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SAMENVATTING
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant is aandacht voor jeugdwerkloosheid niet nieuw.
Vanaf 2009 tot 2015 werd onder de vlag van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid
gewerkt aan de verbetering van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Diverse
partijen (publiek en privaat) konden in het kader van de "Subsidieregeling aanpak
jeugdwerkloosheid" een subsidieaanvraag indienen. De Stuurgroep Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid besloot of er subsidie werd toegekend voor de uitvoering van het
project. Een regionale projectleider stuurde het proces aan en evalueerde de projecten.
Het voordeel van deze aanpak van losse projecten en initiatieven is dat er
geëxperimenteerd kan worden en dat er maatwerk kan worden geboden. Nadeel is dat er
geen regionaal gecoördineerde samenwerking en integrale aanpak is, waardoor er geen
structurele borging is van de effecten van de aanpak.
Op basis van de onderkenning van een gezamenlijk belang en ambitie is afgesproken dat
het onderwijs, ondernemers en overheid (Stuurgroep Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt) opdrachtgever zijn voor het "Uitvoeringsprogramma
jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant gemeenten 2016 - 2018". Voor de
ontwikkeling van een integrale aanpak jeugdwerkloosheid is door de gemeenten in
samenwerking met jongeren en partners waaronder het UWV, onderwijsinstellingen en
werkgevers het uitvoeringsprogramma geschreven. Dit programma is met name
geschreven voor werkgevers en de 3.263 werkloze jongeren (jeugdwerkloosheid
in M-B is 8% hoger dan het landelijk gemiddelde), waarvan 50,8% geen startkwalificatie
heeft.
Werkloze jongeren hebben uiteenlopende ambitie's en behoeften aan ondersteuning. Om
die reden kunnen ze niet als één homogene groep beschouwd worden, waarvoor één
uniform aanbod volstaat.
Momenteel is er (regionaal) aanbod voor:
- niet werkende en niet schoolgaande jongeren met en zonder startkwalificatie
(bijvoorbeeld Ondernemerslab Midden-Brabant, Startersbeurs, Chefs level, Talenten
voor defensie en T.O.M.),
- kwetsbare jongeren zoals Kleurrijke ontmoeting en Hortus Halewijn,
- jongeren die al geruime tijd niet meer hebben gewerkt (niet meer arbeidsfit zijn
bijvoorbeeld Talent2move, Stagestraat en Sollicitatietraining),
- jongeren met gedragsproblemen bijvoorbeeld Talent2act.
Gemeenten ontsluiten hun aanbod voor jongeren, zodat jongeren uit een groter aanbod
kunnen kiezen en gebruik kunnen maken van een aanbod die het beste aansluit op de
behoefte. Daarnaast wordt het beschikbare budget ingezet om nieuw aanbod voor
jongeren te ontwikkelen.
Kernelementen die ervoor zorgen dat dit programma gaat werken:
1. Een gecoördineerde en sluitende aanpak vanuit de jongerenpunten
De samenwerking tussen de betrokken organisaties is gericht op het zorgdragen voor een
aanbod voor jongeren, gericht op scholing, perspectief op de arbeidsmarkt of zorg.
Tevens is de samenwerking gericht op een sluitende dienstverlening en het leveren van
maatwerk. Vanuit de jongerenpunten willen we jongeren een gezicht geven bij
werkgevers en jongeren in hun kracht zetten en de boodschap meegeven dat
werkervaring opdoen, investeren in jezelf en in beweging blijven nodig is om een plek op
de arbeidsmarkt te bemachtigen.
2. Tussenstations
Het programma kan geen nieuwe banen creëren, maar kan in de vorm van tussenstations
wel bijdragen aan snellere en/ of betere matches voor jongeren op de arbeidsmarkt. De
tussenstations springen in op het verbeteren en spoeler laten verlopen van de overgang
van school naar werk of van werk naar werk door o.a. het verbeteren van het zoekgedrag
van jongeren, het trainen van werknemersvaardigheden en het bieden van werkervaring.
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3. Werkgevers en uitzendbureau's betrekken
Voor dit uitvoeringsprogramma zijn werkgevers en uitzendbureau's belangrijke
samenwerkingspartners. Diverse bedrijven hebben een Werkakkoord ondertekend met
het ministerie van SZW. Dit biedt een basis om de mogelijkheden te verkennen voor het
beschikbaar stellen van vacatures, leer-werkplekken en stageplekken voor jongeren.
Werkgevers die geen Werkakkoord hebben ondertekend worden in gesprekken met
accountmanagers en via lokale en regionale communicatiekanalen aangespoord om
jongeren een kans te bieden om werkervaring op te doen. Veel jongeren vinden een baan
via een uitzendbureau. De zomervakantie, de feestdagen of de avonduren bieden voor
jongeren goede kansen om werkervaring op te doen in de horeca, supermarkt, winkels,
distributiecentra,webshops etc. Met uitzendbureau's acties afspreken om jongeren aan de
slag te helpen.
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Inleiding

