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Samenvatting 
 

Doel 

Een inventarisatie naar de instroom van kwetsbare jongeren in de toekomstige gemeente 

Midden-Groningen en het verloop van de arbeidstoeleiding en ondersteuning door de 

gemeente. 

 

Kwetsbare jongeren in cijfers 

Er moet opgemerkt worden dat het werkelijke aantal kwetsbare jongeren groter is dan de 

definitie die in dit onderzoek gehanteerd is. Zo zijn bijvoorbeeld jongeren in detentie en 

vluchtelingen niet meegenomen. In dit onderzoek zijn alleen PrO-, VsO- en Entree-jongeren 

bestudeerd om een inschatting te maken van het aantal jongeren dat mogelijk een beroep 

(gaat) doen op de Participatiewet van de gemeente. Dit komt doordat de doelgroep moeite 

heeft met het vinden en behouden van werk. 

 

Welke kwetsbare jongeren zijn er na de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) 

binnengekomen bij de gemeente? 

De aantallen waren voor Menterwolde niet voorhanden. In Hoogezand-Sappemeer hebben132 

jongeren van 2015 tot en met 2016 een einddatum behaald (onderwijs succesvol afgerond of 

voortijdig gestopt) en in Slochteren zijn dit 30 jongeren. Het is niet exact duidelijk of deze 

jongeren gelijk vanuit onderwijs doorgestroomd zijn naar een vervolgopleiding, arbeid of 

dagbesteding. Deze doelgroep heeft voornamelijk moeite met het halen van een 

startkwalificatie en heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze 

jongeren ondersteuning vragen aan de gemeente en dus zal een deel van deze jongeren bij de 

gemeente binnen zijn gekomen. Van deze groep kwetsbare jongeren zijn in ieder geval in 

Hoogezand-Sappemeer 74 jongeren binnengekomen en in Slochteren 7 jongeren, omdat ze 

een uitkering ontvangen. 

 

Welke kwetsbare jongeren gaan er binnenkomen bij de gemeente? 

In schooljaar 2017/2018 zijn er in de toekomstige gemeente Midden-Groningen 272 

kwetsbare jongeren, waarvan 164 jongeren uit Hoogezand-Sappemeer, 37 jongeren uit 

Slochteren en 71 jongeren uit Menterwolde. Deze jongeren volgen momenteel nog onderwijs 

(hebben geen einddatum) en een deel daarvan zal mogelijk in de toekomst de gemeente 

binnenkomen. 

 

Kwetsbaarheid 

Dossieronderzoek 

Uit de 30 dossiers blijkt dat alle jongeren een uitkering hebben, ruim een kwart van de groep 

heeft financiële problemen, waarvan twee personen in de schuldhulpsanering zitten. Bijna alle 

jongeren hebben lichamelijke en/of psychische klachten, een derde komt uit een 

eenoudergezin en slechts drie jongeren hebben een startkwalificatie.  

 Van de 30 jongeren hebben 10 ouders (vader of moeder of vader en moeder) ook een 

uitkering en zijn ook bestudeerd op kwetsbaarheid. Het merendeel van de ouders hebben een 

laag opleidingsniveau, financiële problemen (met schuldhulpverlening) en fysieke en/of 

psychische problemen.  

De respondenten hebben dus weinig (of defecte) hulpbronnen, hebben daardoor een 

afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen minder makkelijk zelfstandig aan een baan komen (en 

behouden) en hebben veel begeleiding nodig bij zowel het vinden van werk als op de 
werkvloer. 
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Alle respondenten uit het dossieronderzoek scoren slecht op minimaal twee terreinen 

van kwetsbaarheid (lichamelijke of psychische gezondheid, financiële mogelijkheden, sociale 

contacten en cultureel kapitaal) en kan er dus verondersteld worden dat de onderzochte groep 

kwetsbaar is. Van maatschappelijke kwetsbaarheid die van generatie op generatie overgaat, is 

in een derde van de dossiers sprake. Dit is minder dan verwacht. In de gevallen waar wel 

sprake is van maatschappelijk kwetsbaarheid, stapelen de risicofactoren/ terreinen zich veelal 

op.  

 

Gesprekken 

In de 18 gesprekken komt naar voren dat in de persoon gelegen factoren en 

omgevingsfactoren een rol spelen bij de kwetsbaarheid van jongeren. Net als in het 

dossieronderzoek komt naar voren dat vaak meerdere factoren een rol spelen. De onderkant 

van de samenleving verzwaart, niet zo zeer in aantallen maar de problematiek per individu 

(multiproblem). Mogelijke oplossingen om de kwetsbaarheid te doorbreken, zijn: 

succeservaringen beleven, hele gezin meenemen in de begeleiding en scholing (diploma’s en 

certificaten halen voor wie dat mogelijk is). De kwetsbare jongeren zijn redelijk goed in beeld 

door de continue begeleiding, maar er zijn zeker nog verbeterpunten. Op welke leeftijdsfase 

de focus van de begeleiding moet liggen is verschillend per partij, maar het is van belang om 

er zo vroeg mogelijk bij te zijn.  

 

De uitkomsten van de 18 gesprekken met de betrokken partijen betreffende de 

arbeidstoeleiding en samenwerking komt in de volgende twee paragrafen aan bod. 

 

Arbeidstoeleiding 

De arbeidstoeleiding en begeleiding van kwetsbare jongeren door de verschillende partijen 

verloopt redelijk. PrO- en VsO-scholen en het RMC/ leerplicht helpen jongeren voor wie dat 

haalbaar is, bij het behalen van een startkwalificatie en bereidt hen voor op werk, bijvoorbeeld 

door stage te lopen. Het merendeel van de jongeren stroomt uit naar een afspraakbaan en 

sommigen naar beschut werk. Er is een enkeling die doorstroomt naar vervolgonderwijs 

(MBO1) of naar een dagbestedingsplek of valt uit. Bij het uitstromen van school naar werk 

komt er vaak tussenkomst van de accountmanagers en werkcoaches van het jongerenteam van 

de gemeente. Toch kan de overgang van school naar werk beter: 

• Mismatch van vraag en aanbod van werk voor de doelgroep aanpakken. 

a. Kansen creëren voor de kwetsbare jongeren, specifiek twee doelgroepen: Jongeren 

in het doelgroepenregister en BBL- leerlingen (verdringing arbeidsmarkt). 

b. Om- of bijscholing als dat mogelijk is en anders nadruk op competenties in plaats 

van cognitie. 

c. Scholen zouden jongeren meer kunnen opleiden richting kansrijke beroepen/ 

sectoren. 

• Doorontwikkelen en promoten van de WerkWinkel 

• Laaggeletterdheid, meer in LBO+ niveau communiceren. 

• Gezamenlijk missie onderschrijven en inspanningen verrichten om alle kandidaten te 

kunnen plaatsen op een afspraakbaan.  

• Proces beschrijven van nazorg en begeleiding van jongeren.  

• Voorlichting aan werkgevers over de overgang van stage/school naar een arbeidsplek, 

meer bekendheid mogelijkheden voor bedrijven die willen werken met de doelgroep. 

• Meer tijd, budget, aandacht en maatwerk voor de jongeren. 
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Samenwerking betrokken partijen 

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verloopt matig. Uit de gesprekken met de 

verschillende partijen blijkt dat de partijen in verschillende gebieden hun eigen gebied goed 

kennen, maar zijn minder goed op de hoogte van de functies, taken en diensten van de andere 

gebieden en partijen. Voor een betere (snellere) samenwerking zou er meer bekendheid bij de 

verschillende partijen (maar deels ook bij burgers) moeten komen, bij wie men moet zijn met 

welke vragen, wat welke partij doet en welke middelen/ budgetten er zijn. Er zijn nog een 

aantal punten die de samenwerking bemoeilijken: 

• In veel gevallen ontbreekt een vast contactpersoon en is men zoekende bij wie men moet 

zijn voor begeleiding/ arbeidstoeleiding en zijn er partijen die daarom zelf de 

arbeidstoeleiding doen.  

• Gegevens worden onderling uitgewisseld met toestemming van de persoon (of ouders) in 

kwestie, maar als er geen toestemming is, wordt informatie-uitwisseling lastig in verband 

met de privacy. De samenwerking wordt hierdoor bemoeilijkt. 

• Sociale teams zouden meer werkzoekenden mogen melden als ze dat signaleren. 

• In de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft elk sociaal team een andere werkwijze en 

procedures. Deze verschillen ook weer met die van de gemeente Menterwolde en 

Slochteren en zou er gestreefd moeten worden dezelfde lijnen en doelen te volgen voor 

een betere samenwerking. 

 

Ervaringen jongeren 

Uit de 11 gesprekken met de jongeren blijkt dat ze geen continue route van school naar werk 

doorlopen, ze switchen veel. Een paar jongeren volgen onderwijs, maar het merendeel heeft 

werk (arbeidstrainingsplek, WerkWinkel of afspraakbaan). De jongeren zijn over het 

algemeen positief over hun baan, het werk is afwisselend werk, past bij hun interesses en 

hebben inkomsten. Maar sommige jongeren zijn minder positief over hun baan, omdat ze een 

slechte verstandhouding met collega’s hebben of het werk niet past bij hun interesses. Het 

merendeel van de jongeren is redelijk positief over de begeleiding bij onderwijs en werk, want 

er is goed (er wordt naar de jongeren geluisterd) en voldoende contact. Alleen mag het soms 

nog wel duidelijker zijn bij wie de jongeren moeten zijn met hun vragen; bij de jobcoach of 

bij de werkcoach. 

 

Adviezen 

Op basis van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen gedaan worden: 

1. Beter zicht hebben en houden op jongeren in een kwetsbare positie 

2. Zorgdragen voor een sluitende aanpak 

3. Versterken van de arbeidstoeleiding 

4. Inzetten op preventie 

5. Mismatch van vraag en aanbod van werk voor de doelgroep aanpakken 

6. Samenwerking verbeteren met de vele scholen 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Vanuit de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (hierna: toekomstige 

gemeente Midden-Groningen) is er behoefte aan een inventarisatie naar kwetsbare jongeren 

binnen de gemeenten. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door een Young Professional van 

adviesbureau Covalente. De inventarisatie geeft zicht op de doelgroep en dient als 

vooronderzoek rondom het beleid van kwetsbare jongeren. Dit, om de Participatiewet zo goed 

mogelijk uit te kunnen voeren. In deze inventarisatie wordt voornamelijk op de 

arbeidstoeleiding ingegaan. Hierbij komt aan bod: omvang van de doelgroep, de 

ondersteuning van de gemeente bij de overgang van onderwijs naar werk en de samenwerking 

tussen de verschillende betrokken partijen. 

 

1.2 Context  

Sinds de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten per 1 

januari 2015 verantwoordelijkheden en taken erbij gekregen op het gebied van: 

• Zorg – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

• Werk – Participatiewet 

• Jeugdhulp - Jeugdwet 

Hierdoor hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen in de overgang van 

jeugd naar volwassenheid (Stimulansz, 2017). Zo is er met de invoering van de 

Participatiewet een grote groep jongeren, die voorheen een beroep konden doen op de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), nu aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. Om jongeren 

te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale, preventieve aanpak 

en een goede samenwerking tussen gemeenten en andere betrokken partijen nodig op het vlak 

van werk, inkomen, gezondheid, zorg, onderwijs, wonen en veiligheid.  

1.2.1 Kwetsbare jongeren 

Tot de groep kwetsbare jongeren behoren jongeren tot 27 jaar die moeite hebben met het 

behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en er 

niet of nauwelijks in slagen daar een duurzame positie te verwerven (Nederlands 

Jeugdinstituut, 2017). Dit zijn voornamelijk jongeren uit het Praktijkonderwijs (PrO), het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VsO) en het Entree-onderwijs (MBO1). Ze zijn kwetsbaar 

doordat ze vaak op meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals een lastige thuissituatie, 

(jeugd)zorg, lichamelijke of verstandelijke beperkingen, gedragsmoeilijkheden of specifieke 

leerbehoeften. Voor hen is extra aandacht nodig om te zorgen dat ze een diploma halen en een 

duurzaam arbeidsperspectief krijgen. 

Het werkelijke aantal kwetsbare jongeren is groter dan de definitie die in dit onderzoek 

gehanteerd is. Zo zijn bijvoorbeeld jongeren in detentie en vluchtelingen niet meegenomen. In 

dit onderzoek zijn alleen PrO-, VsO- en Entree-jongeren bestudeerd om een inschatting te 

maken van het aantal jongeren dat mogelijk een beroep (gaat) doen op de Participatiewet van 

de gemeente. Dit komt doordat de doelgroep moeite heeft met het vinden en behouden van 

werk. 

1.2.2 Arbeidstoeleiding 

Bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren hebben vooral het 

onderwijs, de gemeente en het UWV een belangrijke rol. Zij hebben vanuit de Participatiewet, 

Jeugdwet en Wmo wettelijke verplichtingen (Nederlands Jeugdinstituut, 2017). Voor een 
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soepele overgang van school naar werk is een samenwerking tussen deze partijen van groot 

belang. 

De arbeidstoeleiding van jongeren begint bij het onderwijs: alle jongeren tot 16 jaar 

zijn leerplichtig en tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Het onderwijs begeleidt jongeren voor wie 

dat haalbaar is bij het behalen van een startkwalificatie en bereidt hen voor op een toekomst 

waarin zij zo optimaal mogelijk participeren in de samenleving. Het VsO, PrO en MBO zijn 

volgens de onderwijswetgeving verantwoordelijk voor de voorbereiding op werk. Verder 

moeten Pro- en VsO-scholen enige vorm van nazorg1 verlenen aan ex-leerlingen. Goede 

nazorg door de PrO- en VsO-scholen kan ervoor zorgen dat jongeren niet bij de gemeente 

terecht hoeven te komen om een uitkering aan te vragen of om beroep te doen op 

arbeidstoeleidingstrajecten/ instrumenten.  

In de ideale situatie behaalt de jongere een diploma en stroomt zelfstandig door naar 

een plek op de arbeidsmarkt. Maar er is ook een groep kwetsbare jongeren die het onderwijs 

voortijdig verlaat, die na school niet gaat werken of geen uitkering ontvangt. Deze groep 

ontvangt ondersteuning van de gemeente, of het UWV. De gemeente en het UWV zijn 

namelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hoe 

die verantwoordelijkheden en taken eruitzien, wordt verder toegelicht in Bijlage 1 

Participatiewet: Taken gemeente.  

 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Doel 

Een inventarisatie naar de instroom van kwetsbare jongeren naar de toekomstige gemeente 

Midden-Groningen en het verloop van de arbeidstoeleiding en ondersteuning door de 

gemeente. 

Onderzoeksvragen 

1) Welke kwetsbare jongeren zijn er na de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) 

binnengekomen bij de gemeente? 

a. Hoe groot is de groep? 

b. Hoe ziet de groep eruit? 

• Wat is hun achtergrond? 

c. Uitstroom: arbeid (regulier, afspraakbaan, beschut), onderwijs, dagbesteding? 

• Gemeente: route arbeid (PW), dagbesteding/ zorg (WMO) of onderwijs 

(RMC/leerplicht)? 

 

2) Welke kwetsbare jongeren gaan er binnenkomen bij de gemeente? 

a. Hoe groot is de groep? 

b. Hoe ziet de groep eruit? 

• Wat is hun achtergrond? 

                                                             
1 “De school treedt op als bemiddelaar en legt de contacten met instanties die ervoor kunnen zorgen dat een 

leerling weer aan de slag komt of in een traject komt dat leidt naar arbeid of opvang met als doel arbeid weer 

mogelijk te maken. In de praktijk ziet dit er vaak als volgt uit:  

Praktijkonderwijs:  

- nazorgtaak uitvoeren gedurende minimaal een jaar nadat de leerling de school heeft verlaten;  

- de leerling tot twee jaar na uitstroom volgen met een uitstroommonitor en een volgmodule, zodat de school 

weet waar de leerling terechtgekomen is. 

Voortgezet Speciaal Onderwijs:  

- volgens de Wet kwaliteit VsO moeten de scholen, op verzoek, tot twee jaar na het verlaten van de school 

beschikbaar zijn voor advies aan de ex-leerling en/of diens ouders”. 

http://www.onderwijsjeugd.nl/wp-content/uploads/2015/09/SBCM-Jongeren-ah-werk-def.compressed.pdf 
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c. Uitstroom: arbeid (regulier, afspraakbaan, beschut), onderwijs, dagbesteding? 

• Gemeente: Route arbeid (PW), dagbesteding/ zorg (WMO) of onderwijs 

(RMC/leerplicht)? 

 

3) Hoe verloopt de arbeidstoeleiding? 

a. Hoe wordt de instroom van kwetsbare jongeren naar de gemeente in kaart gebracht? 

• Wat mist er nog om (alle) kwetsbare jongeren in beeld te krijgen? 

• Hoe krijgt de gemeente meer grip op het schoolproces? 

o Vroeg signaleren: jongeren al vroegtijdig in hun schoolloopbaan volgen? 

Vanaf welke leeftijd? 

b. Hoe verloopt de overdracht van school naar gemeente?  

c. Hoe begeleidt de gemeente jongeren van school naar werk? 

d. Hoe is de samenwerking met scholen en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld 

sociaal team)? 

 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt de opzet van de inventarisatie beschreven. In 

hoofdstuk 3 worden de resultaten van de gegevensanalyse beschreven. Hierin komen onder 

andere het aantal kwetsbare jongeren per gemeente aan bod. In hoofdstuk 4 worden de 

resultaten van het dossieronderzoek besproken. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de 

gesprekken over hoe de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren en de samenwerking tussen 

de verschillende betrokken partijen verloopt. In hoofdstuk 6 wordt de rapportage afgesloten 

met conclusies, aanbevelingen en adviezen rondom het beleid van kwetsbare jongeren en de 

uitvoering daarvan. 
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2. Opzet inventarisatie 
 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van de inventarisatie beschreven. De wijze waarop de 

inventarisatie is uitgevoerd, hoe de gegevens zijn verzameld, hoe de respondenten voor de 

gesprekken geselecteerd zijn en hoe de gesprekken zijn uitgevoerd komen aan bod. 

 

2.1 Plan van aanpak 

Het eerste gedeelte van de inventarisatie bestond uit een analyse van de aantallen en 

gegevens. Het tweede deel van de inventarisatie bestond uit een dossieronderzoek waar 

verdiept is in de achtergrond van de kwetsbare jongeren en hun ouders. Tot slot, zijn er 

verschillende gesprekken geweest met kwetsbare jongeren en met betrokken partijen rondom 

deze jongeren over de arbeidstoeleiding en de samenwerking tussen de verschillende partijen.  

Door de verschillende onderzoeksmethoden wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van het onderzoek vergroot. Met behulp van de verschillende onderdelen/ methoden kunnen 

er antwoorden worden gegeven op de drie onderzoeksvragen. De methoden van de 

inventarisatie en de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn per gemeente verschillend 

verlopen. Hieronder zullen de methoden per onderzoeksvraag verder worden toegelicht. 

2.1.1 Gegevensanalyse 

Beantwoording onderzoeksvraag 1 en 2 - Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 

Administratie/applicatiebeheer 

• Schoolverlaters VsO, PrO en Entree-onderwijs en jongeren die op dit moment onderwijs 

volgen (einddatum2 tussen 01/08/2012 en nu (opvraagdatum 10/10/2017)/ geen 

einddatum) 

• Uitkeringscijfers (opvraagdatum 12/10/2017) 

 

RMC 

Uitstroomcijfers VsO-, PrO- en Entree-leerlingen (opvraagdatum 05/04/2017). Deze jongeren 

volgden op dat moment onderwijs. Voor een deel van deze jongeren hebben scholen een 

advies gegeven betreffende de uitstroomroute. 

 

Werkcoaches jongerenteam 

• Caseloads/ stand van zaken (opvraagdatum eind maart, week 13, 2017) 

• Cijfers plaatsingen, eerste drie kwartalen 2017 (opvraagdatum 19/10/2017) 

 

Beantwoording onderzoeksvraag 1 en 2 - Menterwolde 

Leerplicht/ RMC 

Aantal PrO-, VsO- en Entree-leerlingen in schooljaar 2017/2018. De overige onderwijscijfers 

waren niet voorhanden, omdat een deel niet volledig geregistreerd is of zijn deels pas vanaf 

2015 bijgehouden. 

 

Internetresearch 

Met behulp van internetresearch zijn de onderwijscijfers voor schooljaar 2014/2015 tot met 

2016/2017 opgehaald: 

• Scholen op de kaart: aantal PrO- en VsO-leerlingen schooljaar 2014/2015 tot en met  

2016/2017 

                                                             
2 Als er in het rapport ‘einddatum’ vermeld staat dan wordt hiermee bedoeld dat een jongere gestopt is met 

school of de school succesvol heeft afgerond. PrO, VsO en Entree-opleiding ontvangen geen startkwalificatie bij 

het succesvol afronden van school dus is het onduidelijk of het gaat om stoppen of succesvol afronden. 
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• Sociaal planbureau Groningen: aantal Entree-leerlingen schooljaar 2014/2015 

• Nederlands Jeugdinstituut [NJI]: aantal Entree-leerlingen school 2015/2016 

• DUO: aantal Entree-leerlingen schooljaar 2016/2017 

 

Werkcoaches jongerenteam 

• Caseloads/ stand van zaken (opvraagdatum 12/06/2017) 

• Uitstroom route arbeid (opvraagdatum 11/05/2017) 

2.1.2 Dossieronderzoek 

Verdere verdieping onderzoeksvraag 1 – toekomstige gemeente Midden-Groningen 

Bij het dossieronderzoek is er verder verdiept in de doelgroep, want wat maakt de jongeren 

kwetsbaar? Tijdens het dossieronderzoek is er zowel achtergrondinformatie van de kwetsbare 

jongeren als van hun ouders opgehaald om te kijken of de ouders ook in een kwetsbare positie 

verkeerden. Hier is naar gekeken omdat uit onderzoek blijkt dat wanneer iemand in een 

kwetsbare positie is geboren het lastig is om uit die situatie te komen (Movisie, 2011). 

Daarnaast zijn er bepaalde risicogroepen in de samenleving; mensen die meer risico 

lopen om in een kwetsbare situatie terecht te komen dan anderen: 

“Kwetsbare mensen hebben onvoldoende hulpbronnen om een leven te leiden dat lijkt op het 

leven van anderen in een vergelijkbare situatie. Deze hulpbronnen kunnen materieel of 

immaterieel zijn, hebben te maken met lichamelijke of psychische gezondheid, met financiële 

mogelijkheden, met sociale contacten en met cultureel kapitaal (kennis, cognitieve 

vaardigheden en opleiding). Kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door het ontbreken van 

hulpbronnen op tenminste twee van deze terreinen. Bij een combinatie van gering psychisch 

welbevinden, een slechte gezondheid, een laag inkomen en werkloosheid, is de kans op 

kwetsbaarheid het meest aanwezig. Kwetsbaarheid wordt niet alleen veroorzaakt door 

omstandigheden waarin iemand verkeert of door bepaalde eigenschappen of kenmerken die 

iemand heeft. De omgeving en samenleving zijn ook van invloed. Mensen die tot een 

minderheid behoren of in een afhankelijkheidssituatie verkeren, maken een grotere kans om 

gekwetst te worden. Onvoldoende gebruik van- of een gebrekkige toegang tot voorzieningen 

hangt samen met kwetsbaarheid. Er is sprake van interdependentie en daardoor van een 

zichzelf bekrachtigend patroon: kwetsbare mensen weten hun ondersteuning niet goed te 

organiseren en ondersteuners weten hen slecht te bereiken” (Movisie, 2011).  

 Aan de hand van de risicofactoren/groepen zijn de volgende punten in de dossiers 

opgezocht: 

- Achtergrond van de jongeren: Geslacht, leeftijd, herkomst, woonsituatie, welke wijk 

woonachtig, gezinssamenstelling, hoogst behaalde opleiding, inkomen, strafblad, 

financiële problemen, gezondheid, jeugdhulp. 

- Achtergrond van hun ouders: Geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, aantal 

kinderen/ gezinssamenstelling, woonsituatie, welke wijk woonachtig, hoogst behaalde 

opleiding, gezondheid, strafblad, inkomen, financiële problemen. 

De gegevens zijn via de systemen van de gemeente en via papierendossiers verkregen en 

geanalyseerd met het programma SurveyMonkey. 

Selectie dossiers  

Populatie 

In de toekomstige gemeente Midden-Groningen bestaat de doelgroep op 1 januari 2017 uit 

272 kwetsbare jongeren, waarvan 164 jongeren uit Hoogezand-Sappemeer, 37 jongeren uit 

Slochteren en 71 jongeren uit Menterwolde. Voor de steekproeftrekking zijn alle 885 jongeren 

meegenomen: Hoogezand-Sappemeer 490, Slochteren 115 en Menterwolde 280. 
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Steekproef 

Er zijn 30 dossiers geselecteerd van de in totaal 885 jongeren. Dit geeft een indruk van de 

groep kwetsbare jongeren. Wanneer er zo’n 250/300 (het liefste alle) dossiers onderzocht 

zouden zijn, zou dit een betere representativiteit bieden. Om een indruk van de kwetsbare 

jongeren in alle gemeenten te geven, wordt er voor een gelijk verdeelde steekproef gekozen, 

dus elke gemeente 10 dossiers. In verband met de privacy was er alleen toegang tot dossiers 

van de personen met een uitkering. De volgende stappen zijn tijdens de selectie genomen: 

1) De jongere heeft een uitkering, komt uit het speciaal onderwijs (VsO, PrO en Entree) en is 

tussen de 18 en 23 jaar.  

2) De jongere heeft een uitkering, komt uit het speciaal onderwijs (VsO, PrO en Entree) en is 

boven de 23 jaar (tussen de 24 en 26 jaar oud). 

3) De jongere heeft een uitkering, komt niet uit het speciaal onderwijs (VsO, PrO en Entree) 

en is tussen de 18 en 23 jaar. 

Een jongere uit het speciaal onderwijs gaat voor een jongere die niet uit het speciaal onderwijs 

komt, omdat voornamelijk de jongeren uit het speciaal onderwijs een bepaalde mate van 

kwetsbaarheid hebben (zie eerder geformuleerde definitie in Hoofdstuk 1 Inleiding). De 

jongeren van 18 tot en met 23 jaar hebben voorrang op die van 24 tot met 26 jaar (vanaf 27 

jaar volwassen en vallen niet meer onder het jongerenteam), omdat in de leeftijdscategorie 

van 18 tot en 23 jaar vaak de arbeidstoeleiding plaatsvindt. 

Vervolgens is er bij de 30 dossiers gekeken of beide ouders of één van beide ouders 

een uitkering heeft en zijn er uiteindelijk 10 dossiers van de ouders bestudeerd op 

kwetsbaarheid. 

