. Heel simpel en doeltreff end.”

TIPS VOOR SOCIALE DIENSTEN
• Vlieg de problematiek aan vanuit de positie van de jongeren.
• Realiseer een sluitende keten van school naar (traject naar) werk. Betrek daarin 

onderwijs, UWV, het sociaal werkbedrijf, MEE en de wijkteams.
• Zorg dat de criteria voor het recht op ondersteuning en een uitkering helder zijn. 
• Laat jongeren met weinig perspectief op werk zich vier weken voor het einde van 

hun schoolloopbaan melden voor het opstarten van de uitkering. Zo overlapt de 
wachttijd voor de uitkering met de laatste vier weken op school. 

• Jaag achter werkgevers aan om zowel stage- als arbeidsplaatsen te creëren. 

De datum van 1 januari kwam en ging. De gevreesde chaos bleef uit. 
Maar er zijn wel zorgen over de ‘kwetsbare jongeren’ voor wie het 
moeilijk is een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. 
Zijn ze nog in beeld? En op welke ondersteuning kunnen ze rekenen?
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK EN JAAP HOEVE, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

STIJNIE DE GRAAF, DIRECTEUR DE THERMIEK (VSO-PRO LICHAMELIJKE BEPERKINGEN EN LANGDURIG 
ZIEKEN) EN KORTEVLIETSCHOOL (SO-VSO ZEER MOEILIJK LEREND), LEIDEN:

“In de gesprekken die we met de gemeente 
voeren en waar ook de ouders, jeugd- en 
gezinsteams en sociale wijkteams bij 
aanschuiven, merken we dat gemeenten 
vaak met open mond aanhoren wat er 
allemaal speelt. Zo weet ik van een jongen 
die volgens zijn ouders prima tafels in een 
kantine zou kunnen schoonmaken. Wat 
zij er echter niet bij vertelden, was dat hij 
makkelijk afgeleid is en dan zomaar kan 

verdwijnen. Van een andere jongen weet 
ik dat hij vmbo-niveau aankan, maar zo 
spastisch is dat hij zelf de bladzijden van 
zijn boek niet kan omslaan. 
Vroeger was er voor de begeleiding van 
zulke jongeren de compensatiemaatregel 
uit de AWBZ. Ook was toen nog duidelijk 
welke instellingen er waren en waar het 
geld vandaan kwam. Nu hebben we alleen 
in Leiden al te maken met zes sociale 

wijkteams voor de 18-plussers die van 
school komen. Gelukkig is er wel één 
jeugd- en gezinsteam in de gemeente, 
maar op onze school zitten ook leerlingen 
uit andere gemeenten. Daar hebben ze 
weer andere teams en gelden weer andere 
regels. Volgens mij is het wat veel van het 
goede wat er in een keer veranderd is. Dat 
heeft tijd nodig. Leerlingen en ouders zijn 
daar, zoals altijd, de dupe van.”

KARS VELING (MEE): 

‘Sociale diensten moeten leren wat 
het betekent om beperkt te zijn’
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Ten Brink verbaast zich erover dat ISD Noordoost van 
verschillende kanten benaderd wordt als lichtend voor-
beeld. “Natuurlijk is het fi jn om de bevestiging te krijgen 
dat we goed bezig zijn. Tegelijkertijd baart het me zorgen 
dat andere gemeenten kennelijk nog niet zo ver zijn. 
De helft van alle vso-PrO-leerlingen deed een beroep op 
Wajong of Wsw, dat zijn bekende cijfers. Wie dat weet, 
weet ook dat de Participatiewet deze mensen nu naar de 
gemeente leidt en dat wij dus verantwoordelijk zijn.”

GEEN UITKERING
Een aparte categorie binnen de groep kwetsbare jongeren 
is die van de niet-uitkeringsgerechtigden, de nuggers. Dit 
zijn jongeren van 16 of 17 jaar die nog geen recht hebben 
op een uitkering en jongeren van 18 jaar die het wettelijk 
minimumloon niet kunnen verdienen, nog thuis wonen 
en vanwege het inkomen van hun ouders geen uitkering 
ontvangen. En omdat de gemeente geen uitkeringsrelatie 
met hen onderhoudt, ontbreken de fi nanciële middelen 
om deze jongeren te ondersteunen. Het aan werk helpen 
van een nugger kost immers veel geld, maar leidt niet tot 
besparing op de uitkeringslasten. “Dat wil niet zeggen 
dat geen enkele gemeente in deze jongeren investeert, 
maar we weten niet of nuggers overal voldoende aan-
dacht krijgen. Daarover maken we ons zeker zorgen”, 
zegt woordvoerder Sabine Jimkes van de koepel van sw-
bedrijven Cedris. 
ISD Noordoost pakt jonge nuggers op nog voordat ze 18 
zijn. Ten Brink: “ Als zij 17,5 zijn, gaan we met de ouders 
in gesprek en drie maanden voordat zij van school gaan 
vragen we de UWV-keuring aan, zodat we direct vanaf 
hun 18de met deze jongeren aan de slag kunnen. Kijk 
je niet naar hen om, dan krijg je hangjongeren, jon-