1.1

Aanleiding
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma jeugdwerkloosheidsvrije regio voor de Hart van
Brabant.
De jeugdwerkloosheid in de Hart van Brabant gemeenten is de afgelopen jaren sterk
gestegen. In december 2013 waren er 2.444 werkloze jongeren, in december 2014 zaten
2.536 jongeren zonder werk en in december 2015 bedroeg het aantal werkloze jongeren
zelfs 3.824. Voor jongeren die hun opleiding hebben afgerond en iets willen maken van
hun leven, maar geen werk kunnen vinden of hun baan verliezen is dat een bittere pil.
Jongeren kunnen de gevolgen van werkloosheid aan de start van hun loopbaan lang met
zich meedragen. Bovendien heeft deze situatie vaak ook invloed op keuzes met
betrekking tot huisvesting en gezinsvorming.
Voor 2016 wordt economische groei verwacht en bij groei nemen de kansen op de arbeidsmarkt voor
jongeren toe. Betekent dit dat we geen aandacht meer hoeven te besteden aan jeugdwerkloosheid?
Zeker niet. Ondanks het aantrekken van de economie is een deel van de jongeren onnodig (lang)
werkloos. Dit zijn met name jongeren met een uitkering, jongeren zonder startkwalificatie en
migrantenjongeren. Waarom hebben jongeren moeite met het vinden van werk? Vooral een
negatieve beeldvorming en een mismatch op de arbeidsmarkt spelen een rol. Deze mismatch is
viervoudig:
1

Verkeerde studiekeuze.

2

Onvoldoende ontwikkelde werknemersvaardigheden.

3

Weinig effectief zoekgedrag.

4

Het ontbreken van een startkwalificatie.

Op een meer flexibele en concurrerende arbeidsmarkt kunnen jongeren zich deze mismatch niet
veroorloven, want werkgevers zijn op zoek naar werknemers die direct inzetbaar zijn. Deze generatie
zal vaker dan eerdere generaties, transities moeten kunnen maken van het ene werk naar het
andere.

De tekst in het bovenstaande kader staat in een brief van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 november 2015 aan de Tweede Kamer. Het
doel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de aanpak van
jeugdwerkloosheid is het matchen van werkloze jongeren op werk. Hij wil samen kansen
creëren en benutten door te investeren in:
•

het in beeld brengen van jongeren zonder startkwalificatie;

•

het matchen van jongeren met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie
op werk;

•

aanvullende bestuurlijke afspraken met centrumgemeenten over het begeleiden
van jongeren zonder startkwalificatie naar een (leerwerk)baan en het inzetten van
het P budget voor nuggers;

•

het geven van een stevigere plek aan loopbaanleren in het onderwijs;

•

het maken van afspraken met werkgevers.
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Ook de Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om jeugdwerkloosheid te
bestrijden en te voorkomen dat jongeren (langdurig) werkloos zijn. De afspraak is dat
alle landen in de EU overgaan tot een zogenoemd jeugdgarantiestelsel (Youth
Guarantee), waardoor jongeren niet langer dan vier maanden ‘klassiek’ werkloos zijn. De
Hart van Brabant gemeenten willen de doelstellingen van zowel het ministerie van SZW
als de Europese Commissie verenigen door te werken aan de realisatie van een
jeugdwerkloosheidsvrije regio. Dit beoogde resultaat wordt bereikt, door jongeren die van
school komen en niet terug te leiden zijn naar school en jongeren die zonder werk zitten
te plaatsen op tussenstations (bijvoorbeeld in de vorm van een leerwerkplek) die
fungeren als tussenstap naar werk. Door die tussenstap kan de stap naar werk vervolgens
wél worden gezet. In beeld, niet loslaten individueel doel op maat werken ontwikkeling en
haalbaar aanbod vrijwilligersaanbod.