2.1.3 Gesprekken met kwetsbare jongeren en betrokken partijen 

Beantwoording onderzoeksvraag 3 – toekomstige gemeente Midden-Groningen 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag zijn er verschillende gesprekken met 

kwetsbare jongeren en betrokken partijen geweest. Voorafgaand aan die gesprekken vonden 

er deskresearch en oriënterende gesprekken plaats en werden verschillende bijeenkomsten 

bijgewoond als voorbereiding op het onderwerp en de gesprekken. In Bijlage 3 Voorbereiding 

gesprekken staat verder uitgelegd wat deze voorbereidingen inhield. 

  Aan de hand van de verzamelde informatie uit de voorbereiding is een gespreksformat 

ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het format stonden met name het lijstje succesfactoren 

en het stappenplan van jeugd naar volwassenheid centraal.  

 

Zeven succesfactoren arbeidstoeleiding (Baan & Zwaveling, 2017): 

1) Samenwerking tussen verschillende disciplines 

2) Jongere centraal 
3) Ouders betrekken 

4) Goede en continue overgang en begeleiding 

5) Betrekken van werkgevers 

6) Vaste contactpersoon voor de doelgroep 

7) Waarborging van benodigde kennis 

 

Stappenplan van jeugd naar volwassenheid (Nederlands Jeugdinstituut¹, 2017): 

• Bepaal doelgroep 

• Analyseer lokale situatie 

• Zet ervaringsdeskundigen in 

• Zet in op preventie 

• Werk samen binnen gemeente 

• Investeer in sociaal netwerk 
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• Benut regionale structuren 

• Benut beleidsruimte 

• Toekomstplan 

• Benoem opgave voor professional 

• Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo 

 

De succesfactoren en het stappenplan zijn als leidraad gebruikt bij de ontwikkeling van het 

gespreksformat. Verder is het gespreksformat voor de betrokken partijen opgedeeld in drie 

hoofdthema’s: 1) doelgroep – kwetsbare jongeren, 2) arbeidstoeleiding en 3) samenwerking. 

In sommige gevallen is het format iets aangepast aan de functie/ situatie van de participant.  

 Tijdens het gesprek met de kwetsbare jongeren stonden voornamelijk de ervaringen 

van de jongeren centraal, bijvoorbeeld wat zij van de diensten van de gemeente vonden. Naast 

de ervaringen kwam aan de orde welke route ze doorlopen hebben, zijn ze na school gelijk 

aan het werk gegaan of zijn ze eerst een paar keer geswitcht van school en daarna aan het 

werk gegaan of zijn ze helemaal niet aan het werk. Het gespreksformat voor de jongeren kent 

daarom de volgende hoofdthema’s: 1) de route die de jongeren doorlopen hebben, en 2) de 

ervaringen met de diensten van de gemeente. 

Selectie participanten 

Aan de hand van de literatuur, oriënterende gesprekken en bijeenkomsten zijn de 

participanten voor de gesprekken geselecteerd. Er zijn in totaal 29 gesprekken gevoerd, 

waarvan er 11 met kwetsbare jongeren tussen de 19 en 23 jaar oud uit de toekomstige 

gemeente Midden-Groningen. De andere 18 gesprekken waren met betrokken partijen:  

1) Drie werkcoaches jongerenteam toekomstige gemeente Midden-Groningen 

2) Accountmanager - Bedrijf voor werk, re-integratie en inkomen (BWRI) Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren 

3) Beleidsmedewerker WMO, beleidsmedewerker PW, beleidsmedewerker Jeugd 

toekomstige gemeente Midden-Groningen 

4) Beleidsmedewerker statushouders toekomstige gemeente Midden-Groningen 

5) Twee casemanagers jeugd Slochteren 

6) Twee casemanagers jeugd Menterwolde 

7) Twee casemanagers jeugd Hoogezand-Sappemeer 

8) Twee casemanagers onderwijs - leerplicht en RMC toekomstige gemeente Midden-

Groningen 

9) Jongerenwerker en leerplicht Slochteren 

10) Persoonlijk begeleider – woonzorgvorm Sappemeer 

11) Teamleider en stagebegeleider praktijkschool Hoogezand-Sappemeer 

12) Stagebegeleider praktijkschool Veendam 

13) Stagebegeleider voortgezet speciaal onderwijs Veendam 

14) Werkgever –  Bedrijf dat stevig karton maakt in Hoogezand-Sappemeer 

15) Werkgever – Hoveniersbedrijf Hoogezand-Sappemeer 

16) Projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid – Arbeidsmarktregio – Werk In Zicht 

 

Er is gekozen om ook de gemeente Emmen te bestuderen, omdat daar over het algemeen 

dezelfde zaken (zoals weinig werkgelegenheid, krimp) spelen als in de toekomstige gemeente 

Midden-Groningen. Door te bestuderen hoe de arbeidstoeleiding in Emmen verloopt, kunnen 

wellicht lessen geleerd worden en toegepast worden bij de arbeidstoeleiding in de 

toekomstige gemeente Midden-Groningen. 

17) Jongerencoach – project 2getthere coaching gemeente Emmen 

18) Klantmanager Werk - jongeren - gemeente Emmen 
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De gesprekken waren zowel individuele- als groepsgesprekken. De gesprekken met de 

partijen in de toekomstige gemeente Midden-Groningen vonden face-to-face plaats en die met 

de partijen uit Emmen telefonisch. 
  



14 

 

3.  Aantallen en achtergronden 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gegevensanalyse uiteengezet. Hieronder volgt 

een uitwerking per gemeente. In Bijlage 2 Tabellen gegevensanalyse staan tabellen met 

uitgebreidere gegevens per gemeente, maar ook landelijke cijfers. 
 

3.1 Gemeente Hoogezand-Sappemeer 

Tussen schooljaar 2012/2013 en nu zijn er 490 kwetsbare jongeren (PrO-, VsO- en Entree-

jongeren) in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Daarvan hebben tussen schooljaar 

2012/2013 en 2016/2017 326 jongeren een einddatum3 behaald en volgen de overige 164 

jongeren momenteel nog onderwijs. Voor de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben 

122 jongeren hun einddatum behaald en hebben na de invoering van de wet 132 jongeren hun 

einddatum behaald. De leeftijden van alle kwetsbare jongeren liggen tussen de twaalf en 

zesentwintig jaar oud. Van het totaal aantal jongeren in die leeftijdscategorie in 2017 (1 

januari), is het aandeel kwetsbare jongeren zo’n 3% (kwetsbare jongeren n=164; totaal aantal 

jongeren n=5677). 

Startkwalificatie 

Vijfentwintig jongeren met een einddatum hebben daadwerkelijk een startkwalificatie 

behaald. Dertien mannen en twaalf vrouwen. Achttien jongeren hebben de startkwalificatie 

behaald op het Entree-onderwijs, drie jongeren op het Praktijkonderwijs (PrO) en vier op het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VsO). Jongeren die het PrO of VsO succesvol afronden 

krijgen geen diploma en behalen dus geen startkwalificatie. Een reden waarom zeven 

jongeren toch een startkwalificatie hebben behaald op het PrO en VsO kan zijn, omdat de 

jongeren op deze scholen nog steeds stonden ingeschreven bij het PrO of VsO toen ze 

bijvoorbeeld een MBO-opleiding zijn gaan volgen (Symbiose traject). De scholen laten 

sommige jongeren ingeschreven staan om te voorkomen dat de jongeren buiten beeld raken, 

want mocht het niet lukken op het MBO (en zijn ze nog geen achttien jaar) dan kunnen ze 

altijd nog terug keren naar PrO of VsO. Negen jongeren hebben hun startkwalificatie behaald 

bij het ROC, vijf bij Noorderpoort en de rest heeft bij verschillende scholen een 

startkwalificatie behaald.  

Verhouding man/vrouw 

De meeste kwetsbare jongeren in Hoogezand-Sappemeer zijn man (62%, n=304). De overige 

38% van de kwetsbare jongeren zijn vrouw (n=186). 

Veranderen van school of binnen school 

Van alle 490 jongeren switchen in totaal 172 jongeren (35,1%) van school of binnen de 

school (keren weer terug op dezelfde school). Een groot deel van de jongeren (64,9%) switcht 

dus niet. Als de kwetsbare jongeren switchen dan gebeurt dit veelal één keer (64,5%, n=111). 

In schooljaar 2017/2018 zijn er in verhouding veel jongeren die één keer zijn geswitcht 

(n=28) en is er een uitschieter van een jongere die zeven keer is gewisseld van school of 

opleiding. Hieronder staat het aantal wisselingen van school of binnen de school 

weergegeven. 

 
 

 

                                                             
3 Als er in het rapport ‘einddatum’ vermeld staat dan wordt hiermee bedoeld dat een jongere gestopt is met school of de 

school succesvol heeft afgerond. PrO, VsO en Entree-opleiding ontvangen geen startkwalificatie bij het succesvol afronden 
van school dus is het onduidelijk of het gaat om stoppen of succesvol afronden. 
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2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 * 

Totaal 

1 14 16 16 18 19 28 111 

2 1 8 6 6 6 8 35 

3  4 4 1 3 4 16 

4 1  1 2 2 1 7 

5  1 1    2 

6       0 

7      1 1 

8       0 

Totaal 16 29 28 27 30 42 172 

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en Entree-onderwijs 

Er is gekeken welke vorm van onderwijs de jongeren volgen. Bij jongeren die meerdere 

vormen van onderwijs hebben gevolgd, is alleen de laatste onderwijsvorm meegeteld. Voor de 

jongeren zonder einddatum betekent dat de school waar de jongere op dit moment 

ingeschreven staat. Bij jongeren met een einddatum is dit de vorm van onderwijs waarbij de 

jongere zijn einddatum behaald heeft.  

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt er voornamelijk Praktijkonderwijs 

gevolgd (42%, n=206) en volgt op dit moment het grootste deel van de kwetsbare jongeren 

Praktijkonderwijs (n=107). Wat opvalt, is dat er in schooljaar 2012/2013 ten opzichte van het 

PrO en VsO veel jongeren een einddatum in het Entree-onderwijs hebben en is het aantal 

jongeren met een einddatum op de verschillende onderwijsvormen in 2016/2017 bijna gelijk. 

Een ander opvallend punt is dat er in verhouding weinig jongeren Entree-onderwijs volgen in 

schooljaar 2017/2018 ten opzichte van het aantal jongeren in het PrO en VsO en de 

voorgaande schooljaren. Wellicht komt dit doordat het Entree-onderwijs vaak BBL-

constructies zijn en dat niet alle bedrijven ruimte hebben om te investeren in het opleiden van 
personeel. Het kan ook zijn dat er in sommige cao’s is opgenomen dat een BBL-leerling na 

het behalen van een diploma een vast contract moet krijgen, maar een bedrijf kan niet iemand 

voorafgaand aan de stage al een vast contract aanbieden en zullen dus afzien van BBL. 
 

 

  

  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 * 

Totaal 

PrO 11 19 16 27 26 107 206 

VsO 12 13 19 19 26 47 136 

Entree 31 31 21 31 24 10 148 

Totaal 54 63 56 77 76 164 490 
* In schooljaar 2017/2018 zijn de aantallen gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat naar PrO, VsO of Entree 

gaat en de overige schooljaren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen PrO, VsO en Entree met een einddatum 

(onderwijs succesvol afgerond of voortijdig gestopt). Het leerlingaantal is daarom in 2017/2018 in sommige 

gevallen hoger dan bij de andere schooljaren. 
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Vergelijkend met de landelijke cijfers is het verloop van het aantal leerlingen in het PrO en 

Entree hetzelfde als in Hoogezand-Sappemeer (zie Bijlage 2). Het verloop van het aantal 

leerlingen in het VsO verloopt landelijk anders dan in Hoogezand-Sappemeer. Landelijk vindt 

er eerst een stijging plaats, maar later daalt het aantal VsO leerlingen. In Hoogezand-

Sappemeer stijgt het aantal VsO leerlingen door de jaren heen. 

 

Het Praktijkonderwijs bestaat uit één onderwijsvorm, maar het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

heeft verschillende richtingen. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer volgen de jongeren de 

volgende VsO-richtingen: 

• Cluster 3 

• Cluster 4 

• Langdurig Zieken Somatisch               

• Zeer moeilijk lerenden (Zmlk) 

• Zeer moeilijk opvoedbaar (Zmok) 

• Lichamelijk gehandicapt (Lg) 

• Meervoudig gehandicapten Lg/ Zmlk  

• Meervoudig gehandicapten Dovn/ Zmlk 

 

In het Entree-onderwijs volgen de jongeren de volgende opleidingen:  

• Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent                                                                                                                                                 

• Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving) 

• Assistent bouwen, wonen en onderhoud                                                                                                                                                 

• Assistent dienstverlening en zorg                                                                                                                                                    

• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie                                                                                                                                       

• Assistent installatie- en constructietechniek                                                                                                                                        

• Assistent logistiek                                                                                                                                                                  

• Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent groene detailhandel)                                                                                                         

• Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen)                                                                                                             

• Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent plantenteelt) 

• Assistent mobiliteitsbranche                                                                                                                                                         

• Assistent plant of (groene) leefomgeving                                                                                                                                             

• Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent schilder)                                                                                                                  

• Assistent verkoop/retail                                                                                                                                                             

• Assistent bouw en infra (Assistent bouw en infra)             

• Horeca-assistent      

11
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Aanwezigheid op scholen 

Om een beeld te krijgen op wat voor scholen de jongeren zitten is er een overzicht gemaakt 

van de scholen waar de jongeren het meest recent onderwijs volgen of hun einddatum hebben 

behaald. Er wordt op 44 verschillende scholen onderwijs gevolgd, op acht MBO-scholen, 

negen PrO en zeventwintig VsO-scholen. Het dr. Aletta Jacobs college in Hoogezand vangt 

de meeste kwetsbare jongeren uit de gemeente op (n=158). Regionaal Opleidingen Centrum 

Alfa- college en Noorderpoort vangen ook een groot aantal leerlingen op (n=65 en n=67).  

 
 Met einddatum 

(n=326) 

Zonder einddatum 

(n=164) 

Totaal 

(n=490) 

dr Aletta Jacobs College voor Lyc Havo Mavo 

Vbo Lwoo, Hoogezand (PrO)                                                64 94 158 

Noorderpoort  (MBO)                                                                                  61 6 67 

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college  

(MBO)                                                         60 5 65 

W A V Liefland School (VsO), Groningen                                                                                12 15 27 

Margaretha Hardenbergschool voor Zeer 

Moeilijk Lerende Kinderen (VsO), Veendam                                      12 11 23 

Christelijke school voor Praktijkonderwijs De 

Bolster (PrO), Groningen                                                 14 7 21 

Diamant College (VsO), Groningen                                                                                       10 11 21 

Portalis (VsO), Groningen                                                                                             17 0 17 

Agrarisch Opleidingscentrum Terra (MBO)                                                                    15 0 15 

Erasmusschool (VsO), Groningen                                                                                        7 2 9 

De Wingerd (VsO), Groningen                                                                                           3 3 6 

Heyerdahl College Openbare School voor 

Praktijkonderwijs (PrO), Groningen                                             3 3 6 

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins 

voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO (PrO), 

Veendam                                5 0 5 

Gomarus College (PrO), Groningen                                                                                      3 2 5 

De Atlas (VsO), Assen, Emmen of Hoogeveen                                                                                                              5 0 5 

Mytylsch Prins Johan Friso (VsO), Haren                                                                           2 2 4 

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe 

College  (MBO)                                                     3 0 3 

School voor Praktijkonderwijs (PrO) De Flint, 

Winschoten                                                               2 0 2 

De Aventurijn (VsO), Assen, Emmen, 

Hoogeveen of Smilde                                                                                                                                2 0 2 

Eduvierschool De Anger, Lelystad (VsO)                                                                            2 0 2 

Kentalis Compas (VsO), Sint-Michielsgestel 0 2 2 

Hoenderloo College voor VSO-ZMOK cluster IV 

met VMBO Trajecten  (VsO)                                     2 0 2 

Meentsch Openb Sch v SO aan ZML kinderen 

(VsO), Winschoten                                                             1 1 2 

Scholengemeenschap Klein Borculo voor Zeer 

Moeilijk Opvoedbare Kinderen Vbo  (VsO)                       1 0 1 

Altra College (VsO), Amsterdam, Krommenie, 

Purmerend of Hoofddorp 

1 0 1 

Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles 

(PrO), Leeuwarden 

1 0 1 

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn  (PrO) 1 0 1 

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort 1 0 1 
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(MBO), Sneek, Drachten, Leeuwarden of 

Dokkum 

ROC Graafschap College (MBO), Doetinchem, 

Groenlo of Winterswijk 

1 0 1 

ROC van Amsterdam (MBO)                                                                                1 0 1 

Scholengemeenschap Harreveld (Locatie 

Prisma, Harreveld) (VsO) 

1 0 1 

SSVO School De Sprong (VsO) Maarsbergen 1 0 1 

Boslust Christelijke School voor Zeer Moeilijk 

Lerende Kinderen   (VsO), Ommen 

1 0 1 

Kentalis Guyotschool (VsO), Haren                                                                    1 0 1 

De Meidoornschool (VsO), Stadskanaal 1 0 1 

Waterlelie Expertise Centrum voor Onderwijs 

en Epilepsie (VsO), Cruquius 1 0 1 

G J Vd Ploegschool voor BUO (VsO), Hoogeveen                                                                          1 0 1 

Het Prisma  (VsO), Alphen aan de Rijn 1 0 1 

Johan de Witt Scholengroep voor Vwo Havo 

Mavo Vmbo Pro Lwoo nieuwkomers (PrO), Den 

Haag 1 0 1 

Landstede (MBO), Zwolle 1 0 1 

Meester Duisterhoutschool (VsO), Oosterwolde 

of Heerenveen 1 0 1 

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De 

Buitenhof (VsO), Heerlen 1 0 1 

School Lyndensteyn (VsO), Beetsterzwaag                                                                                   1 0 1 

(VSO) De Zwaai, Drachten of Sneek                                                                                         1 0 1 

 

Verder valt het op dat de jongeren voornamelijk in de drie Noordelijke provincies onderwijs 

volgen. De jongeren die veel verder van Hoogezand-Sappemeer onderwijs hebben gevolgd 

(met een einddatum), hebben dit bijvoorbeeld in Lelystad, Heerlen, Sint-Michielsgestel, 

Amsterdam, Doetinchem, Borculo, Den Haag, Harreveld, Cruquius en Hoenderloo gevolgd. 

Deze jongeren hebben waarschijnlijk eerst in die plaatsen gewoond en onderwijs gevolgd en 

zijn nu verhuisd naar Hoogezand-Sappemeer. Het kan ook zijn dat de jongeren in die plaatsen 

in een internaat/ gesloten jeugdzorg hebben gezeten of daar specifieke zorg/ onderwijs hebben 

gekregen. 

Uitstroomroute 

Voor sommige jongeren is er door scholen een advies gegeven betreffende de uitstroomroute 

van deze jongere. In de meeste gevallen wordt de uitstroomroute arbeid geadviseerd. In 

onderstaande tabel is te zien hoe vaak de uitstroomroutes arbeid (beschut werk of 

afspraakbaan), dagbesteding en onderwijs geadviseerd zijn. In totaal is er van 155 jongeren 

een uitstroomroute bekend.  

 
Uitstroomroutes Met einddatum 

(n=54) 

Zonder einddatum 

(n=101) 

Totaal  

(n=155) 

Arbeid 17 56 73 

beschut werk 1 10 11 

afspraakbaan 11 7 18 

Dagbesteding 9 17 26 

Onderwijs 16 11 27 
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De meeste jongeren zonder einddatum krijgen het advies van school mee om naar de route 

arbeid uit te stromen (n=56). Verder zullen de jongeren met een einddatum waarschijnlijk al 

naar de genoemde routes zijn uitgestroomd, maar het is een advies van de scholen dus het kan 

zijn dat jongeren een andere route hebben genomen.  

Uitkering 

Van alle jongeren uit het PrO, VsO of Entree zijn er in ieder geval 74 jongeren bekend bij de 

gemeente, omdat zij een bijstandsuitkering hebben. Van de totale groep kwetsbare jongeren 

(n=490) heeft 15% een bijstandsuitkering. 
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3.2  Gemeente Slochteren 

Tussen schooljaar 2012/2013 en nu zijn er 115 kwetsbare jongeren (PrO-, VsO- en Entree-

jongeren) in de gemeente Slochteren. Daarvan hebben tussen schooljaar 2012/2013 en 

2016/2017 78 jongeren een einddatum behaald en volgen de andere 37 jongeren momenteel 

onderwijs op het PrO, VsO of volgen een Entree-opleiding. Voor de invoering van de 

Participatiewet in 2015 hebben 28 jongeren hun einddatum behaald en hebben na de invoering 

van de wet 30 jongeren hun einddatum behaald. Net als in de gemeente Hoogezand-

Sappemeer is de groep kwetsbare jongeren iets groter na de invoering van de Participatiewet. 

De leeftijden van alle kwetsbare jongeren liggen tussen de 12 en 24 jaar oud. Van het totaal 

aantal jongeren in die leeftijdscategorie in 2017 (1 januari), is het aandeel kwetsbare jongeren 

zo’n 1,7% (kwetsbare jongeren n=37; totaal aantal jongeren n=2191). De groep kwetsbare 

jongeren is in Slochteren lager dan in Hoogezand-Sappemeer, want in Hoogezand-Sappemeer 

is 3% van alle jongeren kwetsbaar. 

Startkwalificatie 

Dertien jongeren met een einddatum hebben een startkwalificatie behaald, waarvan  

zes mannen en zeven vrouwen. Eén jongere heeft de startkwalificatie behaald op het PrO,  

één op het VsO en elf op het Entree-onderwijs. Zeven jongeren hebben hun startkwalificatie 

behaald bij Noorderpoort (Stichting voor Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie en 

Voortgezet onderwijs) en de rest heeft bij verschillende scholen een startkwalificatie behaald. 

Net als in Hoogezand-Sappemeer behalen veel jongeren hun startkwalificatie bij 

Noorderpoort.  

Verhouding man/vrouw 

Van de kwetsbare jongeren in de gemeente Slochteren is 65,2% man (n=75) en is 34,8% 

vrouw (n=40). Net als in Hoogezand-Sappemeer zijn de mannen in de meerderheid.  

Veranderen van school of binnen school 

Van alle 115 jongeren switchen in totaal 41 jongeren (35,7%) van school of binnen de school 

(keren weer terug op dezelfde school). Een groot deel van de jongeren (64,3% ) switcht dus 

niet. In Slochteren (35,7%) switchen net iets meer jongeren dan in Hoogezand-Sappemeer 

(35,1%). Als de jongeren in Slochteren switchen dan gebeurt dit net als in de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer voornamelijk één keer (80,5%, n=33). In schooljaar 2017/2018 zijn er 

in verhouding veel jongeren die één keer zijn geswitcht (n=12) en is er een uitschieter van een 

jongere die acht keer is gewisseld van school of opleiding. Hieronder staat het aantal 

wisselingen van school of binnen de school weergegeven. 
 

  

  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018  

Totaal 

1 2 7 7 2 3 12 33 

2  1 1   1 3 

3    1   1 

4 1  1    2 

5    1   1 

6       0 

7       0 

8      1 1 

Totaal 3 8 9 4 3 14 41 
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Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en Entree-onderwijs 

Net als in de gemeente Hoogezand-Sappemeer volgen de meeste jongeren in de gemeente 

Slochteren Praktijkonderwijs (48,7%, n=56) en volgt op dit moment het grootste deel 

Praktijkonderwijs (n=26). Wat opvalt, is dat het aantal jongeren dat een Entree-opleiding 

volgt net als in Hoogezand-Sappemeer daalt in de loop der jaren. Het aantal jongeren uit 

Slochteren dat PrO of VsO volgt stijgt.  
 

  

  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 * 

Totaal 

PrO 4 3 6 7 10 26 56 

VsO 3 2 3 3 7 10 28 

Entree 5 10 8 4 3 1 31 

Totaal 12 15 17 14 20 37 115 
* In schooljaar 2017/2018 zijn de aantallen gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat naar PrO, VsO of Entree 

gaat en de overige schooljaren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen PrO, VsO en Entree met een einddatum 

(onderwijs succesvol afgerond of voortijdig gestopt). Het leerlingaantal is daarom in 2017/2018 in sommige 

gevallen hoger dan bij de andere schooljaren. 

 

 

 
 

Vergelijkend met de landelijke cijfers is de stijgende trend van het aantal PrO-leerlingen net 

als in Hoogezand-Sappemeer ook in Slochteren terug te zien (zie Bijlage 2). Het verloop van 

het aantal leerlingen in het VsO en Entree verloopt landelijk anders dan in Slochteren. 

Landelijk vindt er eerst een stijging plaats, maar later daalt het aantal VsO leerlingen. In 

Slochteren stijgt evenals in Hoogezand-Sappemeer het aantal VsO leerlingen door de jaren 

heen. Landelijk fluctueert het aantal Entree-leerlingen en laat Slochteren een dalende trend 

zien in het aantal Entree-leerlingen. 
 

In de gemeente Slochteren volgen de jongeren de volgende VsO-richtingen: 

• Cluster 3 

• Cluster 4 

• Zeer moeilijk lerenden (Zmlk) 

• Zeer moeilijk opvoedbaar (Zmok) 

• Lichamelijk gehandicapt (Lg) 

• Langdurig zieken somatisch 
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In het Entree-onderwijs volgen de jongeren de volgende opleidingen:  

• Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent                                                                                                                                                 

• Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving)         

• Assistent bouwen, wonen en onderhoud                                                                                                                                                 

• Assistent dienstverlening en zorg                                                                                                                                                    

• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie                                                                                                                                       

• Assistent installatie- en constructietechniek                                                                                                                                        

• Assistent logistiek                                                                                                                                                                  

• Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen)                                                                                                             

• Assistent mobiliteitsbranche      

• Assistent verkoop/retail                                                                                                                                                             

• Assistent bouw en infra (Assistent bouw en infra)         

• Horeca-assistent  

Aanwezigheid op scholen 

De kwetsbare jongeren in de gemeente Slochteren volgen voornamelijk onderwijs bij 

Noorderpoort (n=20). De jongeren hebben verspreid over 23 scholen onderwijs gevolgd, vijf 

MBO-scholen, zeven PrO en elf VsO-scholen. De scholen liggen verspreid in de drie 

Noordelijke provincies. Net als in Hoogezand-Sappemeer wordt er op veel verschillende 

scholen onderwijs gevolgd. In vergelijking met Hoogezand-Sappemeer zijn er in Slochteren 

minder jongeren (n=3) die in hun vorige woonplaats (Wapenveld, Rotterdam, Amsterdam) 

hun einddatum hebben behaald of daar in een internaat/ inrichting/ gesloten jeugdzorg 

gezeten. 
 