geren die de hele dag verdwaasd zitten te gamen, de 
schuldhulp in moeten, misschien wel in de criminaliteit 
belanden. Ik heb hier geen gefundeerde berekening van, 
maar ik schat dat de maatschappelijke kosten dan tien 
tot veertig keer hoger zijn dan als je wel iets voor hen 
regelt.” 

  Wilt u weten welke methoden er zijn om jongeren met een 
arbeidsbeperking goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt? 
Kom dan op 24 april naar de Divosa Vrijdag: ‘3 methoden die 
kwetsbare jongeren betere kansen bieden’. Aanmelden: 
www.divosa.nl. Meer informatie: Lucienne Middelhof, 
lmiddelhof@divosa.nl.

HANS VAN DER LELIE, DECAAN 
EN UITSTROOMBEGELEIDER PC HOOFTCOLLEGE, 
LEIDERDORP (VSO, GEDRAGSPROBLEMEN):

“Wij leren onze leerlingen met hun beperkingen om te 
gaan, om handiger en begripvoller op anderen te reage-
ren. Dat gaat goed, maar zonder de juiste begeleiding 
vallen ze bij confl icten terug en gaan ze schreeuwen, 
met deuren slaan en met dingen smijten. 
Vaak is er cognitief niks mis met deze leerlingen, maar 
ze hebben grote moeite met autoriteit. Dat maakt plaat-
sing op de arbeidsmarkt, zeker voor langere tijd, erg 
moeilijk. Wij adviseren daarom altijd een stage om aan 
elkaar te wennen. Vaak volgt daaruit een echte plaat-
sing. Ik heb gelukkig goede contacten met werkgevers.
Volgens mij hebben gemeenten geen idee wat er op 
hen afkomt. Wat vreemd is, aangezien dit al twee of 
drie jaar bekend is. In deze regio dacht men dat het om 
ongeveer 35 leerlingen zou gaan, maar van één vesti-
ging alleen al stromen er dit jaar twintig vso-leerlingen 
met gedragsproblemen toe.”

JOS VALK, PROJECTLEIDER JEUGDWERKLOOSHEID, ARBEIDSMARKTREGIO HOLLAND-RIJNMOND:

“Leiden krijgt als centrumgemeente van 
onze arbeidsmarktregio subsidie uit het 
Europees Sociaal Fonds voor sociale 
innovatie. Daarvan gaat 30 procent naar 
het (v)so en PrO. Als gemeente hebben 
we opeens te maken met twaalf scholen 
en driehonderd leerlingen met complexe 
problematiek die moeten uitstromen naar 
de arbeidsmarkt. 
Het is de vraag wat eigen kracht en het 
eigen netwerk deze jongeren nog opleve-
ren. Hun ouders hebben hun hele leven 

er vaak al op ingericht om hun kinderen zo 
goed mogelijk te laten opgroeien en ont-
wikkelen. Dat is niet niks. En dan krijgen ze 
nu ook nog een lagere uitkering. Dat kan 
best even schrikken zijn. 
Voor de gemeente is het allemaal nieuw. 
We beseff en dat dit lastig is. Achter de 
tekentafel wordt van alles bedacht, maar 
we moeten per jongere bekijken wat het 
beste is. Gelukkig ontstaat er nu door ons 
werk een heel netwerk waarin alle partijen 
– scholen, UWV, gemeente en ouders – 

intensief samenwerken om de Participa-
tiewet zo goed mogelijk uit te voeren. Hoe 
dat moet, weten we denk ik pas over twee 
of drie jaar. In ieder geval gaan we op 1 
april Europees innovatiegeld voor Social 
Evolution aanvragen om de komende 
twee jaar continu te kunnen monitoren en 
evalueren wat voor elke specifi eke jongere 
het beste werkt. Zodat we daarna over een 
stevig netwerk en een fl ink pakket aan ken-
nis en ervaring beschikken.”