1.2

Proces
Het plan om een jeugdwerkloosheidsvrije regio te realiseren is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van een programmamanager. Een regiegroep, met daarin
vertegenwoordigers van de gemeenten Tilburg en Waalwijk, de Universiteit van Tilburg,
Midpoint, ContourdeTwern en een werkgever, is opdrachtgever en aanspreekpunt van de
programmamanager.
Na vaststelling van het ‘Hoofdlijnen voorstel uitvoeringsprogramma
Jeugdwerkloosheidsvrije regio M-B’, is op 20 oktober 2015 een startbijeenkomst
georganiseerd met diverse partners (zie bijlage met deelnemers). Tijdens deze
startbijeenkomst zijn de deelnemende partners geïnformeerd en geënthousiasmeerd om
het programma mede vorm en inhoud te geven. Daarnaast is aandacht besteed aan de
belangrijkste thema's uit het programma: het vinden, bereiken en ondersteunen van
jongeren via Jongerenpunten, talentontwikkeling van jongeren en tussenstations naar
werk.
Op basis van het vorige Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 Midden Brabant
en de opbrengsten van de startbijeenkomst hebben de deelnemende partijen de thema's
inhoudelijk uitgewerkt. In diverse bijeenkomsten hebben partijen elkaar gevonden op een
gemeenschappelijke ambitie. Bovendien is een fundament gelegd voor een intensievere
samenwerking, slimme verbindingen en het delen van goede praktijkvoorbeelden.
Gedurende het proces zijn de uitkomsten van de inhoudelijke uitwerking teruggekoppeld
aan bestuurders, regionale beleidsmedewerkers, andere regionale partners en jongeren.
Dit heeft geleid tot het uitgewerkt uitvoeringsprogramma dat nu voor u ligt.
Het uitvoeringsprogramma stimuleert jongeren, werkgevers, gemeenten, UWV,
onderwijsinstellingen en andere partners om werk te maken van jeugdwerkloosheid. Het
programma zet in op bundeling van kennis, kracht, ervaring en middelen om gezamenlijk
een stap voorwaarts te zetten. Voor de uitvoering van het programma wordt een beroep
gedaan op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden, maar tegelijkertijd wordt er
gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met nieuwe partijen. Daarnaast worden
partijen met elkaar in contact gebracht om, waar mogelijk, elkaar aan te vullen en te
versterken.
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1.3

Leeswijzer
In Hoofstuk 2 worden de ambities van het programma gepresenteerd en wordt uitleg
gegeven over de opzet en werkwijze. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 worden de
inhoudelijke thema’s geschetst: wat willen we bereiken en wat gaan we daar allemaal
voor doen? Hoofdstuk 6 gaat over de monitoring van het programma op voortgang en
resultaten. Hoofdstuk 7 schetst de sturing, oftewel ‘governance’, van het programma. In
hoofdstuk 8 wordt uitleg gegeven over de communicatiestrategie en hoofdstuk 9 geeft tot
slot een overzicht van de financiën. In de tekstblokken zijn door dit document heen
portretten opgenomen van jongeren waar het programma zich op richt. Ook zijn
voorbeelden van succesvolle projecten ter illustratie opgenomen.
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2

Waarom een jeugdwerkloosheidsvrije regio?
Jeugdwerkloosheid is geen nieuw onderwerp. In de Hart van Brabant gemeenten bestaan
ook al meerdere initiatieven, die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Dit
zijn enerzijds reguliere activiteiten, zoals de aanpak voortijdig schoolverlaten en de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en anderzijds projecten vanuit het actieplan
jeugdwerkloosheid, zoals Chefs level en WatWest.
De insteek van de jeugdwerkloosheidsvrije regio is om bewezen successen van het
actieplan jeugdwerkloosheid en de opgebouwde structuur van samenwerking te
verduurzamen. In dit hoofdstuk komt aan bod wat de jeugdwerkloosheidsvrije regio is en
wat we ermee willen bereiken. Tevens gaan we dieper in op de centrale thema’s en
uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma. Ook zoomen we nader in op de situatie
van jongeren en het probleem van jeugdwerkloosheid in de Hart van Brabant gemeenten.
Dit doen we aan de hand van de beschikbare cijfers en een aantal voorbeelden van
situaties van jongeren, die we aangereikt hebben gekregen vanuit het huidige
jongerenloket in Tilburg.

2.1

Cijfers jeugdwerkloosheid in Hart van Brabant gemeenten
Volgens cijfers van het UWV was de relatieve jeugdwerkloosheid in Midden Brabant in
december 2015 50,8%, terwijl deze landelijk op hetzelfde moment 25,9% was. Met name
voor schoolgaande jongeren die op zoek zijn naar een stage of leerwerkbaan, jongeren
zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond is het extra
moeilijk om een baan te vinden. Ondanks de kennis en vaardigheden die zij hebben
opgedaan tijdens hun studie staan veel van deze jongeren noodgedwongen aan de kant.
De jeugdwerkloosheid in Hart van Brabant is het afgelopen jaar bij elk opleidingsniveau
gestegen. De stijging is het grootst bij laagopgeleiden. Dit wordt versterkt door het
verdringingseffect: bij gebrek aan passend aanbod op eigen niveau of eigen richting,
wijken hoger opgeleiden jongeren uit naar functies onder hun niveau of in een andere
vakrichting.
In Hart van Brabant is in december 2015 het aantal niet werkende werkzoekende
jongeren tot 27 jaar ten opzichte van december 2014 met 50,8% gestegen.
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Tabel 1 Aantal niet werkende werkzoekenden Hart van Brabant naar leeftijd. Bron UWV
December
2015