 Met 

einddatum 

(n=78) 

Zonder 

einddatum 

(n=37) 

Totaal 

(n=115) 

Stichting voor Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie en 

Voortgezet onderwijs (MBO), Noorderpoort - Groningen, 

Hoogezand, Veendam, Stadskanaal, Musselkanaal, 

Winsum               19 1 20 

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege (PrO), Appingedam                                                                   2 11 13 

dr Aletta Jacobs College voor Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo 

(PrO), Hoogezand 5 6 11 

Agrarisch Opleidingscentrum Terra, 

Groningen, Winsum, Eelde (MBO)                                                            8 2 10 

Christelijke school voor Praktijkonderwijs De Bolster 

(PrO), Groningen                                                 9 0 9 

Gomarus College (PrO), Groningen                                                                                      4 4 8 

Heyerdahl College Openbare School voor 

Praktijkonderwijs (PrO), Groningen                                             3 3 6 

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college (MBO), 

Groningen, Hardenberg, Assen of Hoogeveen                                                             6 0 6 

W A V Liefland School (VsO), Groningen                                                                                1 4 5 

De Wingerd (VsO), Groningen                                                                                           5 0 5 

Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende 

Kinderen (VsO), Veendam                                      2 2 4 

Mytylsch Prins Johan Friso (VsO), Haren                                                                           2 1 3 

De Steiger Geref ZMLK (VsO), Groningen                                                                                1 2 3 

Diamant College (VsO), Groningen                                                                                       1 1 2 

Portalis (VsO), Groningen                                                                                             2 0 2 
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Deltion College (MBO), Zwolle                                                                                     1 0 1 

De Aventurijn (VsO), Assen, Emmen, Hoogeveen of Smilde                                                                                                                                1 0 1 

Erasmusschool (VsO), Groningen                                                                                        1 0 1 

Kolom Praktijkcollege Het Plein (PrO), Amsterdam      1 0 1 

Zadkine (MBO), Rotterdam 1 0 1 

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH 

HAVO MAVO VBO LWOO (PrO), Veendam 1 0 1 

School Lyndensteyn (VsO), Beetsterzwaag                                                                                   1 0 1 

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Sprengen 

(VsO), Wapenveld                                             1 0 1 

 

Uitstroomroute 

Van de jongeren die een advies van school hebben gekregen wat betreft de uitstroomroute, 

kregen de meeste jongeren het uitstroomadvies arbeid, waarvan één beschut werk. Elf 

jongeren kregen als advies de route dagbesteding en elf jongeren de route onderwijs. De 

meeste jongeren die dagbesteding geadviseerd kregen, hebben inmiddels een einddatum. 

Uitkering 

Van alle jongeren uit het PrO, VsO of Entree zijn er in ieder geval zeven jongeren bekend bij 

de gemeente, omdat zij een bijstandsuitkering hebben. Van de totale groep kwetsbare 

jongeren (n=115) heeft 6% een bijstandsuitkering. Dit percentage is lager dan het percentage 

kwetsbare jongeren met een bijstandsuitkering in Hoogezand-Sappemeer (15%). 
 

  

 Met einddatum 

(n=13) 

Zonder einddatum 

(n=24) 

Totaal  

(n=37) 

Arbeid 2 12 14 

beschut werk 1 0 1 

Dagbesteding 7 4 11 

Onderwijs 3 8 11 
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Caseload werkcoaches van het jongerenteam Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 

 

In onderstaande tabel staan de jongeren die bij de werkcoaches jongerenteam in 2015 en 2016 

(en verwachting 2017) zijn binnengekomen. 

 

Eind maart (2017) zijn de werkcoaches van het jongerenteam met 178 jongeren actief bezig. 

Van deze totaal groep zitten er in totaal 47 jongeren in het doelgroepregister en 11 zijn vanuit 

het UWV (Wajong) bij de werkcoaches van het jongerenteam aangemeld. Van de jongeren 

die opgenomen zijn in het doelgroepregister zijn er: 

12 jongeren actief op een afspraakbaan; 

21 in het traject richting werk en/of scholing (incl. 6 nuggers); 

10 jongeren zitten op een dagbestedingsplek en/of staan op rust/regie. 

 

Het totaal aantal jongeren dat is uitgeplaatst over de eerste drie kwartalen van 2017, is: 

17 regulier 

11 BAB (waarvan 2 BBL) 

5 BBL (waarvan 2 BAB) 

1 Wajong  

2 nieuw beschut 

 

Volgens de werkcoaches wordt het uitplaatsen van jongeren naar regulier werk steeds minder. 

Er is werkgelegenheid voldoende voor jongeren die hun weg zelf vinden. Het zijn met name 

de kwetsbare jongeren die toenemen, veel begeleiding nodig hebben en daarmee neemt het 

aantal trajecten toe. 
  

 2015 2016 Verwachting 2017 

(01-03-2017) 

Traject 125 130 +/- 170 

Uitkering toegekend 100 110  

Terug naar school 37 27 25 

Meldingen 250 300 75 

Gesprek + rapport 210 240 +/- 60 

Overige +/- 25 praktijkschool +/- 40 doelgroepregister  
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3.3 Gemeente Menterwolde 

Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en Entree-onderwijs 

Tussen schooljaar 2014/2015 en nu volgen en volgden er 280 kwetsbare jongeren uit de 

gemeente Menterwolde PrO, VsO of Entree-onderwijs. De meeste jongeren volgen net als in 

de andere twee gemeenten voornamelijk Praktijkonderwijs (n=150, 53,6%). Het grootste 

gedeelte van de jongeren uit Menterwolde volgt onderwijs in Veendam bij PrO Winkler Prins 

of VsO Margaretha Hardenberg. 

 

 

 

 

 

 

 
Voor schooljaar 2014/2015 tot en met 2016/2017 zijn de het aantal PrO- en VsO-leerlingen van de site, scholen 

op de kaart gehaald. Het aantal PrO-, VsO- en Entree-leerlingen in schooljaar 2017/2018 zijn afkomstig van 

leerplicht/RMC. 

* Cijfer Sociaal Planbureau Groningen 

** Cijfers NJI 

*** Cijfers DUO 

 

 
 

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat PrO, VsO of Entree 

volgt/volgde dat betreffende schooljaar. De cijfers van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 

zijn voornamelijk gebaseerd op een einddatum (onderwijs succesvol afgerond of voortijdig 

gestopt), behalve bij schooljaar 2017/2018 en daarom kan er alleen voor dat schooljaar een 

vergelijking gemaakt worden tussen de drie gemeenten. 

Ervan uitgaande dat de leeftijden van de jongeren tussen de 12 en 26 jaar ligt, is het 

aandeel kwetsbare jongeren in de gemeente Menterwolde in 2017 zo’n 3,6% (kwetsbare 

jongeren n=71; totaal aantal jongeren op 1 januari 2017 n=1964). Dit aandeel kwetsbare 

jongeren is het grootste van de drie gemeenten, want in Hoogezand-Sappemeer is 3% 

kwetsbaar van alle jongeren en in Slochteren 1,7%.   
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2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Totaal 

PrO 36 44 35 35 150 

VsO 24 24 21 30 99 

Entree 13* 5** 7*** 6 31 

Totaal 73 73 63 71 280 
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De landelijke trends laten zien dat het aantal VsO-leerlingen eerst stijgt maar later daalt, de 

Entree-aantallen fluctueren en het aantal PrO-leerlingen stijgt (zie Bijlage 2). De trends 

komen niet overeen met die in Menterwolde. In Menterwolde stijgt het aantal VsO-leerlingen, 

stijgt het aantal PrO-leerlingen eerst maar dalen later en daalt het aantal Entree-leerlingen 

eerst en fluctueren daarna. De daling van het aantal PrO- en Entree-leerlingen heeft mogelijk 

te maken met de krimp in de regio, want in de toekomstige gemeente Midden-Groningen gaat 

het om een afname van ongeveer 1200 inwoners, een krimp van 2% (statistisch overzicht 

Midden-Groningen, 2017). 

 

Opvallend is dat alle drie de gemeenten een stijgende trend laten zien in het aantallen VsO-

leerlingen, terwijl de landelijke cijfers dalen. 

Uitstroomroute 

Voor 33 jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud uit de gemeente Menterwolde hebben scholen 

een advies gegeven richting de uitstroomroute arbeid (11/05/2017). 

Caseload werkcoaches/ actief bestand 

De werkcoaches in Menterwolde zijn met 53 jongeren met een uitkering tussen 18 en 26 jaar 

actief bezig (12/06/2017). Verder staan 22 jongeren WSW/ in het doelgroepregister en hebben 

vier jongeren een afspraakbaan. 

 

Leeftijd 

Hieronder staat de verdeling van de jongeren in leeftijd weergegeven. Het grootste deel van 

de jongeren (33%) is 25 of 26 jaar.  
 

Leeftijd in jaren (n=53) 

18  7 

19  6 

20 5 

21 3 

22 6 

23 5 

24 4 

25 9 

26 8 

 

Aantal met en zonder traject naar werk 

25 jongeren van de gemeente Menterwolde zijn op een traject naar werk geleid, dit komt neer 

op 47%. 28 jongeren hebben geen traject gehad. Vijf jongeren met een traject naar werk 

hebben een inkomen uit arbeid.  

 

Inkomen uit arbeid (ja of nee) 

44 jongeren van de gemeente Menterwolde hebben alleen een uitkering en verder geen 

inkomen uit arbeid. Negen jongeren hebben wel inkomen uit arbeid en ontvangen daarnaast 

ook een uitkering. Deze jongeren werken met behoud van uitkering of verdienen te weinig om 

van rond te komen en krijgen de rest aangevuld met een uitkering. Van deze negen jongeren 

behoort één persoon ook tot de WMO-groep. Dit is vreemd want deze jongere krijgt wel 

inkomen uit arbeid, maar omdat deze jongere tot de WMO-groep behoort, wordt eigenlijk 

verondersteld dat deze jongere niet kan werken. 
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Aantal met en zonder WMO 

17 % (n=9) van de jongeren uit de gemeente Menterwolde behoort tot de WMO-groep wat 

betekent dat ze niet in staat zijn om te werken (mogelijk wel dagbesteding). 44 jongeren 

behoren niet tot de WMO-groep en hebben wel de mogelijkheid om te werken.  

 

Uitkering 

Naast het aantal uitkeringen dat vermeld is in het actief bestand, staan in onderstaande tabel 

en grafiek het totaal aantal uitkeringen van jongeren tussen de 18 en 26 jaar in de gemeente 

Menterwolde. In deze tabel en grafiek staan ook de uitkeringscijfers van de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en de landelijke cijfers. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01/01 01/01 01/01 Prognose 

HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL 

26 62 9 36 180 133 49 22 36 560 120 53 29 39 410 87 45 17 39 220 88 43 19 43 180 102 48 28 48 710 

 

 
 

Wat opvalt, is dat Menterwolde relatief meer jongeren in de uitkering heeft dan Slochteren 

(zie Bijlage 2). Verder neemt het aantal jongeren met een uitkering landelijk toe, maar in 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde fluctueren de cijfers.   
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4.  Dossieronderzoek: Kwetsbaarheid 
 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het dossieronderzoek aan bod. In totaal zijn er van 

30 jongeren de dossiers geanalyseerd om te kijken wat jongeren kwetsbaar maakt. Vervolgens 

is er gekeken of beide ouders of één ouder een uitkering heeft. Wanneer een ouder een 

uitkering heeft is ook de kwetsbaarheid van deze ouder bestudeerd. Er zijn in totaal tien 

dossiers van ouders geanalyseerd. 

Respondenten in de steekproef 

Van de 30 onderzochte dossiers waren er 23 mannen en 7 vrouwen vertegenwoordigd. De 

leeftijd van de respondenten ligt tussen de 18 en de 25. 

 
 

Alle jongeren zijn in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Van de 30 respondenten 

woonden 23 jongeren nog bij hun ouders. Negen wonen bij één ouder, veertien bij beide 

ouders. Een derde van de respondenten woont op zichzelf. 
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De wijken waar de respondenten wonen: 
HS: Wijk 01 Foxham en Hoogezand-Noord (CBS-wijkcode:001801) 2 

HS: Wijk 02 Hoogezand-Zuid (CBS-wijkcode:001802) 6 

HS: Wijk 11 Sappemeer (CBS-wijkcode:001811) 2 

S: Wijk 00 Slochteren-Kolham (CBS-wijkcode:004000) 2 

S: Wijk 02 Siddeburen (CBS-wijkcode:004002) 5 

S: Wijk 03 Harkstede (CBS-wijkcode:004003) 3 

M: Wijk 00 Zuidbroek (CBS-wijkcode:198700) 2 

M: Wijk 02 Muntendam (CBS-wijkcode:198702) 1 

M: Wijk 03 Muntendam (CBS-wijkcode:198703) 7 

In Hoogezand-Sappemeer wonen veel respondenten in de wijk Hoogezand-Zuid, in 

Slochteren met name in Siddeburen en in Menterwolde wonen de respondenten voornamelijk 

in Muntendam. 

Hoogst behaalde opleiding 

De helft van de respondenten heeft de basisschool als hoogst behaalde opleiding. De meeste 

jongeren zijn wel op het VsO of PrO begonnen, maar hebben dit niet afgemaakt en is de 

basisschool hun hoogst behaalde opleiding. Vier respondenten hebben vmbo gedaan, vier 

hebben MBO1 gedaan en drie hebben MBO2 of hoger behaald. Dit betekent, dat in deze 

groep drie respondenten een startkwalificatie hebben. Het niet hebben van een 

startkwalificatie en het lage opleidingsniveau is een indicator voor laaggeletterdheid. 
 

Basisonderwijs (speciaal of regulier) 50,00% 15 

Praktijkonderwijs (PrO) 3,33% 1 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VsO) 3,33% 1 

Vmbo 13,33% 4 

MBO1 (Entree) 13,33% 4 

MBO 2 of hoger 10,00% 3 

Onbekend 6,67% 2 
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Inkomen en financiën 

Alle respondenten ontvangen een bijstandsuitkering, eventueel aangevuld met bijzondere 

bijstand. Eén respondent ontvangt daarnaast een wezenpensioen. Ruim een kwart van de 

groep heeft financiële problemen, waarvan twee personen in de schuldhulpsanering zitten. 

Gezondheid 

Van de 30 respondenten geven 29 aan dat ze lichamelijke of psychische klachten hebben. 

Twee derde van de respondenten ontvangt een vorm van jeugdhulp variërend van bekend bij 

sociaal team tot jeugdzorgplus. 
 

Lichamelijke problemen 17,24% 5 

Verstandelijk beperkt 48,28% 14 

Hechtingsproblematiek 3,45% 1 

Psychosociaal problematiek (emotionele problemen, sociale 

vaardigheidsproblemen, gedragsproblemen, problemen in de 

persoonlijke ontwikkeling) 

17,24% 5 

ADHD 10,34% 3 

ADD 10,34% 3 

PDD-NOS 17,24% 5 

ASS 20,69% 6 

ODD 3,45% 1 

Angststoornis 10,34% 3 

Depressie 10,34% 3 

Antisociaal gedrag 3,45% 1 

Overige psychische problemen 10,34% 3 

Zwanger 3,45% 1 

Familiaire problemen 3,45% 1 

Achterstand taal/spraak ontwikkeling 10,34% 3 

 

In onderstaande tabel staan het aantal gezondheidsklachten per jongere: 

Aantal gezondheidsklachten Aantal jongeren 

0 1 

1 12 

2 8 

3 7 

4 1 

5 1 

Totaal 30 

Ouders  

 Hoogezand-

Sappemeer 

Slochteren Menterwolde 

1 ouder met een uitkering 2 3* 2 

vader 1  1 

moeder 1 3 1 

2 ouders met een uitkering 2   

Totaal aantal ouders met een uitkering 6 3 2 

* Het zijn er eigenlijk 2 want er zitten broers tussen en die hebben dus dezelfde moeder. 

 

In een derde van de gevallen heeft één of beide ouders een uitkering. Maatschappelijke 

kwetsbaarheid die van generatie op generatie overgaat, zien we in deze steekproef beperkt 
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terug. Van de ouders die geen uitkering ontvangen, zijn geen dossiers. Over deze groep 

kunnen we dus niets zeggen.  

De dossiers van de ouders die een uitkering ontvangen, laten zien dat er sprake is van 

een opeenstapeling van risicofactoren om in een kwetsbare positie te komen. Laag 

opleidingsniveau, contact met justitie, financiële problemen, fysieke en/of psychische 

problemen, eenoudergezinnen worden genoemd. In de meeste gevallen is het een combinatie 

van factoren. Bijna alle ouders hebben financiële problemen, al dan niet met 

schuldhulpverlening. Dus als er sprake is van kwetsbaarheid dat overgaat van generatie op 

generatie, is er direct veel aan de hand. 

Conclusies  

Sommige groepen in onze samenleving lopen meer risico om in een kwetsbare situatie terecht 

te komen dan andere. Zoals eerder vermeld in paragraaf 2.1.2 Dossieronderzoek wordt 

kwetsbaarheid veroorzaakt door het ontbreken van hulpbronnen op ten minste twee van de 

onderstaande terreinen: 

• Lichamelijke of psychische gezondheid 

• Financiële mogelijkheden 

• Sociale contacten 

• Cultureel kapitaal 

  

Alle jongeren hebben een uitkering, ruim een kwart van de groep heeft financiële problemen, 

waarvan twee in de schuldhulpsanering zitten. Bijna alle jongeren hebben lichamelijke en/of 

psychische klachten, een derde komt uit een eenoudergezin en slechts drie jongeren hebben 

een startkwalificatie. Het merendeel van de ouders die een uitkering heeft, heeft een laag 

opleidingsniveau, financiële problemen (met schuldhulpverlening) en fysieke en/of 

psychische problemen. De respondenten hebben dus weinig (of defecte) hulpbronnen, hebben 

daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen minder makkelijk zelfstandig aan een 

baan komen (en behouden) en hebben veel begeleiding nodig bij zowel het vinden van werk 

als op de werkvloer. 

Alle respondenten scoren op minimaal twee terreinen en kan er dus verondersteld 

worden dat de onderzochte groep kwetsbaar is. Van maatschappelijke kwetsbaarheid die van 

generatie op generatie overgaat, is in een derde van de dossiers sprake. Dit is minder dan 

verwacht. In de gevallen waar wel sprake is van maatschappelijk kwetsbaarheid, stapelen de 

risicofactoren/ terreinen zich veelal op.  
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5. Gesprekken met kwetsbare jongeren en betrokken partijen 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gesprekken uiteengezet. In paragraaf 5.1 komt 

de doelgroep: kwetsbare jongeren aan bod. Hierbij geven de verschillende betrokken partijen 

aan hoe de doelgroep eruitziet, of de groep in beeld is en op welke leeftijdsfase de focus moet 

liggen om de jongeren goed te kunnen begeleiden. In paragraaf 5.2 komt aan bod hoe de 

betrokken partijen de arbeidstoeleiding en de begeleiding oppakken. En hoe de samenwerking 

tussen de verschillende partijen is. Voorgaande paragrafen zijn de resultaten van de 

gesprekken met de betrokken partijen. Paragraaf 5.3 geeft de resultaten van de gesprekken 

met de kwetsbare jongeren over onder andere de ervaringen met de diensten van de gemeente 

weer. In paragraaf 5.4 komen een aantal succesfactoren en stappen uit de literatuur rondom 

een goede arbeidstoeleiding terug in de uitkomsten van de gesprekken. 

5.1 Doelgroep: kwetsbare jongeren 

5.1.1 Hoe ziet de groep eruit? 

Uit de gesprekken komt naar voren dat de groep kwetsbare jongeren erg divers is. Hieronder 

worden de verschillende factoren genoemd die een rol spelen bij de kwetsbaarheid van 

jongeren:  

1) interne factoren, factoren in de persoon gelegen: licht verstandelijk beperkt, 

gedragsproblemen (o.a. ADHD, ASS, ODD), verslaving, (makkelijk) beïnvloedbaar, 

verschil in motivatie, onwetendheid en onzekerheid. 

2) externe factoren, omgevingsfactoren: (v)echtscheiding, ouders die niet motiveren, ouders 

die zelf beperkt zijn, financiële problemen, woonomgeving (dorpen ver uit elkaar, weinig 

te doen, lastig met OV te bereiken), activeren (doen nu vaak niks, chillen), afstand 

arbeidsmarkt. 

In veel gevallen is er sprake van multiproblem, want de jongeren hebben vaak te maken met 

meerdere factoren. Dit zorgt weer voor een vicieuze cirkel, omdat de interne- en externe 

factoren elkaar (indirect) in stand houden. Hierdoor blijven de jongeren vaak kwetsbaar. 

De onderkant van de samenleving verzwaart, niet zo zeer in aantallen maar de 

problematiek per individu (multiproblem). Sommige jongeren zijn niet in staat om een 

startkwalificatie te halen of onderwijs te volgen. Een deel is zelfs niet in staat om op een 

afspraakbaan geplaatst te worden en zullen beschut werk gaan doen of op een 

dagbestedingsplek terecht komen. Dit zal wachtlijsten opleveren, omdat er onvoldoende 

budget is. 

 

“Het wordt krap, want de doelgroep verzwaart en is er niet genoeg budget om alle 

jongeren op een afspraakbaan te zetten. Er komen signalen vanuit het 

Praktijkonderwijs dat het niveau van de jongeren steeds lager wordt ten opzichte van 

een paar jaar geleden. Dit is ook wat de werkcoaches van het jongerenteam zien in de 

korte tijd waarin zij de jongeren nu begeleiden. De coaches zijn bang dat dit 

wachtlijsten op gaat leveren voor nieuw beschut, omdat jongeren niet meer op een 

afspraakbaan te plaatsen zijn.” 

 

Het niveau van de jongeren lijkt lager door de verwachtingen die de Participatiewet stelt. Er 

wordt veel zelfredzaamheid en (reguliere) arbeidsparticipatie verwacht in vergelijking met de 

voorheen Wajong en WSW. Sommigen kunnen niet aan de verwachtingen van de 

Participatiewet voldoen en is bijvoorbeeld een zoektijd van vier weken in sommige gevallen 

tevergeefs. Dit betekent dat de intensiteit van nieuwe trajecten en begeleiding toeneemt, niet 

alleen richting werk maar daarna op de werkplek (jobcoaching). 
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Doorbreken kwetsbaarheid 

Tijdens de gesprekken noemen een aantal partijen ideeën om de kwetsbaarheid van de 

jongeren te verminderen. Een idee is om jongeren succeservaringen te laten ervaren, zodat ze 

een andere kijk op het leven krijgen en een perspectief hebben. Een ander idee is om niet 

alleen de jongere te begeleiden, maar het hele gezin mee te nemen in de begeleiding. 

 

“Je kunt een jongere wel begeleiden naar werk, maar die komt thuis in een bepaalde 

situatie en dan is de kans dat ie terugvalt heel groot”. 

 

Nog een ander idee is scholing (voor wie mogelijk). Scholing is belangrijk om jongeren toch 

een diploma en certificaten te laten halen, wat weer kansen op de arbeidsmarkt biedt. 

5.1.2 Is de groep in beeld? 

In de toekomstige gemeente Midden-Groningen is de groep kwetsbare jongeren over het 

algemeen goed in beeld. Dit komt mede door de continue begeleiding. Er wordt gestreefd naar 

een warme overdracht van jongeren van school naar werk, vervolgopleiding of dagbesteding. 

Hierbij wordt door PrO, VsO en gemeenten binnen de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) 

gebruik gemaakt van het onlineprogramma “Intergrip4”. Verder is er een PrO die jongeren 

ingeschreven laten staan om te voorkomen dat de jongeren buiten beeld raken (preventie), 

want mocht het niet lukken met hun baan of vervolgopleiding (en ze zijn nog geen achttien 

jaar) dan kunnen ze altijd nog terugkeren naar het Praktijkonderwijs. Het voorkomen dat 

jongeren buiten beeld raken kan kostenbesparend zijn, want goede preventie zorgt ervoor dat 

er op latere leeftijd minder/ geen zorg, hulpverlening en trajecten nodig zijn. 

 Bij sommige jongeren vindt er naast een overgang van school naar werk een overgang 

van 18- (Jeugdwet) naar 18+ (Wmo) plaats. In de gesprekken komt naar voren dat in redelijk 

veel gevallen jongeren niet capabel genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen of de eigen 

bijdrage bij Wmo niet kunnen betalen en jongeren dan langer in de Jeugdwet blijven, ook wel 

verlengde Jeugdwet genoemd. 

 De kwetsbare jongeren hebben op veel aspecten in het leven hulp nodig en uit de 

gesprekken blijkt dat de jongeren vanuit alle hoeken voldoende begeleiding krijgen. Zo 

proberen hulpverlening, werkcoaches van het jongerenteam, scholen, RMC, leerplicht en 

jongerenwerkers er bovenop te zitten. Er zijn soms jongeren die geen behoefte hebben aan 

begeleiding. Om ze niet uit het oog te verliezen probeert bijvoorbeeld het sociaal team of de 

jongerenwerker contact te houden met het netwerk (ouders, broers, zussen, vrienden) van de 

jongere. 

 

Verbeterpunten 
Toch zijn er een aantal verbeterpunten om de groep nog beter in beeld te krijgen en te houden: 

1. Scholen zouden verzuim en uitval meer moeten melden. De scholen proberen vaak eerst 

de problemen zelf op te lossen. Als dat dan niet lukt, schakelen ze de gemeente in. Dan is 

het vaak al te laat.  

2. Het sociaal team zou meer moeten melden als ze thuiszitters signaleren.  

                                                             
4 “PrO, VSO en Entree melden hun jongeren aan voor de overstap, of kunnen thuiszitters door RMC worden 

ingevoerd. Daarbij geeft school of RMC een inschatting van het uitstroomprofiel wat het beste bij de jongere 

past; arbeid, onderwijs of dagbesteding. Via het systeem wordt de jongere vervolgens overgedragen aan de 

volgende partij in de keten. Alle contactpersonen en laatst betrokken instanties rondom de jongeren worden 

overzichtelijk bijgehouden. De gemeente (of school) monitort eenvoudig de overgestapte jongere én 

intervenieert waar nodig. Minimaal tweemaal per jaar kijkt de school of gemeente of de overgestapte jongere 

zich nog op dezelfde plek bevindt. Zo niet dan kan de jongere weer eenvoudig bij de juiste partij in beeld worden 

gebracht voor interventie. Zo raakt niemand tussen wal en schip. Een betere samenwerking wordt met dit 

systeem mogelijk, omdat alle partijen in één online platform bijeenkomen”. https://www.intergrip.nl  
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3. Alle partijen die met Intergrip werken, zouden alles volledig in moeten vullen. Er 

ontbreken soms gegevens. Het programma zelf zou nog verbeterd kunnen worden, omdat 

sommige gegevens niet in Intergrip ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld Symbiose 

trajecten5. Niet iedereen in het doelgroepregister staat in Intergrip.  

