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Onze ambitie: Alle jongeren vanuit het VSO, PRO, 
(V)MBO Entree en uitvallers niveau 2 gaan door richting vervolg-
onderwijs, passende vorm van arbeid, dagbesteding of zitten in 
een traject richting werk



Enkele eilanden:
Gemeenten, UWV, Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, ROC, VMBO

Regionaal Werkbedrijf, Ontwikkelbedrijven, Samenwerkingsverbanden etc.

Wat nodig is: https://youtu.be/4duPBWzf46E

https://youtu.be/4duPBWzf46E


KICK OFF MEETING ONDERWIJS, GEMEENTEN , UWV, RMC EN SW
- wie zijn we, waarom willen we dit en wat willen we
- actieplan 2014 – 2015
- starten vanuit Participatiewet

INRICHTEN BESTUURLIJK, TACTISCH EN OPERATIONEEL NIVEAU
- op welke manier ontmoeten we elkaar
- hoe versterken we elkaar en werken we complementair

INTERVENTIE SUBSIDIE 
- doel: inzicht krijgen in gaten dienstverlening,  versterken samenwerking 

en elke gemeente een jongerenaanpak
- In 2015 meer dan 150 casuïstiek (2018 nog maar 3 casuïstiek)

PROCES GESTART SAMENVOEGEN VSV/KWETSBARE JONGEREN EN STRUCTUUR BINNEN ARBEIDSMARKTPROGRAMMA
- convenant onderwijs, gemeenten en UWV – maart 2016
- programmalijn VSV/Kwetsbare jongeren onderdeel AgriFood Capital Werkt!

RED DOT 2014 – 2015
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Organigram AgriFood Capital Werkt! 2016 - 2020
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Structuur Programmalijn VSV / KJ



Actielijnen 2016 – 2020

1. Overgang tussen onderwijsinstellingen;
2. Overbelaste jongeren (Plusvoorziening);
3a. Monitoring sluitende aanpak: Jongeren in beeld!
3b. Stage- en leerwerkplekken voor (kwetsbare) jongeren;
3c. Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.





Samenwerking kwetsbare jongeren (voor) laatste 
jaar onderwijs VSO, PRO en Entree/niveau 2 met 
Werk & Inkomen (WSP) en/of RMC o.a.  
uitstroomgesprekken (minimaal 2x)

SAMENWERKEN = SUCCES

Meet & Greet, waar onderwijs (VSO, PRO en ROC), WSP en werkgevers elkaar ontmoeten

Samenwerkingsafspraken onderwijs, 
gemeenten en UWV 2016 – 2020 (laatste 

schooljaar en nazorg voor jongeren in 
kwetsbare positie)

Slimme verbindingen met andere programmalijnen 
als WSP (Meters Maken op Leren(d) werken, 
Talentuitnoordoostbrabant etc. 

Kennisevent voor uitvoerders in sociaal domein, jongerenwerkers, zorginstellingen, 
UWV, ontwikkelbedrijven, WSP, Jeugdwet, WMO, SWT, ect…….



Trajecten worden binnen MBO met gesloten beurzen ingezet

Jongeren rivierenland zijn gewoon onderdeel van de structuur in de regio NOB 
(leerplicht/RMC zit bij KW1C, jeugdarts wordt ingezet, actieplan leerbanen, succes & 
sectorklassen etc.)

Jobcoach gemeente bij route arbeid entree 

Warme overdracht overstap VSO/PRO naar Entree/MBO  

ROC Nijmegen en VSO Mikado gaan mee in de aanpak VSV/KJ
`
Kerngroep Ministerie OC&W en VWS & 16 – 27 jaar NJI

SAMENWERKEN = SUCCES



Focus 2018 – 2019
- Uitbreiden samenwerking met brede jongerenaanpak 16 – 27 jaar
- Regionale start alle jongeren in beeld 23 – 27 jaar (Werk & Inkomen)
- Samenwerking gemeenten - UWV voor doorbemiddeling jongeren 16 – 27 jaar met LKS
- Slimme verbindingen met programmalijn Talent & Loopbaan (o.a. subsidieregeling onderwijs-arbeidsmarkt, 
competenties in beeld)
- Samenwerking Projectleider brede jongerenaanpak en projectleider jongeren in kwetsbare positie

Acties 2019 – 2020 zijn o.a.:
- Bewustzijn ontwikkelen naar samenwerking een plan per jongere/gezin
- Regionaal voorstel vanuit VSO richting gemeenten voor stage dagbesteding tijdens de onderwijsperiode
- Versterken samenwerking Jeugdwet, WMO, participatiewet, RMC met onderwijs
- 20 plekken Beschut Werk/Arbeidsmatige dagbesteding bij werkgevers



RIDING THE WAVES

MANOUVREREN MET FEITEN ALS



Periode 2021 – 2024 wordt regionaal ingezet op: 
1. Voor alle jongeren 16 – 27 jaar is er een passend aanbod 
2. Jeugdwerkloosheid, VSV, Kwetsbare jongeren en NUG aanpak zijn ontschot

2024 Eén brede jongerenaanpak 16 – 27 jaar



VRAGEN VOOR MIJ?

VRAGEN VOOR JULLIE:
1. Wat betekent dit verhaal voor je?
2. Waar is lokaal en/of (sub)regionaal behoefte aan?
3. Welke actie kan je zelf/kunnen jullie zelf ondernemen?
4. Wat heb je nog nodig? Van jezelf, je collega, anderen in het regionale netwerk VSV /

Kwetsbare jongeren of het programma 