November
2015

Oktober
2015

December
2014

November
2014

Oktober
2014

15-20
jaar

281

277

266

166

160

163

20-23
jaar

1.048

1.022

977

708

706

698

23-27
jaar

2.495

2.411

2.273

1.662

1.616

1.587

Naar verwachting trekt de arbeidsmarkt in 2016 door economische groei weer aan. Over
een paar maanden doen nieuwe groepen jongeren hun eindexamen. Zij moeten
vervolgens samen met geregistreerde en niet geregistreerde werkloze jongeren de strijd
aangaan voor de schaarse plekken op de arbeidsmarkt.
De banen in het lagere arbeidsmarktsegment worden voor een deel ingevuld door
middelbaar opgeleiden (mbo niveau 2 en 3), als gevolg van de krimp van de
werkgelegenheid in het middensegment (polarisering). Voor laagopgeleiden is de overstap
naar ander werk moeilijker, omdat hun kennis en vaardigheden bedrijfs- of
branchespecifiek is en werkgevers minder bereid zijn om te investeren in scholing van
laagopgeleiden.
Uit informatie van SBB en het UWV blijkt dat de helft van de niet werkende werkzoekende
jongeren geen startkwalificatie heeft (zie tabel 2). Landelijk is dit aandeel lager (46%).
Tabel 2 Niet werkende werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau Hart van Brabant.
Bron UWV
Opleidingsniveau

Basisonderwijs

Vmbo

Mbo 1
en 2

Mbo 3 en
4

Mbo
algemeen

Havo/VWO

Hbo/WO

Aantal
jongeren
december
2015

884

872

469

774

116

116

423

Uit gegevens van SBB (november 2015) komt verder naar voren dat er een tekort is aan
stageplekken en leerbanen voor leerlingen die een BOL of BBL opleiding volgen in de
studierichtingen: welzijn, zorg, financieel- administratieve beroepen, juridische beroepen,
afbouw en onderhoud, infra, metaal en metalelectro, procesindustrie, technische
installaties en systemen, hout en meubel, utiliteitsbouw en gespecialiseerde aanneming.
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Jongere in beeld
Mariam heeft met veel inspanning en begeleiding haar diploma behaald op MBO 1 niveau. Door
een taalachterstand mocht ze niet door naar MBO 2 niveau. Ze had geen startkwalificatie en is
daarom doorverwezen naar het Jongerenloket. Uit het intakegesprek bleek dat Mariam graag een
startkwalificatie wilde behalen in de zorg. Vervolgens is samen met haar gekeken naar de
mogelijkheden. Bij Capabel VVS volgt Mariam een opleidingstraject, dat in samenwerking met het
ROC wordt gegeven. Deze opleiding heeft een extra taalcomponent en is speciaal bedoeld voor
mensen die een taalachterstand hebben, maar wel een niveau 2 opleiding willen volgen. De
verwachting is dat Mariam hier volgend jaar haar diploma gaat behalen.

2.2

Noodzaak van een jeugdwerkloosheidsvrije regio
Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat het noodzakelijk is om in actie te komen. Ook
vanwege maatschappelijke ontwikkelingen willen partners van dit programma de
jeugdwerkloosheid verminderen:
•

Volgens de regionale arbeidsmarktprognose van het UWV (januari 2016) groeit het
aantal banen in 2016. Meer dan de helft van de banengroei is te vinden in de
uitzendsector. De overige banen zitten in diverse sectoren zoals bouwnijverheid,
detailhandel, groothandel en horeca. In de detailhandel en horeca wordt veelal
met kortdurende dienstverbanden gewerkt, waardoor jongeren vaak snel weer op
zoek moeten naar ander werk. In het openbaar bestuur en financiële
dienstverlening is er een afname van het aantal vacatures. Door jongeren nu een
plaats op de arbeidsmarkt te bieden, levert dit op termijn voor zowel jongeren als
werkgevers winst op.

•

Sterke steden/regio’s met goed opgeleide en een geïntegreerde jonge
beroepsbevolking hebben de toekomst. Zonder jongeren is er geen bedrijvigheid
en zonder bedrijvigheid trekken jongeren weg. Werkgevers in de regio jongere
werknemers nu en in de toekomst keihard nodig.