4. Een deel van de jongeren raakt buiten beeld, bijvoorbeeld omdat er in Menterwolde en 

Slochteren weinig te doen lijkt te zijn voor deze jongeren. Dan gaan ze zwerven, trekken 

naar de grote steden waar wel wat te doen is. Het sociaal team geeft aan om deze reden 

geen goed zicht op de jongeren te hebben.  

5. Privacy speelt een grote rol bij de overdracht. De ene partij deelt bijna niks zonder 

toestemming van de jongere of ouders (ook al is het in het belang van de jongere/ 

noodzakelijk) en een andere partij zoekt de grens/ balans op om toch de informatie met de 

andere partij te kunnen delen. 

5.1.3 Focus leeftijdsfase 

Het wisselt per partij op welke leeftijdsfase de focus moet liggen om jongeren te begeleiden 

naar werk of een vervolgopleiding (voorkomen dat ze in de uitkering komen). Een deel geeft 

aan dat de focus moet liggen op het begin van het PrO en VsO. Dan zijn de jongeren rond de 

13-15 jaar oud. De jongeren doen ervaringen op door middel van stages in verschillende 

sectoren en komen er op deze manier achter waar hun interesses liggen en waar ze goed in 

zijn. Er is een deel dat zegt dat de laatste jaren van het PrO en VsO belangrijk zijn. De 

jongeren zijn dan rond de 16-18 jaar oud en hebben al veel ervaringen opgedaan door middel 

van stages en hebben al een richting gegeven aan het vakgebied waar ze graag willen werken. 

 Een paar partijen geven tijdens de gesprekken aan dat de focus juist op een latere 

leeftijd moet liggen, tussen de 20 en 27 jaar. 

 

“Jongeren leven erg in het nu en zijn niet met de toekomst bezig zijn. Rond de leeftijd  

 van 16/17 jaar zijn jongeren nog erg wispelturig en komen vaak rond hun 20e in de 

 rust (einde puberteit). Wellicht kan men dan rond de leeftijd van 20 jaar meer 

 aansluiting bij de jongeren krijgen”.  

 

Er zijn enkele partijen die aangeven de focus op de basisschoolleeftijd (of nog eerder, vanaf 

negen maanden) te leggen ter preventie om problemen zoals schooluitval in de toekomst te 

voorkomen. Op welke leeftijdsfase de focus moet liggen is dus afhankelijk per partij rondom 

de kwetsbare jongeren en wat ze willen bereiken met de jongeren.  

 

                                                             
5 “Symbiose houdt in dat een leerling die ingeschreven staat op het (voortgezet) speciaal onderwijs gedeeltelijk 

onderwijs kan volgen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of in een 

instelling voor educatie en beroepsonderwijs. Scholen sluiten hiervoor onderling een symbioseovereenkomst”. 

https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/extra-ondersteuning-op-school/symbiose/   

In de persoon gelegen factoren en omgevingsfactoren spelen een rol bij de kwetsbaarheid 

van jongeren. Vaak spelen meerdere factoren een rol. De onderkant van de samenleving 

verzwaart, niet in aantallen maar de problematiek per individu (multiproblem). Mogelijke 

oplossingen om de kwetsbaarheid te doorbreken, zijn: succeservaringen beleven, hele 

gezin meenemen in de begeleiding en scholing (diploma’s en certificaten halen voor wie 

dat mogelijk is). De kwetsbare jongeren zijn redelijk goed in beeld door de continue 

begeleiding, maar er zijn toch nog een zestal verbeterpunten. Op welke leeftijdsfase de 

focus van de begeleiding moet liggen is verschillend per partij, maar het is van belang om 

er zo vroeg mogelijk bij te zijn. 
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5.2 Partijen rondom de kwetsbare jongeren 

Om de kwetsbare jongeren zit een schil van begeleiding op het gebied van werk, onderwijs en 

dagbesteding/hulpverlening (zie figuur 1).  
 

Figuur 1: Partijen betrokken bij de begeleiding van kwetsbare jongeren 
 

 
Uit de gesprekken met de verschillende partijen blijkt dat de partijen in verschillende 

gebieden hun eigen gebied goed kennen, maar zijn minder goed op de hoogte van de functies, 

taken en diensten van de andere gebieden en partijen. In subparagraaf 5.2.1 wordt daarom 

eerst per gebied toegelicht wat elke partij doet in de begeleiding en arbeidstoeleiding en in 

subparagraaf 5.2.2 wordt de samenwerking tussen de verschillende partijen uiteengezet. 

In subparagraaf 5.2.3 wordt er gekeken naar de gemeente Emmen en welke lessen eventueel 

geleerd kunnen worden uit die gemeente. 

5.2.1 Arbeidstoeleiding, begeleiding en ondersteuning 

In deze paragraaf wordt het verloop van arbeidstoeleiding en begeleiding per partij toegelicht. 

Onderwijs 

PrO en VsO 

De arbeidstoeleiding begint bij onderwijs, want alle jongeren tot 16 jaar zijn leerplichtig en tot 

18 jaar kwalificatieplichtig. Het onderwijs helpt jongeren voor wie dat haalbaar is, bij het 

behalen van een startkwalificatie en bereidt hen voor op werk en de toekomst. Het PrO leidt 

jongeren met een laag IQ (60-80, licht verstandelijk beperkt), verschillende stoornissen en een 

afstand tot de arbeidsmarkt op naar werk. Uit de gesprekken blijkt dat het merendeel van de 

jongeren uitstroomt naar werk. Dit zijn met name afspraakbanen en sommigen komen bij 

beschut werk terecht. Toch is er een aantal jongeren dat doorstroomt naar vervolgonderwijs 

(MBO1 Entree-opleiding) en een enkeling naar een dagbestedingsplek, maar dit is over het 

algemeen de doelgroep van het VsO. Vooral de licht tot zwaar verstandelijke beperkte 

jongeren gaan naar het VsO. Ongeveer 1/3 van de jongeren van het VsO stroomt uit naar 

dagbesteding en 2/3 naar werk (afspraakbaan of beschut werk).  
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VsO en PrO scholen zetten verschillende instrumenten en trajecten in om jongeren zo 

goed mogelijk van school uit te laten stromen. Onder andere worden leerwerktrajecten, een 

individueel ontwikkelingsplan, het halen van certificaten, (job)coaching (door 

stagebegeleider), nazorg en stages ingezet. Een PrO geeft aan dat de mogelijkheden om 

leerwerktrajecten in te zetten in Menterwolde beperkt zijn, maar is de Heemtuin een goede 

mogelijkheid. Verder ontvangen de jongeren geen diploma als ze het VsO of PrO afronden en 

daarom is het van belang dat de jongeren met zoveel mogelijk certificaten (bijvoorbeeld 

VCA, heftruckcertificaat, bosmaaiercertificaat) van school gaan om zo aantrekkelijker te zijn 

voor de arbeidsmarkt. Om de eerste- en tweedeklassers te motiveren certificaten te halen en 

uit te stromen naar werk, is er een PrO die de succesverhalen van de ouderejaars toont. Zo wil 

de stagebegeleider met de jongeren die werk hebben een wall-of-fame maken en worden de 

certificaten uitgedeeld waar de eerste- en tweedeklassers bij zijn. 

Op zowel het PrO en het VsO lopen de jongeren veel stage. De eerste schooljaren 

lopen de jongeren een beperkt aantal uren interne stages op school of bij bedrijven onder 

begeleiding van een docent. De laatste schooljaren gaan de jongeren steeds minder naar 

school en lopen ze het merendeel van de tijd externe stages bij bedrijven. Door middel van de 

stages komen de jongeren erachter waar ze goed in zijn, waar hun interesses liggen en draagt 

dit bij aan een soepelere overgang van school naar werk. En door de stages komen de 

stagebegeleiders er op die manier achter naar welke route de jongeren uit zullen stromen en 

kan er goede match met een arbeidsplek gemaakt worden. In de laatste jaren proberen de 

stagebegeleiders van het PrO en VsO een geschikte stage voor de jongeren te vinden 

(maatwerk) in de hoop dat de jongeren na hun stage in dienstverband bij dat bedrijf aan de 

slag kunnen. De stagebegeleiders zorgen dat de jongeren in het doelgroepregister (is voor een 

afspraakbaan nodig) komen of de formulieren voor beschut werk compleet zijn. Het 

merendeel van de jongeren heeft uitzicht op een dienstverband na hun stage. Dan worden de 

accountmanagers en soms de werkcoaches van het jongerenteam ingeschakeld om verder de 

bemiddeling van school naar werk op te pakken en in het geval voor een afspraakbaan de 

loonkostensubsidie te regelen. 

 

Leerplicht en RMC 

Bij een goede overgang van school naar werk (of vervolgonderwijs of dagbesteding) spelen 

leerplicht en RMC een belangrijke rol. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat jongeren naar 

school gaan. Als ze al verzuimen zorgt de leerplichtambtenaar ervoor dat de jongeren weer 

naar school gaan. RMC heeft als taak om de melding en registratie van voortijdige 

schoolverlaters te coördineren en draagt zorg voor de doorverwijzing en herplaatsing in het 

onderwijs. Uit het gesprek met RMC blijkt dat ze soms jongeren doorverwijzen naar het 

sociaal team voor dagbesteding of naar de werkcoaches van het jongerenteam voor werk. 

Zolang het haalbaar is, krijgt tot 27 jaar onderwijs voorrang op werk. De trajecten en 

instrumenten die RMC en leerplicht inzetten om jongeren naar onderwijs te begeleiden, zijn 

heel divers. Ze zetten bijvoorbeeld trajecten van Subrosa in, een organisatie die jongeren met 

belemmeringen in hun schoolloopbaan helpt. 

 Als jongeren uitstromen naar werk dan zijn dit voornamelijk tijdelijke contracten. Dit 

komt mede door de Flexwet/ Asscherwet, waarbij binnen een periode van twee jaar 

werknemers maximaal drie tijdelijke contracten mogen krijgen. Het vierde contract (of als de 

twee jaar zijn overschreden) is automatisch een vast dienstverband. Echter, een vast 

dienstverband krijgen de kwetsbare jongeren vaak niet. Er komt daarom in veel gesprekken 

naar voren dat de Flexwet eigenlijk bijgesteld zou moeten worden. 
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“Deze jongeren hebben gewoon vastigheid en structuur nodig en als je na twee jaar 

tijdelijke contracten eindelijk iets beheerst dan moet je eruit. Want ze krijgen geen vast 

contract meer bij geen één bedrijf, niemand niet. En de jongeren van het PrO vinden 

niet zo gemakkelijk werk dus ik denk dat de flexwet met name heel veel extra werk bij 

de gemeenten op het bordje legt. Want ze komen over twee jaar, ook al krijg ik ze aan 

het werk ze komen over twee jaar weer terug en dan kun je weer opnieuw beginnen”. 

Werk 

Accountmanagers en werkcoaches jongerenteam 

Bij het uitstromen van school naar werk komt er vaak bemiddeling en tussenkomst van de 

accountmanagers en werkcoaches van het jongerenteam van de gemeente. Ook door het 

aanvragen van een uitkering komen jongeren bij de accountmanagers en de werkcoaches van 

het jongerenteam terecht. De werkcoaches zijn er om de jongeren niet te lang in de uitkering 

te laten zitten en ze te motiveren en te begeleiden richting werk met behulp van trainingen en 

trajecten. Voorbeelden van trajecten en trainingen zijn: arbeidstraining, coaching, 

WerkWinkel6, interne trajecten bij BWRI. Zodat jongeren ritme en vaardigheden op kunnen 

doen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. En met behulp van een loonwaardemeting bepalen 

de werkcoaches van het jongerenteam wat een jongere kan en wat de mogelijkheden zijn.  

De accountmanagers zijn actief op de arbeidsmarkt en hebben veel contact met 

bedrijven in Midden-Groningen over personeelszaken en vacatures. Ook proberen ze 

bedrijven te overtuigen om kwetsbare jongeren in dienst te nemen en maken daarbij gebruik 

van de “Bedrijfsscan functiecreatie” (instrument Werk in Zicht, arbeidsmarktregio) om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn binnen een bedrijf en wat er eventueel nodig is om een 

functie/ klimaat te creëren voor kwetsbare jongeren. De werkcoaches van het jongerenteam en 

de accountmanagers begeleiden de kwetsbare jongeren voornamelijk naar een afspraakbaan of 

beschut werk. De jongeren worden vooral in de transport, logistiek, techniek en bouw, groen 

en infra geplaatst. De top vijf kansrijke beroepen, zijn: timmerman, monteur, 

installatietechnicus, steigerbouwer en verspaner (project Kansrijk beroep, arbeidsmarktregio 

Werk in Zicht). Er zouden meer banen in andere sectoren gecreëerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld schoonmaak of horeca.  
 

Verbeterpunten 

Bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren zijn een aantal punten te verbeteren: 

1. Er vindt verdringing op de arbeidsmarkt plaats, want bedrijven hebben een voorkeur voor 

bepaalde groepen. Zo zijn bijvoorbeeld jongeren met een BOL-traject aantrekkelijker voor 

bedrijven dan jongeren met een BBL-traject, omdat in veel cao’s is opgenomen dat een 

BBL-leerling na het behalen van een diploma een vast contract moet krijgen maar een 

bedrijf kan niet iemand voorafgaand aan de stage al een vast contract aanbieden.  

2. De WerkWinkel zou nog verder ontwikkeld kunnen worden (staat nog in de 

kinderschoenen).  

3. Het zou van toegevoegde waarde zijn als BWRI een vervolgtraject op school zou gaan 

aanbieden om jongeren beter/ sneller toe te kunnen leiden naar werk. 

4. Ontschotten en bugdetuitbreiding voor het inzetten van trajecten en om iedereen op een 

afspraakbaan te kunnen plaatsen.  

                                                             
6 BWRI helpt/ begeleidt jongeren naar werk of scholing. Hiervoor is een programma ingericht van vier dagen per 

week gedurende drie maanden. Het programma bestaat uit:  

• Deelnemen aan de arbeidstraining 

• Ondersteuning bij het solliciteren 

• Incidenteel thema’s bijwonen zoals schuldhulpverlening, werkgeversteam of bedrijfsbezoeken  

• Aan het werk binnen BWRI op een productieafdeling. 
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5. Er is behoefte aan beleid rondom nazorg en begeleiding van jongeren, hoeveel uren staan 

overal voor.  

 

“Het stukje nazorg schiet er soms wel bij in, omdat men blij is dat de jongere op zijn  

plek zit en dan doorgaat met de volgende jongere. Maar wat is dan de nazorg voor 

 deze groep en hoeveel tijd is daarvoor? Ook hier zit weer beleid achter en dat is niet 

 uitgestippeld en is het dus de eigen interpretatie. Het wordt dan je eigen beleving, 

 hoeveel ruimte heb je  er voor over en dat zou eigenlijk niet mogen, want iedere 

 jongere verdiend voldoende aandacht. Het is belangrijk om op de overgang van 

 school naar werk er bovenop te zitten en dat je ze pas na een bepaalde periode (als het

 goed gaat) kunt loslaten”. 

 

6. Wat doen aan de mismatch bij de vraag naar en het aanbod van werk. Bijvoorbeeld aan de 

vraagkant werkzoekenden om- of bijscholen (project Kansrijk beroep, arbeidsmarktregio 

Werk in Zicht). Voor een deel van de kwetsbare jongeren zal dit niet mogelijk zijn. Er zal 

op een andere manier naar de doelgroep gekeken moeten worden door minder naar het 

cognitieve aspect te kijken, maar naar de competenties van een jongere. Aan de 

aanbodkant zou er bijvoorbeeld zoals eerder vermeld een bedrijfsscan uitgevoerd kunnen 

worden om functies te creëren voor kwetsbare jongeren. 

7. De overgang van stage/school naar een arbeidsplek moet duidelijker zijn voor werkgevers, 

zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.  

8. Ten slotte de hoge werkdruk (hoge caseloads) verlagen om meer tijd, aandacht en 

daarmee maatwerk aan de jongeren te kunnen bieden. Dit wordt als verbeterpunt door de 

projectleider van de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) benoemd.  
 

Arbeidsmarktregio Werk in Zicht 

Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de 

arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De arbeidsmarktregio heeft als taak om 

mensen zo snel mogelijk aan (duurzaam) werk te krijgen en om onder andere de 

jeugdwerkloosheid aan te pakken. De voornaamste reden voor de jeugdwerkloosheid is de al 

eerdergenoemde mismatching naar werk. Veel werkgevers zoeken werknemers met een 

diploma MBO3 of hoger. Een groot gedeelte van de werkzoekende jongeren kan hier niet aan 

voldoen. Het werk in de bouw en techniek trekt voor lager geschoolde jongeren wel aan, maar 

daar hebben de jongeren weinig interesse voor. Hierdoor kunnen sommige bedrijven in de 

technieksector niet doorgroeien, omdat ze te weinig mensen hebben. Er zijn al een aantal 

bedrijven die dit probleem proberen op te lossen door een eigen bedrijfsschool op te richten, 

waardoor de aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren makkelijker wordt. Met het project 

Aanpak Jeugdwerkloosheid van de arbeidsmarktregio wordt er met verschillende trajecten 

geprobeerd om de jeugdwerkloosheid te verminderen, bijvoorbeeld een keuzecarrousel 

waarbij jongeren binnen kans-sectoren, bouw en techniek, praktijkoriëntatie opdoen. Een 

ander voorbeeld is de voucherregeling, een eenmalig bedrag om werkgevers te stimuleren om 

jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te nemen. 

 

Route Arbeid 

Binnen de arbeidsmarktregio is er een samenwerkingsverband tussen de PrO- en VsO-scholen 

en de gemeenten. Er zijn rondom de PrO en VsO jongeren tussen 14-27 jaar afspraken 

gemaakt om in ieder geval tot 2020 gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de aanpak en 

ondersteuning om deze jongeren naar werk, afspraakbaan (of beschut werk) toe te leiden. 

Tijdens een Route Arbeid overleg op scholen worden met RMC, werkcoaches en 

stagebegeleiders (soms casemanagers Jeugd aanwezig) de schoolverlaters besproken die 
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uitstromen richting werk. De partijen werken samen op basis van ‘één kind, één plan’, zij 

delen kennis en maken zo veel mogelijk algemene arbeidsmarktregio brede afspraken over 

aanpak en inzet van instrumenten. Door de Route Arbeid wordt voorkomen dat jongeren thuis 

zitten en de op school opgedane kennis en vaardigheden niet verliezen. 

 

Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht 

Het Werkbedrijf is een samenwerkingsverband binnen de arbeidsmarktregio tussen de 

gemeenten, het UWV Werkbedrijf, werkgevers- en werknemersorganisaties en een 

vertegenwoordiger van het UMCG. Er wordt gestreefd om extra banen voor mensen met een 

beperking te realiseren. Voor de periode 2015/2016 zijn dat 935 extra banen (afspraakbanen, 

waarvan 535 in de markt en 400 bij de overheid). Voor de gehele periode tot en met 2026 zijn 

dat 5500 banen. Het Werkbedrijf vormt de schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met 

een arbeidsbeperking. UWV en gemeenten ondersteunen de werkgevers door inzicht te bieden 

in potentiële kandidaten, een eenduidig pakket aan voorzieningen/ instrumenten te creëren, 

advies te geven over manieren om werk en banen te creëren en door de extra risico’s die 

werkgevers lopen, zoveel mogelijk te verminderen.  

 

Werkgevers 

Een van de werkgevers waarmee gesproken is, heeft vijf jongeren met een afspraakbaan in 

dienst. Dit zijn in principe duurzame arbeidsplekken. 

 

“De jongeren krijgen wel allemaal flexcontracten, omdat de doelgroep wel vatbaar is 

voor het één en het ander, maar de intentie is er wel om de jongeren uiteindelijk aan 

het bedrijf te binden”. 

 

De jongeren zijn met behulp van bemiddeling van de accountmanager of een re-

integratiebureau bij het bedrijf gekomen. Vooral de accountmanager kent het bedrijf goed en 

weet goed waar behoefte aan is, waardoor de kans op een match groter is. Er zijn nog geen 

jongeren vanuit een stage doorgestroomd naar een dienstverband, maar dat zou in de toekomst 

wel kunnen. Het bedrijf heeft geen bepaalde (intrinsieke) motivatie om kwetsbare jongeren in 

dienst te nemen. Ze nemen de kwetsbare jongeren voornamelijk in dienst vanuit de 

verplichting die de Participatiewet stelt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te 

realiseren. 

 Het bedrijf ontvangt loonkostensubsidie voor de jongeren met een afspraakbaan en zet 

verschillende instrumenten in om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. Op de werkvloer 

krijgen de jongeren structuur en begeleiding vanuit één vast aanspreekpunt. Daarnaast hebben 

de jongeren een jobcoach van het UWV of de gemeente die ze op afstand begeleidt. Voor 

goede begeleiding op de werkvloer maakt het bedrijf gebruik van de Harrie-training7.  

Een andere werkgever is intrinsiek gemotiveerd om wat met kwetsbare jongeren te 

doen. Want iedereen verdient een kans en dat is de belangrijkste drijfveer voor deze 

werkgever. De werkgever heeft een oude Wajonger en een jongere op een reguliere werkplek 

(met extra ondersteuning) in dienst. De Wajonger is met behulp van TerraStart (een 

onderwijsvorm die kwetsbare mensen aan werk helpt in de sectoren groen, bloem en agrarisch 

                                                             
7 “Het doel van de Harrie-training is medewerkers opleiden tot ‘Harrie’ zodat werkgevers zelf goede begeleiding 

op de werkvloer kunnen bieden aan collega’s met een arbeidsbeperking. Dit moet ervoor zorgen dat 

arbeidsgehandicapten duurzaam aan de slag kunnen. Harrie ziet zijn collega met een arbeidsbeperking het meest 

en is een expert op het gebied van de werkinhoud. Harrie is er voor de dagelijkse werkbegeleiding: hij is geen 

hulpverlener! De dagelijkse begeleiding bestaat uit het doseren van werkopdrachten, het controleren op de 

uitvoering hiervan en daar waar nodig corrigeren”. 

https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/harrie-helpt  
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in Noord Nederland) bij de werkgever terecht gekomen en de werkgever is erg te spreken 

over deze onderwijsvorm. De werkgever heeft de jongere zien groeien en zelfstandiger zien 

worden. Voor de Wajonger ontvangt de werkgever loondispensatie en wordt er jobcoaching 

vanuit BWRI geboden. De werkgever vindt het prettig dat de jobcoach er is om niet alleen 

zaken op werkgebied aan te pakken. Ook heeft de werkgever goed contact met de 

accountmanager van BWRI, kan altijd bij hem terecht en ze zitten op één lijn. Verder vindt de 

werkgever stages erg prettig, want dan kan de werkgever kennis maken met de jongeren, en 

kunnen de jongeren ervaringen opdoen.  

 

De ervaringen van de jongeren met de stage- of werkplek 

Op de vraag wat jongeren van hun stageplek of werkplek vinden, gaven de verschillende 

partijen antwoord dat dat heel wisselend is. Er worden stage- en werkplekken richting 

vaardigheden, keuze en interesse van de jongere gekozen (maatwerk), maar het valt niet altijd 

mee om de geschikte plek voor elke jongere te vinden. Zoals eerder vermeld, sluiten vraag en 

aanbod niet altijd op elkaar aan. Verder zien enkele partijen dat vooral PrO jongeren het fijn 

vinden om met hun handen te werken en sommige jongeren bloeien er helemaal van op. Dit 

komt mede door de fijne collega’s, want ze voelen zich gewaardeerd en voelen zich net als de 

rest (worden niet gestigmatiseerd). Daarnaast verdienen de jongeren geld, hebben ritme door 

het werk en worden een stuk zelfstandiger en in sommige gevallen zelf weerbaarder. 

Sommige jongeren zijn minder tevreden met hun stage- of werkplek, omdat ze meer 

uren willen maken, de woon-werkafstand te groot is, hebben geen leuke collega’s of de plek 

past toch niet bij de jongere. Motivatie speelt daarnaast een belangrijke rol in het deelnemen 

en het wel of niet leuk vinden van een stage- of werkplek, want jongeren die gemotiveerd zijn 

om te werken zijn positiever over hun plek dan jongeren die niet tot nauwelijks gemotiveerd 

zijn, omdat de gemotiveerde jongeren doen wat ze leuk vinden en waar hun interesses liggen. 

 

Statushouders  

De groep statushouders, is een groep apart en maar een klein onderdeel van het onderzoek, 

omdat de arbeidstoeleiding en begeleiding voor deze groep in meeste gevallen wat anders 

verloopt. De statushouders die in de toekomstige gemeente Midden-Groningen komen wonen, 

zijn de eerste drie maanden druk bezig met regelzaken (budgetbeheer/ GKB/ huisvesting). 

Hierbij ondersteunt en regelt Humanitas veel voor de nieuwkomers. Vervolgens volgen ze 

twee maanden een introductietraject ‘Thuis in Midden-Groningen’. Dit is een traject dat 

parallel loopt aan alles wat Humanitas biedt aan ondersteuning, zoals spreekuren. Maar ook 

maatschappelijke begeleiding omtrent de participatieverklaring en een workshop over de 

Nederlandse kernwaarden. Dit vond de gemeente niet voldoende. Er is nu een traject van acht 

weken. Wekelijkse bijeenkomsten waarin de Nederlandse kernwaarden worden benoemd, een 

module over gezondheidszorg en woonvaardigheden in de Nederlandse samenleving, over 

geld en administratie en er is een module over hoe je in het leven staat en wat je wilt gaan 

doen. 

Na het introductietraject volgt het vervolgtraject. Dit traject zijn ze nog aan het 

inrichten, maar dit is een individueel traject en de invulling is afhankelijk van wat wenselijk 

en nodig is. Hierbij wordt dan gekeken wat het opleidingsniveau is en wat de competenties en 

vaardigheden van de persoon zijn. Als scholing nodig is dan wordt er geprobeerd om de 

persoon zo snel en zo hoog mogelijk te kwalificeren. Eritreeërs hebben ten opzichte van 

bijvoorbeeld Syriërs weinig onderwijs gehad in hun land van herkomst en daardoor staan de 

Eritreeërs verder van de maatschappij af dan de Syriërs. Waar nodig kan extra 

taalondersteuning ingezet worden om bijvoorbeeld makkelijker contact te maken met anderen. 

Hierbij zou vrijwilligerswerk een goed instrument kunnen zijn om de taal te leren en 

maatschappelijk te participeren, maar vanuit hun cultuur zijn veel statushouders het niet 



41 

 

gewend om onbetaald werk te doen. De statushouder kan sollicitatietraining krijgen om toe te 

werken naar arbeid. Dit gaat via BWRI en binnen BWRI zijn er twee werkcoaches specifiek 

voor deze groep aangenomen. Verder worden de verschillende instrumenten (bijvoorbeeld 

loonkostensubsidie) die voor de kwetsbare jongeren worden ingezet voor de jonge 

(kwetsbare) statushouders ingezet. 

 

Beleidsmedewerkers Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 

De beleidsmedewerker Participatiewet behoort tot het gedeelte werk en de 

beleidsmedewerkers Jeugdwet en Wmo behoren tot het gedeelte in de volgende paragraaf, 

dagbesteding/ hulpverlening. 

De beleidsmedewerkers ontwikkelen beleid op de beleidsterreinen Participatiewet, Jeugdwet 

en Wmo. Ze stemmen de verschillende domeinen op elkaar af, zorgen voor de uitvoering en 

adviseren anderen over de toepassing van het beleid. Na verloop van tijd wordt er gekeken 

wat er van het beleid en de uitvoering terecht is gekomen. Dit onderzoek is een 

vooronderzoek voor nieuw beleid rondom kwetsbare jongeren om de Participatiewet beter uit 

te kunnen voeren voor deze groep. 

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het gesprek met de beleidsmedewerkers:  

1. De beleidsmedewerkers geven aan dat ze niet zoveel zicht hebben op hoe de groep 

kwetsbare jongeren er in de gemeente uitziet. Maar ze zijn wel op de hoogte van 

verschillende trajecten en instrumenten die voor de doelgroep ingezet kunnen worden: 

TOA-toets, dagdelen meedraaien bij BWRI en het project School als wijk.  

2. Vanuit het sociaal team wordt er gewerkt met één plan, één gezin en één regisseur. Hierbij 

zou het participatiegedeelte meer betrokken moeten worden voor een volledig plan, want 

dat gedeelte staat nu nog erg los van de rest. Er zou een team rondom de jongeren 

gevormd kunnen worden met teamleden uit alle wetten (Participatiewet, Jeugdwet, Wmo) 

met hun kennis en expertise. 

3. Als het participatiegedeelte er al meer bij betrokken gaat worden en gezamenlijk de 

jongeren op gaan pakken dan is het verstandig om met alle partijen af te spreken, welke 

partij waar en wanneer aanhaakt. Bijvoorbeeld op de basisschool nemen de scholen en 

leerplicht het initiatief en dan zou het participatiegedeelte aan kunnen haken op de 

middelbare school om te kijken waar de mogelijkheden voor de jongeren liggen op de 

arbeidsmarkt.  

4. De casemanagers Wmo en Jeugd zouden meer moeten melden als ze zaken signaleren. 

Bijvoorbeeld thuiszitters zodat werkcoaches er mee aan de slag kunnen, als het intaketeam 

bij een aanvraag van een uitkering problemen constateert (bijvoorbeeld iemand blowt 

veel).  

Dagbesteding/ hulpverlening 

Sociaal team: Casemanagers Jeugd (en Wmo) 

De casemanagers Jeugd krijgen meldingen van jongeren (tot 18 jaar) in crisissituaties/ met 

problemen binnen via school, leerplicht, huisartsen, hulpverleningsinstanties, familie, buren 

of politie. De casemanagers gaan in contact met het netwerk (ouders, hulpverlening) en de 

jongere zelf om een beeld te krijgen wat er speelt, waar de jongere tegenaan loopt en wat er 

nodig is. Aan de hand daarvan bieden de casemanagers opvoedondersteuning aan, hebben 

individuele gesprekken of zetten hulpverlening in. Dit wordt allemaal vastgelegd in een plan 

van aanpak dat samen met het gezin is opgesteld en zijn er afspraken gemaakt binnen het 

vrijwillige kader om zo niet in het gedwongen kader terecht te komen. De casemanager 

bewaakt de voortgang hierin en voert regie over de ingezette hulpverlening. Het is hierbij van 

belang dat niet alleen de jongere ondersteuning krijgt, maar heel het gezin. 
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 Er worden door de casemanagers verschillende projecten, pilots en trajecten 

aangeboden. Zoals: Change, KIES traject (kinderen in echtscheidingssituaties), trajecten voor 

armen en laaggeletterdheid, buddy/maatjestraject van verschillende organisaties, bijvoorbeeld 

Elker, Team050, Veni Etinam, Subrosa, jongerenwerk ingezet. Aan de hand van de 

problematiek wordt er een keuze gemaakt in wat er wordt ingezet. Er zijn zoveel organisaties 

en hulpverleningsinstanties dat het niet altijd duidelijk is wat er allemaal mogelijk is voor de 

jongeren. De casemanagers zetten daarom voornamelijk organisaties in waarmee ze bekend 

zijn en goede ervaringen mee hebben of kiezen voor de snellere weg. 

 

“We krijgen een sociale kaart en om de zoveel tijd een update met instanties waar we 

gebruik van kunnen maken. Meestal maken we gebruik van ons netwerk wat we al 

kennen. Dat gaat sneller en is makkelijker”. 

 

Hierdoor missen ze wellicht andere organisaties en trajecten die geschikt zouden kunnen zijn 

voor de jongeren. De casemanagers Jeugd in Menterwolde proberen hun sociale kaart up-to-

date te houden en uit te breiden door ongeveer één keer in de twee maanden netwerklunches 

te organiseren. Ze proberen dan zoveel mogelijk organisaties en hulpverleningsinstanties uit 

te nodigen die ze bijvoorbeeld nog niet zo goed kennen om dan met elkaar te kijken wat ze 

voor elkaar kunnen betekenen. In Slochteren vonden er in het begin van de transitie 

bijeenkomsten plaats om de verschillende partijen, betrokken bij kwetsbare jongeren, beter te 

leren kennen. Tijdens deze bijeenkomsten werden er verschillende thema’s besproken, kon 

men met elkaar netwerken, zorginstellingen gaven presentaties en bijvoorbeeld Humanitas gaf 

uitleg over hun aanbod 

 De casemanagers ervaren dat begeleiding/ coaching van leeftijdsgenoten motiveert en 

activeert. Het buddy/maatjestraject wordt daarom vaak ingezet. Verder werken de jongeren 

vooral mee als de casemanagers naar de jongeren luisteren en voor ze openstaan. De 

casemanagers geven aan dat het belangrijk is om in te zetten op onderwijs en vroeg te 

beginnen met stage, zodat de jongeren kunnen ervaren wat ze leuk vinden en succesvol 

doorstromen naar werk. Mocht zowel opleiding als werk niet mogelijk zijn voor de kwetsbare 

jongeren dan worden ze met behulp van het sociaal team, met de collega’s vanuit de Wmo 

begeleid naar dagbesteding. 

 

Verbeterpunten 

Bij de begeleiding en ondersteuning van de kwetsbare jongeren zijn nog een aantal 

verbeterpunten: 

1. Er zijn veel hulpverleningsinstanties en organisaties die trajecten en projecten aanbieden, 

maar hoe kan men met alle verschillende instanties en organisaties samenwerken? Door 

netwerkbijeenkomsten en up-to-date hebben van de sociale kaart. Zo weten ze van elkaars 

bestaan en diensten af. 

2. In de sociale teams moet meer stabiliteit gecreëerd worden, want zowel de sociale teams 

zelf als de werkcoaches van het jongerenteam, leerplicht en RMC geven aan dat er veel 

wisseling is van personeel.  

3. Voor een goede samenwerking/ begeleiding kunnen de casemanagers Jeugd in 

Menterwolde en de werkcoaches (BWRI) elkaar wellicht vaker opzoeken. 

4. De rol van het sociaal team is niet bekend bij alle verschillende betrokken partijen en de 

maatschappij. De maatschappij heeft deels een negatief beeld van het sociaal team en dan 

vooral de casemanagers Jeugd, omdat ze geassocieerd worden met jeugdzorg en bang zijn 

dat de kinderen uit huis worden geplaatst. Terwijl het sociaal team laagdrempelig en 

toegankelijk probeert te zijn. 
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Jongerenwerker 

Een jongerenwerker is een coach en vertrouwenspersoon voor jongeren in hun eigen 

leefomgeving. De jongerenwerker (Slochteren) kent de gemeente goed en heeft de jongeren 

die extra ondersteuning nodig hebben goed in beeld. Kwetsbare jongeren krijgen niet direct de 

focus van de jongerenwerker, omdat vanuit jongerenwerk de focus ligt op de jongeren 

waarmee het goed gaat en denken vanuit kansen (ongeveer 90%). Maar de jongerenwerker 

probeert wel de jongeren waarmee het goed gaat te motiveren om als een soort vangnet of 

peergroup te zijn voor de andere jongeren waar het iets minder goed meegaat (ongeveer 10%). 

Hiermee verbindt de jongerenwerker de jongeren met elkaar en in sommige gevallen (weer) 

met de samenleving.  

  Het is wisselend per jongere hoe begeleiding van de jongerenwerker eruit ziet en 

welke instrumenten en trajecten er worden ingezet. De jongerenwerker begeleidt jongeren 

voornamelijk terug naar school, maar ook naar werk, stages, vrijwilligerswerk of een 

leerwerkplek. Hij begeleidt de jongeren vaak zelf naar werk, omdat het via de formele weg 

via werkcoaches jongerenteam lang duurt. Vaak is het sneller om het zelf op te pakken. De 

jongerenwerker redt zich wel en vindt met behulp van zijn netwerk of via via de juiste 

organisaties wel. Verder gaat de jongerenwerker met sommige jongeren naar de hulpverlening 

of naar de kredietbank en benadrukt dat het bij de kwetsbare jongeren belangrijk is om er 

bovenop te zitten en meer bij de hand te nemen dan bij de anderen. 

 Het jongerenwerk in Slochteren is laagdrempelig, maar omdat de jongerenwerker in 

het gemeentehuis zit, is het niet erg toegankelijk. De jongerenwerker strijdt al jaren voor een 

soort jongerenhuis/ jeugdsoos, waar jongeren het gevoel hebben zo binnen te kunnen lopen. 

Verder zou de jongerenwerker graag willen zien dat de kwetsbare jongeren minder betutteld 

worden. Hij hoort vaak van ouders of scholen: de jongere kan en wil niks. Maar bij het 

jongerenwerk wordt uitgegaan van de eigen kracht en interesses en dan kunnen de jongeren 

toch meer dan ze denken.  

 

Verbeterpunten 

Er zijn een aantal punten waar de jongerenwerker tegenaan loopt: 

1. In de gemeente Slochteren is weinig werk en is het met het openbaar vervoer lastig om 

bijvoorbeeld Hoogezand te bereiken.  

2. De jongerenwerkers hebben de opdracht gekregen om alles op LBO+ (lager 

beroepsonderwijs) niveau te schrijven en te communiceren met de jongeren. Veel andere 

instanties doen dit niet, maar zouden dat wel moeten doen.  

3. Er zijn veel mensen die werken met de doelgroep, maar er geen feeling mee hebben, wat 

een negatieve uitwerking heeft op de ondersteuning van de jongeren.  

4. Voor veel kwetsbare jongeren is het onduidelijk welke diensten en voorzieningen de 

gemeente heeft. Om dit voor jongeren inzichtelijker te maken, komt de jongerenwerker 

met het idee (tijdens armoedepact bedacht) om een app te ontwikkelen. 

 

“Er zou eigenlijk een gemeente app ontwikkeld moeten worden. Dat is iets wat de 

jongeren doen, dat is laagdrempelig, je kunt dat lekker thuis doen en niemand die het 

ziet. In de app moet gewoon in Jip en Janneke taal staan van ik ben student, ik wil 

sporten, ik heb geen geld dan moet je ergens uitkomen bij dit formuliertje en dan is het 

klaar”.  
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Persoonlijk begeleider 

De persoonlijk begeleider begeleidt jongeren met veelal een lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende (gedrags)problematieken die wonen in een woonzorgvorm (groepswonen) in de 

gemeente Hoogezand-Sappemeer. De jongeren die in de woonzorgvorm wonen, hebben 

eigenlijk hulp nodig bij alle aspecten van hun leven. De dagelijkse routine: het opstaan, het 

ontbijten, met elkaar leven, zorgen voor jezelf, dat je netjes en schoon bent. Wassen en 

douchen doet de persoonlijk begeleider niet, maar hij stuurt de jongeren wel aan. De jongeren 

hebben deze sturing wel nodig, want anders zou er op veel vlakken niks gebeuren. De 

persoonlijk begeleider ondersteunt de jongeren daarom met name richting werk (afspraakbaan 

of beschut werk) of dagbesteding, want onderwijs zit er voor veel jongeren niet in. De 

jongeren worden dan bij de hand genomen. De persoonlijk begeleider gaat bijvoorbeeld de 

eerste dagen (gedeeltelijk) mee naar een nieuwe dagbestedingsplek of werkplek.  

 Verder wordt er in de woonzorgvorm vanuit meerdere methodieken gewerkt, 

bijvoorbeeld het sociaal competentiemodel en een gedraghanteringsschema. Dit is een soort 

stoplicht waar een kleur wordt gekoppeld aan gedrag/ emotie (groen: het gaat goed met me). 

Er wordt veel vanuit de ‘driehoek’ (ouder, begeleider, kind) gewerkt. Alle hoeken van de 

driehoek moeten allemaal even sterk zijn om tot een goede ontwikkeling en ondersteuning te 

kunnen komen.  

 

Verbeterpunten 

In de begeleiding en ondersteuning van de kwetsbare jongeren zijn de volgende 

verbeterpunten: 

1. De persoonlijk begeleider vindt het lastig bij wie hij moet zijn met welke vragen en voor 

welke route (bijvoorbeeld een jongere die alleen maar thuiszit en geen werk heeft). Dit is 

al iets verbeterd, omdat hij van het RMC een overzicht van personen met 

verantwoordelijkheden en contactgegevens heeft gekregen. De persoonlijk begeleider kan 

zo doelgerichter contact zoeken met verschillende partijen.  

2. Het is elke keer zoeken waar de persoonlijk begeleider de budgetten/ gelden weg kan 

halen en het verschilt per indicatie hoeveel geld er beschikbaar is. En het is vaak voor de 

gemeente nog erg zoeken. 

3. De gemeente zou soms soepeler kunnen zijn in de deadlines bij bijvoorbeeld het 

aanvragen van een uitkering of dat er in ieder geval een aantal zaken worden afgestemd 

(dit is een punt waar de jongerenwerker ook tegenaan loopt).  

 

“Laatst moest er een uitkering aangevraagd worden en vanuit BWRI was het heel erg: 

 we moeten het vanmiddag hebben, want anders stoppen we de hele procedure. Terwijl 

 wij hier ‘s middags op de groep werken dus dan kun je daar helemaal niet mee bezig. 

 Dus dan zou er eigenlijk een flexibiliteit in moeten zitten, natuurlijk komen alle 

 stukken jullie kant op, maar dat gaat vanmiddag niet lukken”.  
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5.2.2 Samenwerking betrokken partijen 

De samenwerkingen tussen de verschillende partijen worden in deze paragraaf beschreven. 

Onderwijs 

Onderlinge samenwerking 

De onderlinge samenwerking tussen RMC en leerplicht in de toekomstige gemeente Midden-

Groningen verloopt goed, er is onderling veel overleg. Het VsO en PrO hebben onderling een 

goede samenwerking. Er vinden regionale overleggen plaats met stagebegeleiders en 

directeuren van het VsO en PrO en het PrO heeft overleg met het Entree-onderwijs (MBO-

scholen). RMC en leerplicht hebben een redelijk goede samenwerking met VsO en PrO, want 

er zijn korte lijnen en na meldingen van scholen (bijvoorbeeld verzuim) gaan ze er gelijk mee 

aan de slag. Scholen melden vaak heel laat als er bijvoorbeeld sprake is van verzuim. Ze 

weten niet goed wat RMC doet, wanneer ze moeten melden, hoe ze moeten melden en 

scholen proberen vaak eerst zelf de problemen binnen school op te lossen. 

 

“Ik merk dat de scholen het geregeld ook wel proberen recht te breien. Dat ze het toch 

binnen de school zelf houden met de verpleegkundige van de GGD. Dat ze denken toch 

nog maar een gesprekje er tegenaan en nog dingen gaan proberen. Terwijl het 

verzuim er dan wel is, maar dan proberen ze het zelf op te lossen. En als het dan niet 

lukt, dan ben je weer verder van huis”. 

 

Verder vindt het VsO dat RMC op meer scholen zichtbaarder zou moeten zijn, omdat RMC 

de taak heeft om jongeren te volgen/ monitoren. RMC doet aan monitoring met behulp van 

De arbeidstoeleiding en begeleiding van kwetsbare jongeren door de verschillende partijen 

verloopt redelijk. PrO- en VsO-scholen en het RMC/ leerplicht helpen jongeren voor wie 

dat haalbaar is, bij het behalen van een startkwalificatie en bereidt hen voor op werk, 

bijvoorbeeld door stage te lopen. Het merendeel van de jongeren stroomt uit naar een 

afspraakbaan en sommigen naar beschut werk. Er is een enkeling die doorstroomt naar 

vervolgonderwijs (MBO1) of naar een dagbestedingsplek of valt uit. Bij het uitstromen 

van school naar werk komt er vaak tussenkomst van de accountmanagers en werkcoaches 

van het jongerenteam van de gemeente. Toch kan de overgang van school naar werk beter: 

• Mismatch van vraag en aanbod van werk voor de doelgroep aanpakken. 

a. Kansen creëren voor de kwetsbare jongeren, specifiek twee doelgroepen: 

Jongeren in het doelgroepenregister en BBL- leerlingen (verdringing 

arbeidsmarkt). 

b. Om- of bijscholing als dat mogelijk is en anders nadruk op competenties in 

plaats van cognitie. 

c. Scholen zouden jongeren meer kunnen opleiden richting kansrijke beroepen/ 

sectoren. 

• Doorontwikkelen en promoten van de WerkWinkel  

• Laaggeletterdheid, meer in LBO+ niveau communiceren. 

• Gezamenlijk missie onderschrijven en inspanningen verrichten om alle kandidaten te 

kunnen plaatsen op een afspraakbaan.  

• Proces beschrijven van nazorg en begeleiding van jongeren.  

• Voorlichting aan werkgevers over de overgang van stage/school naar een arbeidsplek, 

meer bekendheid mogelijkheden voor bedrijven die willen werken met de doelgroep. 

• Meer tijd, budget, aandacht en maatwerk voor de jongeren. 
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Intergrip maar blijkbaar is dat voor VsO niet voldoende. Zowel RMC/ leerplicht en de scholen 

geven aan dat beide partijen meer en alles up-to-date moeten invullen in Intergrip. De 

jongeren en dan voornamelijk schoolverlaters die uitstromen richting werk worden in het 

Route Arbeid overleg op de scholen besproken. 
 

Samenwerking onderwijs met werk 

Over het algemeen zijn de partijen uit het gebied onderwijs tevreden over de samenwerking 

met de partijen uit het gebied werk. Als RMC een jongere heeft die niet richting onderwijs 

kan, maar richting werk of uitkering gaat dan pakken de werkcoaches van het jongerenteam 

deze jongere op. De accountmanagers houden de vacatures in de gaten en zorgen voor 

bemiddeling naar werk. De partijen weten elkaar snel te vinden, omdat ze op dezelfde locatie 

werken. Verder zijn er onderling afspraken gemaakt binnen de arbeidsmarktregio met de 

Route Arbeid en het bijbehorende online computerprogramma Intergrip. Een verbeterpunt 

hierbij is wel dat de werkcoaches jongerenteam (maar ook scholen) Intergrip beter en volledig 

in zouden moeten vullen. 

 De PrO- en VsO-scholen hebben vooral goede contacten, overleggen waarin 

schoolverlaters worden besproken en korte lijnen met de werkcoaches jongerenteam en 

accountmanagers van de gemeenten waar de meeste jongeren vandaan komen. Zo werkt het 

PrO Hoogezand veel samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het PrO en VsO in 

Veendam werken voornamelijk met de gemeente Veendam samen. In Veendam zitten enkele 

jongeren uit Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer op school. Het VsO in Veendam heeft 

de eerste contacten gelegd met een werkcoach van het jongerenteam in gemeente Hoogezand-

Sappemeer, de samenwerking is nog in ontwikkeling. Bij het PrO in Veendam is de 

samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde nog in ontwikkeling 

en is de stagebegeleider minder tevreden over de samenwerking met de gemeente 

Menterwolde. De komende gemeentelijke fusie is hier onder andere debet aan. 

 

“Menterwolde gaat met Hoogezand samen en investeert niet meer in nieuwe dingen. 

De stagebegeleider heeft contact gezocht met werkcoach van Menterwolde en die heeft 

de stagebegeleider doorverwezen naar een accountmanager van BWRI. De 

stagebegeleider weet nu in ieder geval bij wie ze moet zijn, waar ze de mailtjes heen 

moet sturen en deze mailtjes worden snel beantwoord door Hoogezand. Dat is erg 

prettig werken”. 

 

Een verbeterpunt in de samenwerking is dat het voor scholen in ieder geval duidelijk moet 

zijn bij wie ze van de gemeente moeten zijn als jongeren op uitstromen staan. De 

contactgegevens zouden bijvoorbeeld duidelijker in Intergrip kunnen staan. 

 PrO Veendam werkt veel samen met Training en Diagnose Centrum (TDC). De 

stagebegeleider overlegt met TDC over het aanvragen van beschut werk. Beschut werk is een 

andere aanvraag bij het UWV dan een aanmelding voor het doelgroepregister voor een 

afspraakbaan. Bij de aanmelding van het doelgroepregister controleert het UWV het 

inschrijfformulier en de PrO-beschikking. Bij het VsO komt een arbeidskundige bedrijfsarts 

(UWV) op school om te kijken of een jongere dan in aanmerking komt voor het 

doelgroepregister. 

Op de PrO- en VsO-scholen lopen de leerlingen veel stage en hebben de 

stagebegeleiders dus veel contact met bedrijven. Er zijn een aantal vaste bedrijven waarmee 

wordt samengewerkt. Dit zijn met name bedrijven die vanuit een sociaal standpunt/ 

maatschappelijke verantwoordelijkheid iets voor de doelgroep willen betekenen. Echter is het 

niet gemakkelijk om voor elke jongere een stageplek te regelen, omdat niet alles mogelijk is 

vanwege IQ en bedrijven over het algemeen naar mensen met een MBO 3-diploma vragen 
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(mismatch vraag en aanbod). Daarnaast zijn bedrijven vaak wel bereid om stages aan te 

bieden, maar als het om een dienstverband gaat, haken ze af. Ze willen niet of ze hebben de 

mogelijkheden niet om de begeleiding te bieden die de jongeren nodig hebben. Toch proberen 

de stagebegeleiders bedrijven geïnteresseerd te maken voor de doelgroep. De stagebegeleiders 

denken dat er meer bekendheid voor de Participatiewet en loonkostensubsidie zou moet 

komen, zodat meer bedrijven iets met de doelgroep willen gaan doen. Verder zijn er ouders 

die de stagebegeleiders attenderen op bedrijven waar de jongeren eventueel stage zouden 

kunnen lopen. Dit zijn vaak bedrijven van kennissen. 

 

Samenwerking onderwijs met dagbesteding 

Het wisselt per onderwijspartij wat ze van de dagbesteding/hulpverleningspartijen vinden. 

RMC/ leerplicht vinden de samenwerking met het sociaal team goed verlopen. 

 

“Vanuit ons vind ik het heel soepel lopen. We zitten allemaal één keer in de week bij een 

sociaal team Hoogezand-Sappemeer. En er zijn altijd wel strubbelingen en dat komt ook 

omdat er heel veel doorloop is aan personeel bij het sociaal team (in Menterwolde ook). 

En we heel erg zoekende zijn van hoe pakken jullie het deel op als het gaat om 

dagbesteding van de kwetsbare doelgroep. En hoe doen wij ons deel als het gaat om 

arbeid en scholing, maar de eerste contacten dat loopt wel prima. Ze kennen ons en wij 

kennen hun”. 

 

Bij alle scholen zijn het sociaal team en andere hulpverleningsinstanties aanwezig bij het 

schoolverlaters/uitstromers overleg. Het PrO en VsO in Veendam is tevreden over de 

samenwerking met het sociaal team, omdat ze vaste contactpersonen hebben en met sommige 

casussen wordt er gezamenlijk overlegd. Bij het PrO is welzijnsorganisatie Compaen de 

schakel tussen school en het sociaal team, als er bijvoorbeeld iets bij Wmo geregeld moet 

worden dan doet Compaen dat. Daarnaast heeft het PrO Veendam een zorgcoördinator in 

dienst die alles regelt op het gebied van zorg.  

 

Verbeterpunten 

In samenwerking tussen de onderwijspartijen en de hulpverleningspartijen zijn er een aantal 

verbeterpunten: 

1. VsO Veendam heeft geen vast aanspreekpunt uit het sociaal team in de toekomstige 

gemeente Midden-Groningen, waardoor het lastig is om via korte lijnen te communiceren. 

2. PrO Hoogezand vindt dat het sociaal team Intergrip volledig in zouden moeten vullen. 

3. Voor PrO Hoogezand is het moeilijk om een goed overzicht te krijgen van wat er in een 

gezin speelt. Dit kan juist een belangrijke verklarende factor zijn voor bepaald gedrag van 

de jongeren. Het sociaal team zou meer informatie kunnen verstrekken, maar privacy is 

hier een grote belemmerende factor. Het sociaal team geeft om die reden weinig 

informatie, terwijl als het sociaal team of een zorginstantie aan het PrO informatie vragen 

dan doet het PrO daar niet moeilijk over als het in het belang van de jongere is.  

Door RMC en leerplicht wordt privacy als belemmerende factor ervaren bij de 

informatievoorziening. Het RMC is makkelijker in de informatievoorziening, als ze iets 

signaleren (bijvoorbeeld twee jongeren die in slechte woonomstandigheden leven, geen 

inkomen en geen opleiding hebben) en niet vertrouwen, dan brengen ze de wijkagent en 

het jongerenwerk op de hoogte.  

4. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft elk sociaal team een andere procedure en 

zou het voor een betere samenwerking handig zijn als de procedures op elkaar worden 

afgestemd en dat dezelfde lijnen worden gevolgd.  
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5. De dagbestedingsroute (indicatiestelling) verloopt stroef en er zouden duidelijkere 

afspraken moeten komen over budgetten en indicatiestelling voor snellere afhandeling. 

Ook zou er meer duidelijkheid over budgetten voor trajecten/ projecten (bijvoorbeeld 

halen VCA) moeten komen, want het is af en toe zoeken en puzzelen voor RMC/ 

leerplicht hoe ze het geld bij elkaar moeten krijgen. 

 

Samenwerking onderwijs met overige partijen 

Ouders 

Het gebied onderwijs werkt samen of heeft in ieder geval contact met de ouders van de 

jongeren. Op scholen en bij RMC/leerplicht vindt bijna altijd overleg met de jongeren plaats 

waar de ouders bij zijn. Ouders krijgen veel informatie over de mogelijkheden, diensten en 

bijvoorbeeld de overgang van school naar werk door ouderavonden, voorlichtingen en 

gesprekken. School adviseert/ begeleidt jongeren naar een bepaalde uitstroomroute en de 

meeste ouders zijn het daar mee eens. Er zijn enkele ouders die het er niet mee eens zijn en 

hun kind over- of onderschatten. 

RMC en leerplicht merken op dat sommige ouders meer betrokken en meewerkend 

zijn dan andere ouders. De ouders in Menterwolde en Slochteren zijn uit zichzelf meer 

betrokken dan de ouders in Hoogezand-Sappemeer. RMC en leerplicht denken dat dit aan het 

dorpse karakter van Menterwolde en Slochteren ligt. 

 

Jongeren 

Het contact (samenwerking) met de jongeren is wisselend per jongere en per onderwijspartij. 

Het RMC/ leerplicht ziet een groep jongeren die pertinent niet komt opdagen en niet reageert 

op brieven. Het is dan vaak niet duidelijk waarom de jongere niet komt. Deze jongeren zijn 

vaak wel minder gemotiveerd en vooral deze groep kost veel tijd en werk. Er is een groep die 

wel op komt dagen, maar die het liefste wil dat RMC alles voor ze regelt. 

 Op het PrO en VsO zien ze dat de jongeren over het algemeen wel mee willen werken 

en gemotiveerd zijn. Dit komt omdat ze door de stages een reëel zelfbeeld krijgen, erachter 

komen wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Het grootste gedeelte van de jongeren 

bewandelt dus het pad naar het uitstroomprofiel die de scholen adviseren. 

Werk 

Onderlinge samenwerking 

De werkcoaches van het jongerenteam en de accountmanagers weten elkaar te vinden en 

hebben één keer in de zes werken een overleg over de kwetsbare jongeren (RMC/ leerplicht 

ook bij aanwezig). Bij de overgang van school naar werk kunnen de werkcoaches de 

accountmanagers (het werkgeversteam) inschakelen bij het vinden van een baan voor de 
jongeren. De werkcoaches van Menterwolde hebben met de accountmanagers van BWRI 

contact en hebben wel eens overleg met Wedeka (sociale werkvoorzieningsbedrijf) Veendam 

en TDC Oost-Groningen over de arbeidstoeleiding.  

Om de werkgelegenheid (ook voor de kwetsbare jongeren) te stimuleren en kwetsbare 

jongeren te ondersteunen richting werk zijn er regionaal allerlei afspraken en 

samenwerkingsverbanden binnen de arbeidsmarktregio Werk in Zicht (Route Arbeid, project 

Aanpak Jeugdwerkloosheid en Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht). Zo wordt er binnen de 

arbeidsmarktregio door de accountmanagers in brancheteams gewerkt en zitten alle 

accountmanagers uit de hele regio per branche regelmatig met elkaar om tafel. Er worden dan 

afspraken gemaakt, projecten ingericht en bijeenkomsten georganiseerd en wordt er naar één 

contactpersoon per werkgever in de hele regio toegewerkt. 

Uit het project Aanpak Jeugdwerkloosheid (arbeidsmarktregio, Werk in Zicht) blijkt 

dat in regio Oost een extra werkcoach wordt aangesteld die zich specifiek richt op de jongeren 
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zonder startkwalificatie. De projectleider heeft goed contact met de werkcoaches van het 

jongerenteam en beleidsmedewerker Participatiewet van Hoogezand-Sappemeer en 

Slochteren en hebben wel eens gesprekken over wat er speelt in de regio/ gemeente. Hieruit 

bleek dat de samenwerking tussen onder andere het RMC, de werkcoaches en de 

accountmanagers goed verloopt. Echter constateerden ze wel dat ze bepaalde groepen 

jongeren niet goed konden bereiken terwijl ze dan bijvoorbeeld wel bij de hulpverlening in 

beeld waren. 

Verder geeft de projectleider aan dat het voor accountmanagers makkelijker scoren is 

met hoger opgeleiden, omdat ze die sneller aan het werk krijgen. De gemeenten zetten in op 

wat het meest effectief is en daarom gaat in veel gevallen het geld meestal naar de hoger 

opgeleiden om hen aan het werk te krijgen. Je hebt zo wel minder hoger opgeleiden in de 

uitkering, maar de onderkant blijft groeien. De projectleider geeft aan dat de werkloosheid aan 

de onderkant hardnekkige problematiek is en om dit aan te pakken de caseloads van 

werkcoaches omlaag moeten om zo de klant beter te kunnen bedienen. 

 

“De groeiende economie zorgt voor meer werk en dalende jeugdwerkloosheidcijfers, 

maar hier lijken vooral de beter opgeleide jongeren met startkwalificatie van te 

profiteren, want de onderkant blijft groeien. Het aantal jongeren in de bijstand daalt 

echter (nog) niet, dit heeft met name te maken met mismatching naar werk”. 

 

De werkcoaches jongerenteam en de accountmanager hebben nog wel een aantal 

verbeterpunten voor beleid. De werkcoaches zouden graag meer beleid uitgestippeld willen 

hebben over de loonwaardemeting, nazorg en invulling trajecten. 

De accountmanagers hebben veel contact met bedrijven in Midden-Groningen over 

personeelszaken, vacatures en proberen bedrijven te overtuigen om kwetsbare jongeren in 

dienst te nemen. De accountmanagers kennen de bedrijven goed. De bedrijven die stage- en/of 

werkplekken aanbieden voor de kwetsbare jongeren zijn betrokken met de doelgroep of 

voelen de verplichting vanuit de Participatiewet om iets met de doelgroep te moeten doen.  

 Een van de werkgevers waarmee gesprokken is, heeft veel contact met een groep 

collega ondernemers (drukker, agrarisch bedrijf, loonbedrijf) die ook kwetsbare jongeren in 

dienst hebben of stageplekken bieden. Het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijven 

vindt de werkgever erg plezierig. De doelgroep zou voor meerdere kleine bedrijven een kans 

kunnen bieden. De werkgever zou er wel meer bekendheid aan willen geven, vervult al een 

redelijke ambassadeursrol en staat er voor open om daar nog meer mee te gaan doen. 

 

“De werkgever zou wel meer bekendheid aan het in dienst hebben van kwetsbare 

jongeren willen geven en is daarom ook altijd wel bereid om zoals dit, een interview te 

geven. De werkgever heeft op verschillende plaatsen al zijn verhaal gedaan”. 

 

De andere werkgever gaf aan behoefte te hebben aan af en toe een netwerkbijeenkomst voor 

werkgevers die jongeren met een arbeidsbeperking/ een afspraakbaan in dienst hebben om 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. De accountmanager aanwezig bij het gesprek gaf aan 

hier wat mee te gaan doen. 

 

UWV 

De verschillende partijen binnen het gebied Werk hebben verschillende 

samenwerkingservaringen met het UWV. De partijen zijn over het algemeen niet erg tevreden 

met samenwerking met het UWV.  Zo heeft de werkcoach uit Menterwolde onvoldoende 

contact met het UWV en hebben de werkcoaches jongerenteam uit Hoogezand-Sappemeer en 

Slochteren alleen noodzakelijk contact met het UWV als bijvoorbeeld een jongere richting 
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beschut werk gaat of over de PrO jongeren. Voor de werkcoaches jongerenteam is het niet 

duidelijk bij wie de nieuwe meldingen van jongeren die opgenomen zijn in het 

doelgroepregister binnenkomen. Deze meldingen komen in ieder geval niet direct bij 

werkcoaches terecht. Hier zouden betere afspraken over gemaakt moeten worden. 

 Uit het gesprek met de accountmanager van BWRI blijkt dat hij de meldingen over het 

doelgroepregister krijgt. De accountmanager streeft ernaar om bij een melding te kijken of hij 

iets voor die persoon kan betekenen. Verder heeft de accountmanager goed contact met het 

UWV en werkt onder andere samen met de bedrijfsscan functiecreatie. 

De beleidsmedewerker Participatiewet geeft aan dat het UWV weinig tot geen informatie 

geeft en niet proactief is richting de gemeente over het doelgroepregister. Daarentegen is het 

UWV op het gebied van Wajong wel actief om gegevens bij de gemeente op te vragen (eigen 

belang). Dus als het in het belang van het UWV is dan staan ze open voor samenwerken, maar 

is het in het belang van de gemeente dan zijn de deuren dicht.  

De projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid van de arbeidsmarktregio ervaart geen 

problemen met het delen van informatie en krijgt van het UWV wel gegevens over 

bijvoorbeeld het aantal werklozen. Verder kende het project Aanpak Jeugdwerkloosheid een 

ambitie om een sterke samenwerking tussen RMC, afdeling Werk gemeente en UWV rond 

voortijdige schoolverlaters en werkzoekende jongeren te creëren en concrete doelen af te 

spreken over aantal duurzame matches naar betaald werk; dit draagt bij aan het terugdringen 

van de jeugdwerkloosheid. In het begin van de transitie waren de onderlinge verhoudingen 

erg onduidelijk, maar hebben de partijen nu meer inzicht in elkaars mogelijkheden. 

  

Samenwerking werk met onderwijs 

De werkcoaches jongerenteam en de accountmanagers hebben goed contact met de scholen 

waar veel jongeren uit de gemeente onderwijs volgen. Ze hebben vroegtijdig contact over de 

uitstroom van de jongeren en welke stappen er gezet moeten worden om te zorgen voor een 

warme overdracht van school naar werk (Route Arbeid). De scholen waar weinig jongeren uit 

de gemeente onderwijs volgen hebben de werkcoaches jongerenteam alleen noodzakelijk 

contact met de scholen. De scholen melden alleen dat er jongeren uitstromen. De werkcoaches 

van het jongerenteam kunnen het zich niet permitteren om meer contacten te onderhouden 

met deze scholen in verband met de werkdruk (grote caseloads en onderbezetting). Een 

oplossing zou kunnen zijn dat de werkcoaches en de scholen de krachten bundelen en 

bijvoorbeeld de scholen taken van de werkcoaches overnemen, zoals jobcoaching bij BBL. 

 De accountmanagers en de werkcoaches jongerenteam hebben goed contact met 

RMC/leerplicht. Ze weten elkaar te vinden en wisselen over en weer gegevens en informatie 

uit. Voor een betere samenwerking geven de werkcoaches aan dat de leeftijd van de groep 

jongeren waar het RMC zich op focust verhoogd zou moeten worden tot 27 jaar om ook die 

jongeren te kunnen monitoren. 

  

Samenwerking werk met dagbesteding 

De werkcoaches jongerenteam en de accountmanagers hebben een redelijke samenwerking 

met het sociaal team/ de casemanagers. Ze weten elkaar te vinden, accountmanagers mailen 

weleens vacatures naar de sociale teams (zowel afspraakbaan als reguliere banen) en de 

sociale teams melden ook wel kandidaten die graag aan het werk willen.  

 

Verbeterpunten 

Een aantal zaken die nog verbeterd kunnen worden in de samenwerking, zijn: 

1. Sociale teams zouden meer werkzoekenden mogen melden. 
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2. Gegevens worden onderling uitgewisseld met toestemming van de persoon (of ouders) in 

kwestie, maar als er geen toestemming is, wordt informatie-uitwisseling lastig in verband 

met de privacy.  

3. Het dagbestedingsgedeelte is niet inzichtelijk voor de werkcoaches jongerenteam. Ze 

zouden daar graag meer duidelijkheid over willen hebben, bijvoorbeeld hoeveel jongeren 

er daadwerkelijk op de dagbestedingsroute zitten.  

4. De werkcoaches jongerenteam lopen er tegenaan dat ze niet altijd dezelfde doelen voor 

ogen hebben als de andere hulpverleners. 

 

“De persoonlijk begeleiders leven te veel mee met de jongeren en dat staat de 

ontwikkeling van de jongeren in de weg. De persoonlijk begeleiders zouden meer als 

professionals mee moeten denken en samen moeten werken met ons om een positieve 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jongere”. 

 

Samenwerking werk met overige partijen 

Ouders 

De ouders van de jongeren zijn aanwezig bij de gesprekken met de accountmanagers en de 

werkcoaches jongerenteam. De werkcoaches zouden graag de toegang naar het jongerenteam 

wat laagdrempeliger willen hebben, zodat ze zichtbaarder zijn voor ouders en jongeren. 

Verder valt het de accountmanager op, dat tijdens de gesprekken sommige ouders hun 

kinderen onder- of overschatten en daarmee hun kinderen beïnvloeden in hun keuzes. 

 

“Ouders zeggen dan bijvoorbeeld dat hun zoon te goed is voor bepaald werk of ze 

zeggen dat hun zoon dat werk niet kan doen, omdat hij veel te beperkt is. Maar op zo’n 

beïnvloedbare leeftijd moet je daar soms een beetje voorzichtig mee zijn”.  

 

Jongeren 

De accountmanager en de werkcoaches jongerenteam merken dat de jongeren uit het 

Praktijkonderwijs erg gemotiveerd zijn en graag willen werken. Jongeren die al een tijdje 

thuiszitten, zijn vaak minder gemotiveerd en staan niet altijd open voor hulp en begeleiding. 

Dit komt volgens de accountmanager door de uitkering, omdat dan bij sommige mensen de 

prikkel mist om aan het werk te gaan. Er komt geld binnen zonder te werken. Zo zijn er 

jongeren die denken: ik ga niet werken, want dan word ik gekort op mijn uitkering. Eigenlijk 

is het andersom, je werkt en dat wat je te kort komt, wordt aangevuld met een uitkering. De 

jongeren moeten dus anders gaan denken. 

Dagbesteding/ hulpverlening 

Onderlinge samenwerking 

De samenwerking tussen de casemanagers Jeugd binnen de sociale teams is goed, maar tussen 

de verschillende teams is er weinig contact met de andere casemanagers Jeugd. Echter vertelt 

de casemanager Jeugd uit Slochteren dat ze samen met de andere casemanagers van de drie 

gemeenten in een intervisiegroep zit.  

Het sociaal team in Slochteren heeft een bepaalde manier van werken en dat werpt zijn 

vruchten af, mede omdat het sociaal team klein is en bestaat uit een diversiteit aan collega’s 

(bijvoorbeeld Wmo, leerplicht, maatschappelijk werk, MEE Groningen en jongerenwerker). 

Als de casemanager Jeugd er al eens niet uitkomt dan bespreekt ze anoniem wel eens een 

casus met het sociaal team. Ook heeft het sociaal team in Slochteren zich steeds meer 

geprofileerd en krijgen ze steeds meer bekendheid bij huisartsen, scholen, behandelaars en 

zorginstellingen. 
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De sociale teams in Hoogezand-Sappemeer werken meer gescheiden (wel in één 

pand), bijvoorbeeld de casemanagers Jeugd werken onderling samen en de casemanagers 

Wmo werken onderling samen. Maar waar nodig wordt er tussen de verschillende 

casemanagers samengewerkt en worden sommige casussen tijdens collegiale consultatie 

besproken.  

In Menterwolde bestaat het sociaal team net als in Slochteren uit een divers team. 

Leerplicht zit niet in het sociaal team van Menterwolde. De casemanagers Jeugd in 

Menterwolde werken veel samen en vinden het de kracht van het sociaal team dat 

verschillende expertises samen op pad kunnen gaan. 

De persoonlijk begeleider heeft contact met het sociaal team over bijvoorbeeld 

verlenging Jeugdwet of indicaties Wmo (voor dagbesteding). Deze partijen zijn aanwezig bij 

het Multidisciplinair Overleg, waarbij deskundigen/ hulpverleningsinstanties uit verschillende 

beroepsgroepen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld behandelaars, VNN, Lentis en Centrum 

Beschermd Wonen. 

 

Verbeterpunten 

De samenwerking tussen de verschillende hulpverleningspartijen kan nog wel verbeterd 

worden: 

1. De locatie van het sociaal team in de gemeente Menterwolde (het gemeentehuis) is niet 

erg toegankelijk en het sociaal team zou graag net als in Hoogezand-Sappemeer in de wijk 

willen zitten.  

2. De casemanagers Jeugd van de drie gemeenten geven aan dat ze in de toekomst (fusie 

gemeenten) graag willen zien dat de casemanagers (sociale teams) dezelfde werkwijzen en 

beleid hebben. Dit is nu nog verschillend. In Slochteren worden er veel rapporten 

geschreven, in Hoogezand-Sappemeer zitten er standaard twee casemanagers op één gezin 

en in Menterwolde alleen bij de complexe zaken. 

3. De dagbestedingspartijen hebben met veel verschillende hulpverleningsinstanties en 

organisaties te maken dat het niet altijd duidelijk is wat er mogelijk is. 

4. De casemanagers Jeugd in Menterwolde geven aan dat er nog wel een stukje PR nodig is 

om meer bekendheid te krijgen, want in veel gevallen is er een verkeerd beeld/ negatieve 

associatie van het sociaal team (geldt ook in Hoogezand-Sappemeer). 

 

“Wanneer je hier betrokken bent bij een gezin zijn mensen ook snel bang dat hun kind 

 wordt afgepakt, omdat ze denken dat de jeugdbescherming in het sociaal team zit. Er  

ligt hier wel een grote drempel nog. Ja, een stukje PR dat is wel een goeie uitdaging 

 voor Menterwolde”. 

 

Samenwerking dagbesteding met werk 

Het sociaal team (casemanagers Jeugd) in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren verwijzen de 

jongeren voor werk door naar BWRI/ de werkcoach jongerenteam. De casemanagers Jeugd in 

Menterwolde kennen de werkcoaches niet in alle gevallen en zijn niet altijd bekend met het 

traject van de begeleiding naar werk: 

 

“Ik denk dat het voor ons duidelijker moet worden wat de rol van de werkcoach is (wie 

 dat is en wat diegene doet) en dat er zo een soepelere/ snellere overgang is van school 

 naar werk”. 

 

De persoonlijk begeleider werkt nauwelijks samen met de werkcoaches van het jongerenteam, 

omdat hij veelal jongeren begeleidt waarvoor werk en onderwijs te hoog gegrepen zijn 

(dagbesteding vaak wel mogelijk). De jongerenwerker heeft weinig contact met de 
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werkcoaches jongerenteam, omdat de jongerenwerker de jongeren vaak zelf naar werk 

begeleidt. 

 

Samenwerking dagbesteding met onderwijs 

De casemanagers Jeugd in de toekomstige gemeente Midden-Groningen zijn bij 

leerlingenoverleggen, zorg- en adviesteam (ZAT) overleggen aanwezig en ze betrekken 

scholen bij casussen. Scholen zijn de eerste signalerende partij bij schoolverzuim. Sommige 

casemanagers merken op dat leerkrachten de procedures niet goed kennen. Leerkrachten 

denken dat ze een melding doen als ze contact met het sociaal team opnemen, maar ze moeten 

eerst toestemming vragen aan de ouders.  

 Als de casemanagers Jeugd op de hoogte zijn van verzuim en de leerplichtambtenaar 

nog niet dan brengen zij die op de hoogte. Andersom duurt het vaak lang voordat een melding 

van verzuim van leerplicht bij de casemanagers terechtkomt. Bij veel schooluitval gaan de 

casemanagers Jeugd, leerplicht en de ouders de samenwerking aan om te kijken hoe ze de 

jongeren weer kunnen motiveren richting school. 

 

Samenwerking dagbesteding met overige partijen 

De dagbestedingspartijen werken met veel verschillende organisatie samen, bijvoorbeeld 

reclassering, GKB, politie, schuldhulpverlening en huisarts. De casemanagers Jeugd in 

Hoogezand-Sappemeer geven aan dat de samenwerking met de huisarts beter kan: 

 

“Veel verwijzingen gaan via de huisarts, het voordeel daarvan is dat er bij ons minder 

werkdruk is maar een nadeel daarvan is dat de huisartsen en wij niet in hetzelfde 

systeem werken. We kunnen niet inzien welke hulp er dus al is ingezet als de huisarts 

heeft doorverwezen naar een hulpinstelling. Hierbij werkt de Wet op de privacy ook 

soms tegen”. 

 

Ouders 

Als de casemanagers Jeugd jongeren ondersteunen dan wordt er ook naar het gezin van die 

jongere gekeken en bij de hulpverlening betrokken. De casemanager, de persoonlijk 

begeleider en andere hulpverleners kunnen niks zonder toestemming van de ouders. De 

ouders zijn bij veel overleggen aanwezig. De rol van de ouders is groot en het is van belang 

om dezelfde visie te hebben, want als de ouders hun kinderen niet genoeg motiveren of naar 

ze luisteren dan zullen de kinderen niet meewerken. De jongerenwerker merkt op dat 

sommige ouders hun kinderen betuttelen en het soms beter denken te weten dan hun kind zelf, 

wat vaak averechts werkt bij de hulpverlening. 

 

Jongeren 

De dagbestedingspartijen hebben wisselende ervaringen met de samenwerking met de 

jongeren. Sommige jongeren werken vrijwillig mee, maar sommige ook niet. In enkele 

gevallen kan dan een gedwongen kader afschrikken. Jongeren staan het meeste open voor 

‘jongere’ begeleiders, omdat ze het gevoel hebben dat ze hen beter begrijpen. De gesprekken 

tussen de partijen en jongeren zijn laagdrempelig, de jongeren kunnen altijd langsgaan en er is 

contact via de app en mail. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

5.2.3 Gemeente Emmen 

De gemeente Emmen is bestudeerd, omdat daar over het algemeen dezelfde zaken spelen als 

in de toekomstige gemeente Midden-Groningen. Wellicht kan de gemeente nog lessen leren 

uit de arbeidstoeleiding en de samenwerking tussen de betrokken partijen in de gemeente 

Emmen. 

Arbeidstoeleiding, begeleiding en ondersteuning 

Klantmanager werk (jongeren) - werk 

In de gemeente Emmen waar over het algemeen dezelfde zaken (zoals weinig 

werkgelegenheid) spelen als in de toekomstige gemeente Midden-Groningen, pakken ze de 

arbeidstoeleiding anders aan. De klantmanagers richten zich op de jongeren van het PrO en 

VsO en hebben in het laatste jaar dat de jongeren op school zitten regelmatig gesprekken met 

stagebegeleiders en mentoren. Naast de klantmanagers is er een jobhunter binnen de gemeente 

Emmen, die komt regelmatig op de scholen. Tijdens de gesprekken op scholen worden de 

mogelijkheden van de jongeren besproken. Jongeren die goed te bemiddelen zijn naar werk, 

pakt de jobhunter op en die komen niet in beeld bij de klantmanagers. De klantmanagers 

vangen alleen de jongeren op die nog niet geplaatst zijn en begeleiden hen naar werk met 

behulp van trajecten en trainingen. In Emmen wordt er vooral gebruik gemaakt van het 

Training en Diagnose Centrum (TDC) waar jongeren sollicitatietrainingen kunnen krijgen, 

certificaten kunnen halen, intern kunnen werken en vervolgens uitstromen naar werk. Een 

TDC programma is te vergelijken met de WerkWinkel van BWRI. De klantmanager begeleidt 

vooral jongeren naar een afspraakbaan, maar er is soms een enkeling die naar regulier werk 

begeleid wordt. In de gemeente Emmen zijn er best veel bedrijven bereid om kwetsbare 

jongeren in dienst te nemen. De jongeren worden dan voornamelijk bij ‘simpel 

productiewerk’ ingezet. 

 

Project 2getthere coaching - hulpverlening 

Uit veel gesprekken blijkt dat een maatje of buddy van de eigen leeftijd belangrijk is om 

jongeren te motiveren of in beweging te krijgen. Er zijn veel organisaties die maatjesprojecten 

aanbieden, waaronder het project 2getthere coaching (financiering door subsidie van de 

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verloopt matig. Uit de gesprekken met de 

verschillende partijen blijkt dat de partijen in verschillende gebieden hun eigen gebied 

goed kennen, maar zijn minder goed op de hoogte van de functies, taken en diensten van 

de andere gebieden en partijen. Voor een betere (snellere) samenwerking zou er meer 

bekendheid bij de verschillende partijen (maar deels ook bij burgers) moeten komen, bij 

wie men moet zijn met welke vragen, wat welke partij doet en welke middelen/ budgetten 

er zijn. Er zijn nog een aantal punten die de samenwerking bemoeilijken: 

• In veel gevallen ontbreekt een vast contactpersoon en is men zoekende bij wie men 

moet zijn voor begeleiding/ arbeidstoeleiding en zijn er partijen die daarom zelf de 
arbeidstoeleiding doen.  

• Gegevens worden onderling uitgewisseld met toestemming van de persoon (of ouders) 

in kwestie, maar als er geen toestemming is, wordt informatie-uitwisseling lastig in 

verband met de privacy. De samenwerking wordt hierdoor bemoeilijkt. 

• Sociale teams zouden meer werkzoekenden mogen melden als ze dat signaleren. 

• In de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft elk sociaal team een andere werkwijze en 

procedures. Deze verschillen ook weer met die van de gemeente Menterwolde en 

Slochteren en zou er gestreefd moeten worden dezelfde lijnen en doelen te volgen voor 

een betere samenwerking. 
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gemeente). Het project kent een persoonlijke aanpak, werkt op basis van 

ervaringsdeskundigheid en eigen kracht. Jongerencoaches coachen jongeren in de eigen 

leeftijdsgroep naar werk, stage en/of school, of preventief om uitval te voorkomen. De 

coaches ondersteunen waar het kan en leggen de verbindingen tussen jongeren en 

organisaties, scholen en werkplekken, maar de jongeren moeten het zelf doen en verder 

oppakken. De jongeren stromen na deelname aan het project voornamelijk uit naar werk 

(afspraakbaan of beschut werk), school of hulpverlening. De instrumenten die worden ingezet 

om dit te verwezenlijken, zijn onder andere het leerwerkloket, uitzendbureaus en het project 

Movements (jongeren dagen zichzelf en elkaar uit om in actie te komen, zichzelf te 

(her)ontdekken en zo hun eigen kans op werk of school te vergroten). 

De jongerencoaches hebben geen speciale vooropleiding nodig, maar worden getraind 

binnen het project en krijgen van daaruit hun professionaliteit en expertise. Het project is voor 

en door jongeren en het is de bedoeling dat de jongerencoaches na twee jaar weer uitstromen. 

Door het opgebouwde netwerk tijdens het project is het geen probleem om uit te stromen naar 

ander werk. Het mes snijdt dus aan twee kanten, want de jongerencoaches helpen de jongeren 

maar ook zichzelf. Door zich aan te sluiten bij het project verdienen ze geld, ontwikkelen ze 

zichzelf en stromen uit naar werk. 

Samenwerking betrokken partijen 

Klantmanager Werk (jongeren) - werk 

In de gemeente Emmen wordt er niet zoveel gebruik gemaakt van accountmanagers, omdat de 

klantmanagers een jobhunter in hun team hebben en de taken van de accountmanagers 

grotendeels oppakt. Af en toe komen de accountmanagers wel met vacatures. Net als bij de 

toekomstige gemeente Midden-Groningen kan de samenwerking met het UWV in de 

gemeente Emmen beter, omdat de communicatie niet soepel verloopt en ze elkaar slecht 

weten te vinden. 

 Op het gebied van onderwijs en werk hebben de klantmanagers net als in de 

toekomstige gemeente Midden-Groningen goed contact met scholen en sluiten vroegtijdig aan 

bij de overleggen over de uitstroom van de jongeren. Daarnaast, in tegenstelling tot Midden-

Groningen, nemen docenten in de gemeente Emmen wel taken over van de klantmanagers en 

bieden jobcoaching bij BBL. 

 Verder heeft de klantmanager korte lijntjes met de sociaal teams en weet door de 

nauwe samenwerkingen goed wat er mogelijk is, bijvoorbeeld wat Wmo kan bieden. In 

Emmen zijn er verschillende projecten/ organisatie die jongeren proberen te activeren. Zo 

proberen jongerenwerkers jongeren te activeren doormiddel van sport- en 

creativiteitsactiviteiten en wordt het project 2getthere ingezet om jongeren met persoonlijke 

problemen te helpen.  
 

Project 2getthere coaching - hulpverlening 

De jongerencoaches verwijzen de jongeren door naar het sociaal team of andere 

hulpverleningsorganisaties of begeleiden/motiveren ze richting school of werk. De coaches 

sluiten aan bij het sociaal team en bespreken verschillende casussen om te kijken wat de 

jongerencoaches kunnen betekenen voor de jongeren. 

 De laagdrempeligheid en het informele contact werken goed, jongeren spreken elkaars 

taal en accepteren veel van elkaar. De jongerencoaches hebben een soort geheimhouding/ 

vertrouwensrelatie met de jongeren, dat kan soms moeilijk zij bij informatieverstrekking naar 

derden. Als een jongere wil dat een jongerencoach iets niet aan ouders of instanties meldt dan 

gebeurt dat niet, tenzij het noodzakelijk/ verplicht is. 
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Mogelijk interessante punten voor de toekomstige gemeente Midden-Groningen, zijn: 

- De klantmanager is erg te spreken over het programma en de trajecten van het Training en 

Diagnose Centrum (TDC). Er zit een TDC in Veendam en zoals al eerder vermeld zijn het 

VsO en PrO erg positief over het TDC. Bij BWRI vinden soortgelijke diensten plaats, 

bijvoorbeeld de WerkWinkel, maar dit is nog in ontwikkeling en zou meer bekendheid 

moeten krijgen om een succes te worden. 

- Uit veel gesprekken blijkt dat een maatje of buddy van de eigen leeftijd belangrijk is om 

jongeren te motiveren of in beweging te krijgen. Het project 2getthere zou eventueel een 

initiatief voor de toekomstige gemeente Midden-Groningen kunnen zijn, omdat sommige 

hulpverleners en partijen van de gemeente aangeven moeite te hebben om jongeren in 

beweging te krijgen. Daarnaast snijdt het mes aan twee kanten en biedt het mogelijkheden 

voor de jongerencoaches zelf die kunnen werken en leren. 
 

5.3 Ervaringen kwetsbare jongeren 

Tijdens de gesprekken met de kwetsbare jongeren is er gevraagd naar de route die de jongeren 

hebben doorlopen en naar de ervaringen met de diensten van de gemeente. Hieronder volgt 

een uitwerking van de resultaten van die gesprekken. 

5.3.1 Route: opleiding & werk 

Het merendeel van de jongeren doorloopt geen continue route van school naar werk. De 

jongeren switchen veel tussen verschillende scholen en banen. De meeste banen zijn vaak 
maar van korte duur als gevolg van veranderde interesses van de jongeren of het niet naar 

behoren functioneren van de jongeren. 

De meeste jongeren die op dit moment werk hebben, zitten op een 

arbeidstrainingsplek, zitten bij de WerkWinkel of hebben een afspraakbaan. Er zijn twee 

jongeren die een lopende aanmelding hebben voor beschut werk. Over het algemeen zijn de 

jongeren redelijk positief over hun baan, omdat 1) het afwisselend werk is, 2) het past bij hun 

interesses, en 3) het inkomsten oplevert. Er zijn een aantal jongeren minder positief over hun 

baan, omdat 1) ze niet goed met hun collega’s op kunnen schieten, en 2) de baan toch niet 

helemaal bij hun interesses past. 

Er zijn een aantal jongeren die nog onderwijs (REA-college, MBO-opleiding niveau 1 

en 2) volgen of gaan volgen en deze jongeren zijn erg gemotiveerd om hun diploma te halen 

en hebben het erg naar hun zin op school. Ook krijgen ze goede en prettige begeleiding van de 

docenten/coaches op die scholen. 

5.3.2 Begeleiding 

Het merendeel van de jongeren komt bij de gemeente (werkcoaches van het jongerenteam) 

terecht door het aanvragen van een bijstandsuitkering. De jongeren zijn over het algemeen 

positief over de begeleiding vanuit de gemeente: 1) kunnen altijd bij de werkcoaches terecht, 

2) er wordt goed geluisterd naar de jongeren, 3) hebben voldoende gespreksmomenten en 4) 

over het algemeen een vaste werkcoach en/ of jobcoach. 

Echter zijn er enkele jongeren iets minder positief over de begeleiding: 1) behoefte aan 

duidelijkheid bij wie ze moeten zijn, jobcoach of werkcoach, en 2) bij twee jongeren verloopt 

het contact met de werkcoach moeizaam. Een ander punt dat beter kan, is dat bij het 

aanvragen van een uitkering de medewerkers van de gemeente wel wat klantvriendelijker 

mogen zijn en meer rekening mogen houden met wat voor (kwetsbaar) persoon ze tegenover 

zich hebben. 
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5.4 Succesfactoren en stappenplan uit de literatuur 

Een aantal succesfactoren (Baan & Zwaveling, 2017) en stappen van jeugd naar 

volwassenheid (Nederlands Jeugdinstituut¹, 2017) uit de literatuur rondom een goede 

arbeidstoeleiding, komen terug in de uitkomsten van de gesprekken. 

 

Zeven succesfactoren arbeidstoeleiding: 

1) Samenwerking tussen verschillende disciplines (+/-) 

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verloopt matig. De partijen weten elkaar niet 

altijd te vinden en weten niet wat elkaars diensten zijn, waardoor de samenwerking soms 

stroef verloopt. 

 

2) Jongere centraal (+/-) 

Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat er goed naar de jongeren wordt geluisterd. Een 

aantal betrokken partijen geeft aan dat de partijen rondom de jongere hetzelfde doel voor ogen 

moeten hebben en dat de jongeren centraal moeten staan voor een goede ontwikkeling van de 

jongere. 

 

3) Ouders betrekken (+/-) 

De rol van de ouders is groot (vaak toestemming nodig van de ouders, kunnen hun kinderen 

motiveren/ stimuleren) en worden daarom al door veel partijen betrokken bij de hulpverlening 

en bij gesprekken. 

 

4) Goede en continue overgang en begeleiding (+/-) 

Over het algemeen is er een redelijk continue overgang en begeleiding van school naar werk 

(arbeidstoeleiding). Er wordt gestreefd naar een warme overdracht en met behulp van onder 

andere Intergrip wordt er geprobeerd om geen jongeren uit het oog te verliezen. Maar blijkt 

uit de gesprekken met de jongeren dat ze toch vaak switchen van school of werk en geen 
continue route doorlopen. 

 

5) Betrekken van werkgevers (+/-) 

Er zou meer bekendheid bij werkgevers moeten komen, want veel bedrijven zijn onwetend 

over wat de mogelijkheden zijn om kwetsbare jongeren in dienst te nemen. Bedrijven die al 

iets met de doelgroep doen, zouden een ambassadeursrol kunnen vervullen. 

 

6) Vaste contactpersoon voor de doelgroep (+/-) 

Voor de jongeren zijn er vaste werkcoaches en jobcoaches alleen is het soms lastig bij wie ze 

moeten zijn met welke vragen. Als jongeren geen behoefte hebben aan hulp dan zijn er 

De jongeren doorlopen geen continue route van school naar werk, ze switchen veel. Een 

paar jongeren volgen onderwijs, maar het merendeel heeft werk (arbeidstrainingsplek, 

WerkWinkel of afspraakbaan). De jongeren zijn over het algemeen positief over hun baan, 

het werk is afwisselend werk, past bij hun interesses, hebben inkomsten. Maar sommige 

jongeren zijn minder positief over hun baan, omdat ze een slechte verstandhouding met 

collega’s hebben of het werk niet past bij hun interesses. Het merendeel van de jongeren is 

redelijk positief over de begeleiding bij onderwijs en werk, want er is goed (er wordt naar 

de jongeren geluisterd) en voldoende contact. Alleen mag het soms nog wel duidelijker 

zijn bij wie de jongeren moeten zijn met hun vragen; bij de jobcoach of bij de werkcoach. 
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verschillende partijen, zoals de casemanagers Jeugd die contact proberen te houden met het 

netwerk om de jongere niet uit beeld te laten raken. 

 

7) Waarborging van benodigde kennis (+/-) 

De partijen zijn niet allemaal even goed op de hoogte van de mogelijkheden en wetten. Om 

meer bekendheid en deskundigheid rondom kwetsbare jongeren te creëren, zou er een team 

met leden uit alle wetten gemaakt kunnen worden (voorbeeld beleidsmedewerkers). Het 

participatiegedeelte meer bij de andere wetten betrekken. 

 

Stappenplan van jeugd naar volwassenheid: 

• Bepaal doelgroep (+/-) 

Op welke leeftijdsfase de focus moet liggen, is afhankelijk per partij rondom de kwetsbare 

jongeren en wat ze willen bereiken met de jongeren. Het moet dan wel duidelijk zijn welke 

partij wat in welke leeftijdsfase doet. 

 

• Analyseer lokale situatie (+) 

De resultaten van dit onderzoek brengen de lokale situatie, de kwetsbare jongeren en de 

dienstverlening in beeld. 

 

• Zet ervaringsdeskundigen in (+/-) 

Tijdens dit onderzoek is er met jongeren gesproken, maar voor de rest worden er weinig 

jongeren benaderd om aan te geven waar ze tegenaan lopen of waar ze behoefte aan hebben 

bij de arbeidstoeleiding en ondersteuning. De hulpverleners of bijvoorbeeld werkcoaches 

zullen hier weleens naar vragen, maar niet dat er specifiek ervaringsdeskundigen worden 

ingezet bij de arbeidstoeleiding. 

 

• Zet in op preventie (-) 

Veel partijen signaleren wel zaken en willen aan preventie doen, maar hebben geen tijd om er 

iets mee te doen (hoge caseloads). 

 

• Werk samen binnen gemeente (+/-) 

Zie punt één succesfactoren. 

 

• Investeer in sociaal netwerk (+) 

Een sociaal vangnet voor de jongeren om op terug te vallen met vragen en problemen. Niet 

iedereen heeft een sociaal netwerk en zou een maatje/ buddy een uitkomst kunnen zijn. 

 

• Benut regionale structuren (+) 

Er zijn regionale afspraken gemaakt, zoals binnen de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, Route 

Arbeid en Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht op het gebied van werkgelegenheid en 

onderwijs voor kwetsbare jongeren. 

 

• Benut beleidsruimte (+/-) 

De omgekeerde toets zou gebruikt kunnen worden om de ruimte te benutten in de wet- en 

regelgeving. In de nabije toekomst zal er met de omgekeerde toets gewerkt gaan worden. 

 

• Toekomstplan (+/-) 

Vanuit het sociaal team wordt er gewerkt met één plan, één gezin en één regisseur. Binnen de 

Route Arbeid wordt er samengewerkt op basis van één kind, één plan. Voor een nog betere 

continue begeleiding zou een uitbreiding van die plannen, een toekomstplan nuttig kunnen 
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zijn. De hulpverlening hoeft niet te stoppen bij 18 jaar, maar de ondersteuning wordt gegeven 

totdat de jongere zelfstandig kan functioneren. 

 

• Benoem opgave voor professional (+/-) 

Integrale dienstverlening vraagt om nieuw gedrag van uitvoerders, deze verandering gaat niet 

vanzelf. Verschillende uitvoerende partijen zoals de werkcoaches jongerenteam hebben 

behoefte aan meer beleid bijvoorbeeld rondom de nazorg van jongeren. 

 

• Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo (+/-) 

Ontschotten van budgetten stimuleert een integrale benadering. Er zijn verschillende partijen 

in de toekomstige gemeente Midden-Groningen die behoefte hebben aan ontschotting.  

Over het algemeen komen de stappen en factoren voor een succesvolle arbeidstoeleiding 

en overgang van jongere naar volwassene terug in de toekomstige gemeente Midden-

Groningen. Sommige stappen en succesfactoren kunnen nog verbeterd worden, zoals: 

samenwerking tussen verschillende disciplines, waarborging van benodigde kennis, zet 

ervaringsdeskundigen in, zet in op preventie, benut beleidsruimte, toekomstplan en vertaal 

naar inkoop jeugd en Wmo. 
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6.  Conclusie en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusie 

In dit onderzoek is de instroom van kwetsbare jongeren (PrO-, VsO- en Entree-jongeren) in 

de toekomstige gemeente Midden-Groningen, het verloop van de arbeidstoeleiding en 

ondersteuning door de gemeente geïnventariseerd. Er moet opgemerkt worden dat het 

werkelijke aantal kwetsbare jongeren groter is dan de definitie die in dit onderzoek gehanteerd 

is. Zo zijn bijvoorbeeld jongeren in detentie en vluchtelingen niet meegenomen. In dit 

onderzoek zijn alleen PrO-, VsO- en Entree-jongeren bestudeerd om een inschatting te maken 

van het aantal jongeren dat mogelijk een beroep (gaat) doen op de Participatiewet van de 

gemeente. Dit komt doordat de doelgroep moeite heeft met het vinden en behouden van werk. 

Terugkomend op de eerste onderzoeksvraag: Welke kwetsbare jongeren zijn er na de 

invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) binnengekomen bij de gemeente? waren de 

aantallen voor Menterwolde niet voorhanden. In Hoogezand-Sappemeer hebben132 jongeren 

van 2015 tot en met 2016 een einddatum behaald (onderwijs succesvol afgerond of voortijdig 

gestopt) en in Slochteren zijn dit 30 jongeren. Het is niet exact duidelijk of deze jongeren 

gelijk vanuit onderwijs doorgestroomd zijn naar een vervolgopleiding, arbeid of 

dagbesteding. Deze doelgroep heeft voornamelijk moeite met het halen van een 

startkwalificatie en heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze 

jongeren ondersteuning vragen aan de gemeente en dus zal een deel van deze jongeren bij de 

gemeente binnen zijn gekomen. Van deze groep kwetsbare jongeren zijn in ieder geval in 

Hoogezand-Sappemeer 74 jongeren binnengekomen en in Slochteren 7 jongeren, omdat ze 

een uitkering ontvangen. 

De tweede onderzoeksvraag luidde: Welke kwetsbare jongeren gaan er binnenkomen 

bij de gemeente? In schooljaar 2017/2018 zijn er in de toekomstige gemeente Midden-

Groningen 272 kwetsbare jongeren, waarvan 164 jongeren uit Hoogezand-Sappemeer, 37 

jongeren uit Slochteren en 71 jongeren uit Menterwolde. Deze jongeren volgen momenteel 

nog onderwijs (hebben geen einddatum) en een deel daarvan zal mogelijk in de toekomst de 

gemeente binnenkomen. 

De kwetsbare jongeren met en zonder einddatum hebben grotendeels dezelfde 

achtergrond. In veel gevallen is er sprake van multiproblem, de jongeren hebben vaak op 

meerdere leefdomeinen problemen (licht verstandelijk beperkt, gedragsproblemen, financiële 

problemen, afstand arbeidsmarkt, etc.). De onderkant van de samenleving verzwaart, niet zo 

zeer in aantallen maar de problematiek per individu. Daarnaast lijkt het niveau van de 

jongeren lager door de verwachtingen die de Participatiewet stelt. Er wordt veel 

zelfredzaamheid en (reguliere) arbeidsparticipatie verwacht in vergelijking met de voorheen 

Wajong en WSW. Sommigen kunnen niet aan de verwachtingen van de Participatiewet 

voldoen. 

 De derde onderzoeksvraag luidde: Hoe verloopt de arbeidstoeleiding? Dit is aan de 

orde gekomen tijdens de gesprekken. De arbeidstoeleiding en begeleiding van kwetsbare 

jongeren door de verschillende partijen verloopt redelijk, omdat PrO- en VsO-scholen en het 

RMC/ leerplicht de jongeren helpen met het behalen van een startkwalificatie (voor wie dat 

haalbaar is) en bereiden hen voor op werk. Hierbij komt vaak tussenkomst van de 

accountmanagers en de werkcoaches van het jongerenteam. Daarentegen verloopt de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen matig. De verschillende partijen blijken hun 

eigen gebied goed te kennen, maar zijn minder goed op de hoogte van de functies, taken en 

diensten van de andere gebieden en partijen. Voor een betere (snellere) samenwerking zou er 

meer bekendheid bij de verschillende partijen moeten komen, bij wie men moet zijn met 

welke vragen, wat welke partij doet en welke middelen/ budgetten er zijn. 
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6.2  Aanbevelingen 

Met de transitie en transformatie in het sociale domein is er op lokaal niveau meer 

verantwoordelijkheid gekomen voor jongeren in een kwetsbare positie. Het is belangrijk om 

deze jongeren goed in beeld te hebben, zodat zij optimale kansen hebben binnen onze 

samenleving. Risico’s zijn vaak al op jonge leeftijd aanwezig en worden soms al gesignaleerd 

door de verloskundige, het consultatiebureau, het peuterspeelwerk of het onderwijs. 

De overgang van 18- naar 18+ verloopt niet voor alle jongeren vlekkeloos. Vooral als 

het gaat om kwetsbare jongeren die extra aandacht nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld onder 

voogdij staan, licht verstandelijk beperkt, werkloos en/ of arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben 

geen of een beperkt eigen netwerk, geen thuissituatie die hen de kans biedt het een en ander 

zelf of met ondersteuning te regelen. 

Dit probleem speelt op landelijk niveau en de uitdaging zit erin dat partijen elkaar 

weten te vinden en in gesprek zijn onder regie van de gemeente. De gemeente kan haar 

regierol nemen op basis van de nieuwe wettelijke kaders en vorm geven aan een sluitende 

aanpak.  

Hieronder volgen de voornaamste aanbevelingen die naar aanleiding van het 

onderzoek naar boven zijn gekomen. Om in te zetten op preventie zijn de aanbevelingen 

gericht op de hele doelgroep, 0-27 jaar. 

 

1. Beter zicht hebben en houden op jongeren in een kwetsbare positie 

 

• Afspreken en aanspreken op schoolverzuim. Scholen en leerplicht/ RMC houden intensief 

contact met elkaar en geven verzuim tijdig door. 

• Verbeteren van de functies binnen het programma Intergrip en ervoor zorgen dat de 

informatie compleet is. Alle partijen zouden meer moeten melden en registeren. 

• Contact tussen BWRI, leerplicht/ RMC en sociaal team versterken, met name bij het 

melden van ‘thuiszitters’. Hiervoor eventueel een overleg voor inrichten. 

• In beeld brengen van de ‘Niet Uitkeringsgerichtigden’ (‘Nuggers’) 

• In beeld brengen van jongeren die zwerven. 

 

2. Zorgdragen voor een sluitende aanpak 

 

• Zorgdragen voor een sluitende aanpak; wie is wanneer betrokken? Een warme overdracht 

is hierbij van belang, alsook wellicht een sociale zorgkaart. 

• Vanuit het sociaal team wordt er gewerkt met één plan, één gezin en één regisseur. Hierbij 

zou het participatiegedeelte meer betrokken moeten worden voor een volledig plan. 

• Een idee kan zijn om een toekomstgericht zorgplan op te stellen voor elke jongere in een 

kwetsbare positie. Een doorlopend integraal zorgplan dat samen met de jongere is 

opgesteld. Dit plan heeft als doel om als jong volwassene naar vermogen mee te kunnen 

doen aan de samenleving. Hierbij hoort dat de hulpverlening niet hoeft te stoppen bij 18 

jaar (soms verlengde Jeugdwet), maar dat er ondersteuning wordt gegeven totdat de 

jongere zelfstandig kan functioneren. Zo moet er voor deze jongeren op tijd 

vervolgondersteuning geregeld worden. Belangrijk hierbij is de betrokkenheid van de 

jongere zelf, de rol van het sociaal team, in samenwerking met de werkcoaches en het 

onderwijs.  

• Mocht er geen sprake zijn van hulpverlening, dan kan de werkcoach met de jongere een 

toekomstplan opstellen. De werkcoaches stellen bij elke jongere al een plan van aanpak op 

en zouden de werkcoaches dit plan integraal verder kunnen uitwerken op alle 

leefdomeinen. 
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• Goede nazorg door de PrO- en VsO-scholen kan ervoor zorgen dat jongeren niet bij de 

gemeente terecht hoeven te komen om een uitkering aan te vragen of om beroep te doen 

op arbeidstoeleidingstrajecten/ instrumenten. 

• Een jongerencoach (bijvoorbeeld een jongerenwerker) die de jongeren duurzaam een 

aantal jaren volgt, kan leiden tot goede resultaten, preventie en tijdig ingrijpen. 

 

3. Versterken van de arbeidstoeleiding 

 

• Kansen creëren voor twee specifieke doelgroepen: Jongeren in het doelgroepenregister en 

BBL- leerlingen. 

• Laaggeletterd, meer in LBO+ niveau communiceren. 

• Doorontwikkelen en promoten van de WerkWinkel.  

• Vervolgtrajecten op school toegankelijker maken. 

• Gezamenlijk missie onderschrijven en inspanningen verrichten om alle kandidaten te 

kunnen plaatsen op een afspraakbaan.  

• Proces beschrijven van nazorg en begeleiding van jongeren.  

• Evaluatieonderzoek naar (mis)match van vraag en aanbod van werk voor de doelgroep.  

• Voorlichting aan werkgevers over de overgang van stage/school naar een arbeidsplek. 

• Meer tijd, aandacht en maatwerk aan de jongeren. 

  

4. Inzetten op preventie 

 

Het doorbreken van kwetsbaarheid is een uitdaging waar de gemeente een bijdrage aan kan 

leveren. Zodra er zicht- en inzicht is op de doelgroep kan bij betrokken partijen ingezet 

worden op primaire, secundaire en tertiaire preventie. De levensloop van een kind naar 

volwassenheid kan door professionals gevolgd worden. Dat begint al bij het consultatiebureau 

en loopt door tot in het onderwijs en/of werkgever. 

• Primaire preventiemaatregelen omvatten activiteiten die vroegtijdig problemen 

proberen te voorkomen. 

• Secundaire preventiemaatregelen gaan in op reeds ontwikkelde risicofactoren. 

• Tertiaire preventieactiviteiten hebben betrekking op reeds ontstane problemen. 

Met kernpartners als het onderwijs, hulpverlening en gemeente kan verder gegaan worden in 

het beter afstemmen en overdragen.  

 

De gemeente heeft hierin een regisserende rol, en kan een goede samenwerking hierover 

aangaan door integrale afstemming binnen het sociaal domein. Zo voert het onderwijs- en 

jeugdbeleid een afstemmingsoverleg met voorschoolse voorzieningen en het onderwijs (het 

LEA/OOGO overleg), waar dit thema besproken wordt en acties uitgezet kunnen worden. Op 

uitvoeringsniveau moet de sociale zorg kaart voor alle betrokken partijen helder zijn. Rollen 

en taken moeten duidelijk zijn en professionals moeten elkaar kennen en weten te vinden. 

Hiervoor kunnen gerichte bijeenkomsten georganiseerd worden met als doel dat professionals 

elkaar ontmoeten en weten te vinden in de toekomst. 

 

Instrumenten en budgetten voor jongeren in een kwetsbare positie 

Op diverse domeinen zijn er verschillende instrumenten en budgetten voor de doelgroep 

beschikbaar. Te denken valt aan: 

• RMC budget: Periodiek maken RMC regio’s nieuwe plannen voor jongeren in kwetsbare 

positie. Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen of om hen te begeleiden. 
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• Passend onderwijs: Het schoolbestuur kan in overleg met het Samenwerkingsverband 

passend onderwijs aan jongeren in kwetsbare positie passend onderwijs bieden. Vaak 

wordt gebruik gemaakt van een zorgarrangement. 

• Het sociaal team kan ondersteuning en hulp bieden aan jongeren in een kwetsbare positie. 

De gemeente koopt jeugdzorg in voor jongeren die dit nodig hebben. 

• Instrumenten Werk en Inkomen: Onder andere loonkostensubsidie, WerkWinkel, 

trainingen en workshops, jobcoaching en nazorg. 

 

5. Mismatch van vraag en aanbod van werk voor de doelgroep aanpakken 

 

Veel werkgevers zoeken werknemers met een diploma MBO3 of hoger. Een groot gedeelte 

van de kwetsbare jongeren kan hier niet aan voldoen. Mogelijke oplossingen: 

Aanbodkant (werkgevers) 

• Bedrijfsscan functiecreatie promoten veel en veel toepassen om functies/ een klimaat te 

creëren binnen bedrijven voor kwetsbare jongeren. Met name functies creëren voor twee 

specifieke doelgroepen: jongeren in het doelgroepenregister en BBL- leerlingen 

(ondervinden veelal verdringing op de arbeidsmarkt). 

• Werkgevers meer bekend maken met de middelen die er zijn om jongeren in een 

kwetsbare positie in dienst te nemen of stage te bieden. Veel werkgevers weten niet wat 

de mogelijkheden en eventuele voordelen kunnen zijn. 

• Werkgevers die wel bekend zijn met de doelgroep zijn vaak wel bereid om stages te 

bieden, maar als het om een dienstverband gaat, haken ze af. Werkgevers willen het niet 

of ze hebben de mogelijkheden niet om de begeleiding te bieden die de jongeren nodig 

hebben. Dit geldt met name voor de kleine bedrijven, een jobcoach zou een oplossing 

kunnen bieden. 

• Het werk in de bouw en techniek trekt voor lager geschoolde jongeren aan, maar daar 

hebben de jongeren weinig interesse voor. Hierdoor kunnen sommige bedrijven in de 

technieksector niet doorgroeien, omdat ze te weinig mensen hebben. Er zijn al een aantal 

bedrijven die dit probleem proberen op te lossen door een eigen bedrijfsschool op te 

richten, waardoor de aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren makkelijker wordt. Dit 

zouden meer bedrijven kunnen doen. 

• Een voucherregeling, een eenmalig bedrag om werkgevers te stimuleren om jongeren aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt aan te nemen. 

 
Vraagkant (werkzoekenden) 

• Voor wie dat mogelijk is zou om- of bijscholing (bijvoorbeeld project Kansrijk beroep, 

arbeidsmarktregio Werk in Zicht) een optie zijn om meer mogelijkheden te hebben op de 

arbeidsmarkt en als dat niet mogelijk is meer de nadruk leggen op de competenties in 

plaats van cognities van de jongeren. Dit wordt nu vaak buiten beschouwing gelaten, want 

een goede timmerman kan ook goed zijn werk doen zonder de wereld te snappen. 

• Meer gebruik maken en bekendheid trajecten arbeidsmarktregio. Bijvoorbeeld de 

keuzecarrousel waarbij jongeren binnen kans-sectoren, bouw en techniek, 

praktijkoriëntatie opdoen. 

• Scholen zouden jongeren meer kunnen opleiden richting kansrijke beroepen/ sectoren.  

 

6. Samenwerking verbeteren met de vele scholen  

 

In de gemeenten volgen jongeren op veel verschillende scholen onderwijs en is het lastig om 

met alle scholen een goede samenwerking aan te gaan. Met name op de VsO-scholen stromen 

jongeren uit naar dagbesteding en zullen niet bij de gemeenten, bij de route arbeid terecht 
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komen. Maar na de invoering van de Participatiewet stromen ook steeds meer jongeren uit het 

VsO uit naar arbeid en zullen toch bij de gemeente terecht komen. De gemeente kan aan het 

begin van het schooljaar de leerlingaantallen per onderwijsvorm opvragen bijvoorbeeld bij 

leerplicht/RMC/ DUO en een brief met procedures en contactgegevens sturen naar alle 

scholen waar de jongeren uit de gemeente naartoe gaan, zodat wanneer een jongere op 

bijvoorbeeld uitstromen staat de samenwerking gezocht kan worden (kan ook met behulp van 

Intergrip). Maar de gemeente moet in ieder geval een intensieve samenwerking hebben met 

scholen waar de meeste jongeren naartoe gaan. 
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Bijlage 1 Participatiewet: Taken gemeente 
 

Vanuit de Participatiewet is het voor gemeenten mogelijk deze kwetsbare groep van 18 tot 27 

jaar in beeld te brengen en hulp te bieden (Nederlands Jeugdinstituut, 2017). Onderstaand 

schema van het LECSO laat zien welke routes er zijn, wie waar verantwoordelijk voor is en 
dat de ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk en inkomen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is. 

* Oude Wajong = voor 1 januari 2010 in de Wajong gekomen 

  Nieuwe Wajong = tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 in de Wajong gekomen 

  Wajong 2015 = na 1 januari 2015 in de Wajong gekomen 

 

In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning 

aan iedereen die kan werken. De gemeenten bieden ondersteuning op het gebied van vinden 

en behouden van werk. Vanaf 18 jaar zorgt de gemeente voor (wie nodig) een 

bijstandsuitkering. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder 

arbeidsbeperking te laten werken bij reguliere werkgevers. De Participatiewet vervangt de 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van 

de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

De Participatiewet geldt voor 18 jaar en ouder, maar er is één uitzondering: in artikel 

10f staat de bepaling dat de gemeente leerwerktrajecten moet aanbieden aan leerplichtige 16- 

en 17-jarigen die dat nodig hebben. Vanaf 18 jaar zijn de belangrijkste wettelijke 
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verplichtingen voor gemeenten: Hulp bieden aan jongeren met een beperking bij het zoeken 

van werk en voor wie nodig het aanvragen van een bijstandsuitkering. Voor 18- tot 27-jarigen 

moet er bij toekenning van een bijstandsuitkering een plan van aanpak met begeleiding 

opgesteld worden. 

Tot 27 jaar heeft onderwijs voorrang op werk. De inspanningen van de gemeente 

richten zich eerst op het toeleiden van de jongere naar een opleiding (taak RMC, jongeren tot 

23 jaar) en pas in tweede instantie op het toeleiden naar werk (taak werkcoach jongerenteam/ 

klantmanagers werk, jongeren van 18 (uitkeringsleeftijd) tot 27 jaar). Dit is vastgelegd in 

artikel 7.3 van de Participatiewet. Mocht zowel een opleiding als werk niet lukken dan kan 

een jongere begeleid worden naar dagbesteding (taak sociaal team). 

De regie bij het vinden en behouden van werk ligt bij de gemeente. Met het UWV 

vormen de gemeenten arbeidsmarktregio’s. Dit maakt het mogelijk om lokaal en regionaal 

beleid vorm te geven en afspraken te maken rondom de werkloosheid, de arbeidsparticipatie 

en de arbeidstoeleiding.  

 

De gemeente heeft verschillende instrumenten om jongeren/ mensen met een 

arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk, onder andere door: 

1) Loonkostensubsidie  

Loonkostensubsidie (geregeld in de Participatiewet) is een compensatie van de gemeente voor 

het verlies aan productiviteit van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon voor 

werkgevers die werknemers in dienst hebben die niet in staat zijn het minimumloon te 

verdienen. Het doel van de subsidie is het mogelijk maken van het in dienst nemen van 

werknemers die minder arbeidsproductief zijn.  

 

2) Vergoeding aanpassing werkplek 

Een vergoeding voor een werkplekaanpassing kan de gemeente inzetten om een werkgever te 

ondersteunen iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

 

3) Beschut werk 

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste 

omstandigheden kunnen werken met veel begeleiding. Het gaat om mensen met een 

psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Het UWV beoordeelt of iemand tot de 

doelgroep beschut werk behoort. Bij een positief advies biedt de gemeente een beschutte 

werkplek aan. Een gemeente regelt zelf hoe en in welke gevallen zij beschut werk aanbiedt. 

 

4) Bieden van extra banen - Afspraakbaan 

De Rijksoverheid heeft bepaald dat er tot 2026 125.000 (100.000 banen in de marktsector en 

25.000 bij de overheid) extra banen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

zoals kwetsbare jongeren. Om in aanmerking te komen voor de extra banen/ afspraakbanen, 

moet men zicht laten opnemen in het doelgroepregister (beheert door UWV). Dit register 

helpt werkgevers om enerzijds snel de juiste voorzieningen te treffen en anderzijds de juiste 

voorzieningen aan te vragen. De doelgroep voor de extra banen is: 

• Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen 

verdienen. 

• Mensen met een Wsw-indicatie. 

• Wajongers met arbeidsvermogen. Sinds de invoering van de Participatiewet krijgen 

jonggehandicapten die gedeeltelijk kunnen werken geen Wajong-uitkering meer. Voortaan 

hebben alleen jongeren zonder arbeidsvermogen recht op zo’n uitkering.  

• Mensen met een Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw-baan) en Besluit in- en 

doorstroombanen (ID-baan). 
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• Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VsO) en het Praktijkonderwijs 

(PrO) die zich hebben aangemeld bij UWV. 

 

Het UWV biedt ondersteuning aan de Wajong groep: 

5) Proefplaatsing en loondispensatie 

• Proefplaatsing, de mogelijkheid voor arbeidsgehandicapte werknemers of werkzoekenden 

met een uitkering om met behoud van uitkering, zonder loon, twee maanden (in 

uitzonderlijke gevallen maximaal zes maanden) op proef bij een werkgever te werken; de 

werkgever moet de intentie uitspreken om bij gebleken geschiktheid de betrokkene na 

deze proefperiode voor minimaal zes maanden aan te nemen. 

• Loondispensatie, regeling voor de werkgever om minder loon te hoeven betalen aan 

werknemers met een Wajong-uitkering die minder presteren; maatregel om  

arbeids(re-)integratie te bevorderen. 

 

6) Bijstandsuitkering 

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om zichzelf in levensonderhoud te 

voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een 

bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De 

gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk.  

Jongeren onder de 18 jaar hebben geen recht op bijstand. Dit geldt ook voor jongeren 

onder de 21 jaar die in een inrichting verblijven. Daarnaast wordt er bij jongeren eerst 

gekeken of zij een beroep kunnen doen op een andere voorziening, zoals studiefinanciering 

(lening) in geval van de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs. Voor jongeren tussen de 

18 en 27 jaar gelden afwijkende regels met betrekking tot het aanvragen van een 

bijstandsuitkering. Zo geldt de vier-weken-zoektijdregel: een jongere moet eerst vier weken 

zelf op zoek gaan naar werk voordat hij in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Als 

een jongere tot 27 jaar een bijstandsuitkering ontvangt, moet er een plan van aanpak gemaakt 

worden waarin afspraken staan over hoe de jongere van plan is om aan het werk te komen en 

wat de rol van de gemeente bij de ondersteuning is. 
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Bijlage 2 Tabellen gegevensanalyse 
 

Aantal jongeren per leeftijd per gemeente en landelijk 
  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01/01 30/09 01/01 Prognose 

HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S  NL HS M S NL 

12 jaar 423 150 204 202440 422 153 220 207168 411 155 229 203576 436 149 195 202009 387 137 221 201667 372 128 182 196000 

13 jaar 423 168 208 201164 418 150 208 202560 419 155 216 207500 408 153 228 203920 440 151 195 202739 392 119 216 203000 

14 jaar 400 143 207 195405 417 166 210 201335 419 149 210 202881 427 153 223 207921 409 155 228 204534 447 144 177 204000 

15 jaar 419 149 209 194277 396 143 216 195575 414 167 209 201670 416 148 215 203234 426 153 222 208704 405 153 216 206000 

16 jaar 418 170 198 194931 415 148 213 194631 396 141 212 195990 414 168 213 202135 405 150 212 204436 438 159 210 210000 

17 jaar 375 146 235 200903 415 167 198 195365 411 146 208 195068 399 138 211 196758 414 166 212 203669 407 132 200 206000 

18 jaar 395 140 155 201817 364 135 213 202655 395 151 189 197496 409 138 196 197661 399 144 203 200001 420 167 177 207000 

19 jaar 360 128 161 206167 374 134 148 204625 338 139 180 205742 362 139 168 201205 371 138 175 201917 388 137 180 204000 

20 jaar 383 134 159 211103 335 123 138 208934 347 120 121 207385 317 123 162 209201 346 129 154 204819 353 130 146 207000 

21 jaar 354 122 120 214084 361 130 145 213451 319 115 120 211267 325 126 122 209863 306 124 144 212265 340 127 135 209000 

22 jaar 310 109 117 207969 352 114 115 216024 352 119 134 215454 321 103 108 213499 344 120 123 212818 307 124 133 217000 

23 jaar 338 107 131 207550 319 117 116 209614 345 118 108 217472 361 123 123 217379 317 100 108 216388 349 112 116 217000 

24 jaar 362 109 123 208831 330 101 134 208664 316 112 117 210731 351 107 113 219090 364 128 118 219656 331 109 103 221000 

25 jaar 345 110 120 208615 364 107 122 209413 336 104 130 209096 333 112 113 212104 360 111 111 220839 366 103 123 223000 

26 jaar 359 113 120 204603 342 111 123 209021 356 107 124 209877 347 113 125 210333 326 119 116 213760 362 120 96 224000 

Totaal 5664 1998 2467 3059859 5624 1999 2519 3079035 5574 1998 2507 3091205 5626 1993 2515 3106312 5614 2025 2542 3128212 5677 1964 2410 3154000 

Alle cijfers zijn van 1 januari dat jaar, tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Aantal kwetsbare jongeren (PrO-, VsO- en Entree-leerlingen) per gemeente en landelijk 
  

  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 * 

HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S  NL HS M S NL** 

PrO 11 - 4 27589 19 - 3 28626 16 36 6 29274 27 44 7 29772 26 35 10 29898 107 35 26 - 

VsO 12 - 3 37077 13 - 2 39411 19 24 3 39884 19 24 3 38550 26 21 7 37917 47 30 10 - 

Entree 31 - 5 10900 31 - 10 11900 21 13 8 11800 31 5 4 13100 24 7 3 11896 10 6 1 - 

Totaal 54 - 12 75566 63 - 15 79937 56 73 17 80958 77 73 14 81422 76 63 20 79711 164 71 37 - 

Een schooljaar loopt van 01/08 van dat jaar tot 31/07 het jaar daarop. 
Cijfers Menterwolde waren alleen beschikbaar voor de schooljaren 2014/2015 tot en met schooljaar 2017/2018. 

* In schooljaar 2017/2018 (en bij alle cijfers Menterwolde) zijn de aantallen gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat naar PrO, VsO of Entree gaat en de overige schooljaren zijn  

gebaseerd op het aantal leerlingen PrO, VsO en Entree met een einddatum (onderwijs succesvol afgerond of voortijdig gestopt). Het leerlingaantal is daarom in 2017/2018 en Menterwolde in 

sommige gevallen hoger dan bij de andere schooljaren. 
** Cijfers Nederland schooljaar 2017/2018 nog niet bekend. 

 

 

Aantal kwetsbare jongeren (PrO-, VsO- en Entree-leerlingen) met een einddatum per jaar  
 Hoogezand-Sappemeer Totaal Slochteren Totaal 

2013 58 Voor PW: 

122 

14 Voor PW: 

28 2014 64 14 

2015 61 Na PW: 

132 

18 Na PW: 

30 2016 71 12 
Alleen beschikbaar/bekend voor Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 
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Aantal jongeren met een uitkering, per leeftijd, per gemeente en landelijk 
  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01/01 01/09 01/01 01/09 01/01 01/09 Prognose 

HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S NL HS M S  NL HS M S NL 

18 jaar 2  0  3  0  0  1  1  1  10  1  6 8 4 0 2 1  

19 jaar 3  1  3  0  2  1  3  1  8  1  13 12 6 9 4 7  

20 jaar 4  2  5  1  6  2  2  2  5  0  10 13 7 2 1 2  

21 jaar 9  3  5  5  9  1  6  1  5  3  10 12 0 3 2 2  

22 jaar 8  3  18  0  14  5  9  1  13  2  12 19 6 3 2 3  

23 jaar -  -  18  2  17  3  9  4  9  4  12 13 6 6 6 3  

24 jaar -  -  27  9  20  4  15  2  12  2  13 16 3 5 4 2  

25 jaar -  -  24  2  32  8  22  1  9  4  13 12 8 4 3 3  

26 jaar -  -  30  3  20  4  20  4  17  2  13 22 8 6 4 4  

Totaal 26 62 9 36 180 133 49 22 36 560 120 53 29 39 410 87 45 17 39 220 88 43 19 43 180 102 127 48 38 28 27 48 710  

2012: Alleen 18 t/m 23 jaar beschikbaar uit het systeem HSS 

2013: Alleen aantallen van maart beschikbaar HSS 

Voor de gemeente Menterwolde en Nederland zijn alleen de totaal cijfers van de jongeren jonger dan 27 jaar bekend. 

Alle cijfers zijn van 1 januari dat jaar, tenzij anders vermeld. 

 

 

Aantal kwetsbare jongeren met een uitkering per schooljaar en gemeente 
  

  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

HS M S HS M S HS M S HS M S HS M S  HS M S 

Totaal 24 - 2 12 - 0 13 - 2 20 - 2 13 - 1 5 - 0 

Van het totaal aantal jongeren in de uitkering per gemeente is dit het aandeel kwetsbare jongeren (voor Menterwolde niet bekend). 
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Bijlage 3 Voorbereiding gesprekken 
Voorafgaand aan de gesprekken vonden er deskresearch en oriënterende gesprekken plaats en 

werden verschillende bijeenkomsten bijgewoond als voorbereiding op het onderwerp en de 

gesprekken. In deze bijlage zal verder toegelicht worden wat deze voorbereidingen inhielden. 

Deskresearch – bestudeerde bronnen 

Tijdens de deskresearch is de bestaande literatuur ((lokale) documenten, nieuwsbrieven, 

handreikingen, onderzoeksrapporten, good practices/ succesfactoren) bestudeerd om te kijken 

wat er al aan bruikbare informatie en gegevens beschikbaar is over het onderwerp en de 

onderzoeksvragen. Naast de literatuur vermeld in hoofdstuk 7 Bronnen, zijn onder andere ook 

nog onderstaande bronnen bestudeerd: 
 

Aanpak 16-27. (n.d.). Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities.  

Geraadpleegd op: http://www.16-27.nl/  

Berenschot. (2017). Kwetsbare jongeren van school naar werk: De zeven succesfactoren.  

 Geraadpleegd op: https://www.berenschot.nl/publish/pages/5110/handreiking_kwetsbare

 _jongeren_lr.pdf 

Divosa, (2017) Participatiewet. Geraadpleegd op https://www.divosa.nl/onderwerpen/participatiewet 

Engelen, M., Peels, S., Bokdam, J., & Kooij D. (2017). Ondersteuning jongeren bij leren en werken:  

 Een handreiking voor de regio. Geraadpleegd op: https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/

 binaries/aanpak-jeugdwerkloosheid/documenten/rapporten/2017/05/22/ondersteuning- 

 jongeren-bij-leren-en-werken/22-5+Handreiking

 +Ondersteuning+jongeren+bij+leren+en+werken.pdf  

Holwerda, A., Brouwer, S., de Boer, M., van der Klink, J., & Groothoff, J.W. (2012). Wat werkt bij 

 Wajongers? Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie. 

 Geraadpleegd op http://www.rug.nl/research/portal/files/14430190/watwerktbijwajongers-

 eindrapportage.pdf 

Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [SZW]. (mei 2015). Jongeren buiten  

 beeld. Geraadpleegd op: https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/

 rapporten/2015/04/15/jongeren-buiten-beeld/Jongeren-buiten-beeld.pdf  

Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [SZW]. (juni 2016). De weg naar extra  

 banen. Geraadpleegd op: https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/

 rapporten/2016/06/15/de-weg-naar-extra-banen/De-weg-naar-extra-banen.pdf  

Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [SZW]. (oktober 2016). Als je ze 

 loslaat, ben je ze kwijt: Onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een 

 arbeidsbeperking door gemeenten. Geraadpleegd op: https://www.inspectieszw.nl/

 binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2016/10/15/als-je-ze-loslaat-ben-je-ze-

 kwijt/Als-je-ze-loslaat-ben-je-ze-kwijt.pdf  

MEE. (2017). MEE Signaal: Trend- en signaleringsrapportage 2017. Geraadpleegd op: 

 https://www.mee.nl/publicaties/beperkingen-en-clientondersteuning/mee-trend-en-

 signaleringsrapportage-2017-rapport  

Movisie. (2015). Niet voor spek en bonen: Gemeenten & werk voor mensen met een arbeidsbeperking 

 https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Niet-voor-spek-en-bonen%20%

 5BMOV-7882974-1.1%5D.pdf  

Movisie. (2016). Participatiewiel. Geraadpleegd op: https://www.movisie.nl/sites/default/files/

 alfresco_files/Participatiewiel-2016%20[MOV-6152684-1.1].pdf  

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2014). Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. Geraadpleegd op: 

 https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=10070&m=1409210816&action=file.download 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2014). Informatiekaart: Leeftijdsgrenzen 18-/+. Geraadpleegd op:  
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 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Informatiekaart-Leeftijdsgrenzen-18.pdf 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2015).  Arbeidstoeleiding van ‘Jongeren in kwetsbare posities’. 

 Geraadpleegd op: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Arbeidstoeleiding-

 jongeren-in-kwetsbare-posities.pdf 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2015). Handvatten voor MBO’s en gemeenten: De aansluiting van 

 kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op: https://www.nji.nl/nl/Download-

 NJi/Publicatie-NJi/Aansluiting-van-kwetsbare-jongeren-op-arbeidsmarkt.pdf 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2016). Van 18-min naar 18-plus: Handreiking voor gemeenten bij de 

 overgang van jeugd naar volwassenheid. Geraadpleegd op: https://www.nji.nl/nl/Download-

 NJi/Handreiking-van-jeugdnaarvolwassenheid.pdf 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2017). Jeugd en participatie. Geraadpleegd op: 

 https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Jeugd-sociaal-domein/Jeugd-en-participatie 

Nederlands Jeugdinstituut [NJI]. (2017). Kansen voor jongeren in kwetsbare posities: 

 Vooronderzoek programmering Kansen voor jongeren II. Geraadpleegd op: 

 https://www.oranjefonds.nl/sites/default/files/atoms/files/NJi%20Vooronderzoek%20

 Meer%20Kansen%20voor%20Jongeren.pdf 

Programmaraad (2015). (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk 

  Onderwijs: De route van onderwijs naar werk – acht good practices in de participatiewet. 

 Geraadpleegd op: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/niet_uitkerings

 gerechtigde_schoolverlaters_van_het_vso_en_praktijk_onderwijs_met_ig_0.pdf 

Regionaal onderwijsbeleid. (2016). Overzicht pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. 

 Geraadpleegd op: http://regionaalonderwijsbeleid.nl/wp-content/uploads/2016/08/5.-

 overzicht-pilots-werk-jongeren-van-School-naar-Werk.pdf  

Regioplan. (2015). “Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt 

 opgepakt”: Varianten, ervaringen en succesfactoren in de regionale samenwerking 

 arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. Geraadpleegd op: https://www.uwv.nl/overuwv/

 Images/Rapport%20arbeidstoeleiding%20kwetsbare%20jongeren.pdf 

Regioplan. (2016). Matchen op werk: Ervaringen, inzichten en kansen voor het vervolg. Geraadpleegd 

 op: https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/binaries/aanpakjeugdwerkloosheid/documenten/

 rapporten/2016/10/24/eerste-monitor-regioplan/Eindrapport-15113-Matchen+op+Werk- 

 Regioplan-13jul16.pdf  

Regioplan. (2017). Matchen op werk: Tweede monitor. Geraadpleegd op: https://www.aanpakjeugd

 werkloosheid.nl/binaries/aanpakjeugdwerkloosheid/documenten/rapporten/2017/05/22/match

 en-op-werk-tweede-monitor/22+-+5+Matchen+op+werk+Tweede+monitor.pdf  

Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP]. (2012) Belemmerd aan het werk: Trendrapportage 

 ziekteverzuim,  arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met 

 gezondheidsbeperkingen. Geraadpleegd op: https://www.scp.nl/dsresource?objectid=cb16015

 6-942d-403b-a03a-3d5615c3f471&type=org  

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen [UWV]. (2017). Kansen voor laagopgeleiden: 

 Analyse. Geraadpleegd op: https://www.werk.nl/xpsimage/wdo219510 

Van der Veen, R. (2016). Arbeidsmarktbeleid voor kwetsbare groepen. Geraadpleegd op: https://www.

 tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/arbeidsmarktbeleid_voor_kwetsbare_groepen.pdf 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG]. (n.d.). Werk en inkomen. Geraadpleegd op: 

 https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet &  

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt 

VNO-NCW. (2017).Tien lessons learned: hoe werkt de Banenafspraak in de praktijk? Geraadpleegd

 op: https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/downloadables_vno/Tienpuntenplan-4-mei-

 2017.pdf 
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Vogels, S. (2016). Deelname van kwetsbare groepen aan het arbeidsproces en maatschappij.  

 Geraadpleegd op: https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/deelname_van_

 kwetsbare_groepen_aan_het_arbeidsproces_en_maatschappij.pdf 

Vrooman, C., Josten, E., & Van Echtelt, P. (2017). Weinig scholing, weinig toekomst? Mechanismen 

van vraag en aanbod bij laagopgeleiden. Geraadpleegd op: https://www.researchgate.net/

 publication/317169180_Weinig_scholing_weinig_toekomst_Mechanismen_van_vraag_en_

 aanbod_bij_laagopgeleiden  

Woittiez, I., & Putnam, L. (2015). Op weg naar werk. Geraadpleegd op: https://www.tpedigitaal.nl/

 sites/default/files/bestand/op_weg_naar_werk.pdf 

Oriënterende gesprekken 

Er vonden oriënterende gesprekken plaats met: 

• Beleidsmedewerkers Participatiewet toekomstige gemeente Midden-Groningen 

• Beleidsmedewerker Jeugd toekomstige gemeente Midden-Groningen 

• Werkcoaches van het jongerenteam toekomstige gemeente Midden-Groningen 

• RMC toekomstige gemeente Midden-Groningen/ leerplicht Hoogezand-Sappemeer en 

Slochteren 

• Twee teamleiders BWRI 

Bijeenkomsten 

Daarnaast zijn verschillende bijeenkomsten bijgewoond: 

• Pilot Goud voor jou, toekomstige gemeente Midden-Groningen: Meer jongeren die 

dreigen uit te vallen van school ondersteunen, de benodigde (specialistische) expertise 

binnen gemeente en onderwijs te bundelen en efficiënt in te zetten passend bij de 

ondersteuningsvraag van de jongeren binnen de gemeente en schoolbesturen in Midden-

Groningen. Een kortdurende intensieve aanpak met als doel het ondersteunen in het (weer) 

opbouwen van- of verder vormgeven deelname aan onderwijs van de jongere. 

Aanwezigen: scholen, samenwerkingsverband, leerplicht, jeugdhulp, sociaal team, CJG 

• Bijeenkomsten overgang 18-/ 18+ & casusbespreking, toekomstige gemeente Midden-

Groningen: Bijeenkomsten over de overgang van jeugd (18-) naar volwassenheid (18+) en 

hoe jongeren beter voorbereid kunnen worden op zelfstandigheid. Daarnaast wat de rol en 

de verantwoordelijkheden van de gemeente zijn en hoe de continuïteit van de zorg 

gewaarborgd kan worden. Hierbij kwam aan de orde dat een integrale aanpak met alle 

verschillende partijen van belang is en kwamen tijdens de casusbespreking een aantal 

knelpunten aan het licht. 

Aanwezigen: sociaal team, beleidsmedewerkers Jeugdwet/ Participatiewet/ Wmo, RMC/ 

leerplicht, werkcoaches van het jongerenteam. 

• Bijeenkomst doorstroom van jongeren die in een woonlocatie voor kinderen/jongeren met 

een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek wonen: De persoonlijke 

begeleiders van de woonlocatie lopen er tegen aan dat ze niet weten waar ze met welke 

jongere naar toe moeten voor welke route (arbeid, onderwijs, dagbesteding). Tijdens de 

bijeenkomst is geprobeerd hier duidelijkheid in te scheppen.  

Aanwezigen: persoonlijk begeleiders, sociaal team toekomstige gemeente Midden-

Groningen, RMC toekomstige gemeente Midden-Groningen, ErvaarWerk. 

• Leerlingoverleg – Praktijkonderwijs: Jongeren die in het laatste schooljaar zitten werden 

besproken. Tijdens het gesprek werden de mogelijkheden en uitstroomroutes van de 

jongeren besproken. Hierbij werd gekeken of de accountmanager, de werkcoach 

jongerenteam of het sociaal team al iets voor de jongeren kon betekenen. 