•

Niet één jongere mag aan de zijlijn staan, omdat dit hun ontwikkeling van kennis,
vaardigheden en werknemerscompetenties belemmert. Bovendien zijn de sociaal
maatschappelijke en economische kosten en risico’s van inactiviteit onder jongeren
groot.

•

Er zijn verbeteringen mogelijk in de manier waarop partners in het sociale domein
jongeren met een uitkering aan een baan helpen of terug naar de schoolbanken
laten keren. Er bestaan reeds diverse projecten en activiteiten, maar die vinden
vaak nog te versnipperd plaats. Een integrale, sluitende en preventieve aanpak is
er nog niet. De opgave is echter complex en daarom moeten nieuwe oplossingen
worden gecreëerd in een netwerk met een veelheid aan actoren.

•

De samenwerking tussen instanties die belast zijn met de re-integratie van jonge
uitkeringsgerechtigden en aanverwante organisaties in de domeinen zorg,
onderwijs en welzijn is eveneens voor verbetering vatbaar.

•

Door het ontbreken van de juiste kwalitatief goede informatie op macro en micro
(individueel) niveau kan er op dit moment geen sluitende en voldoende
activerende aanpak voor jongeren worden gerealiseerd.

•

De Hart van Brabant gemeenten hebben met de ondertekening van de Alliantie
van Brabant op 18 maart 2014 aangegeven een jeugdwerkloosheidvrije regio te
willen realiseren.
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2.3

Visie jeugdwerkloosheidsvrije regio
Alle partners van het programma onderstrepen het belang van een
jeugdwerkloosheidsvrije regio. Jongeren horen hun talenten optimaal te kunnen
ontdekken en ontplooien. Een passende en uitdagende opleiding (tenminste een
startkwalificatie), een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn cruciaal. Dat biedt jongeren een grotere kans op
een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Werk betekent inkomenszekerheid en
economische zelfstandigheid, en zorgt bovendien voor het meedoen in de samenleving.
Om de jeugdwerkloosheid op te lossen én te voorkomen is inzicht in de cijfers nodig. We
starten dan ook eerst met het contact leggen met jongeren en het in beeld brengen van
jongeren en het aanbod in de regio. Als niet bekend is welke jongeren tegen welke
problemen aanlopen is het lastig om de juiste informatie, ondersteuning en begeleiding te
bieden. We zullen de jongeren bovendien beter in beeld moeten blijven houden, en ze
niet meer loslaten om hen zo optimaal te ondersteunen waar nodig.
Een jeugdwerkloosheidsvrije regio betekent investeren in preventie (voorkomen van
werkloosheid) en wegnemen van belemmeringen bij jongeren in hun zoektocht naar
onderwijs en werk. Het maken van de juiste studiekeuze speelt een grote rol. Op scholen
moet er daarom meer aandacht voor toekomst en arbeidsmarkt moet komen.
Jongeren hebben in de gesprekken in de voorbereiding op dit programma aangegeven dat
ze met hun problemen, of ze nu wel of geen uitkering hebben, ergens vrij binnen moeten
kunnen lopen, bijvoorbeeld bij een jongerenloket. Zo’n jongerenloket of jongerenpunt
moet een laagdrempelige voorziening, die aansluit bij de behoeften en leefwereld van
jongeren. Zo’n jongerenpunt is een scharnierpunt waar alle organisaties en instanties die
zich op jongeren richten hun inspanningen en dienstverlening zo optimaal mogelijk op
heen aanbieden en coördineren. Zo is maatwerk en intensieve persoonlijke begeleiding
geborgd.
We ontsluiten de lokale toegang naar het jongerenpunt. Waarbij de lokale werkwijzen en
afspraken (bijvoorbeeld op het domein van jeugdzorg/wmo) gekoesterd worden.
Goede, tijdige en begeleiding op maat van jongeren is nodig. Niet alleen op school of op
het werk, maar (zeker voor de meer kwetsbare jongeren) juist in de overgangen tussen
onderwijs naar werk en van werkloos naar werk (al dan niet in combinatie met zorg).
Waar die overgangen naar werk niet rechtstreeks of onmiddellijk te maken zijn, moeten
tussenstappen of tussenstations voorhanden zijn, om te voorkomen dat jongeren nog
langer de “verkeerde afslag” nemen naar het zogenaamde “thuiszitten” werkloosheid. Die
tussenstations mogen geen eindstations zijn, het gaat uiteindelijk om doorstroming naar
werk.
Dit betekent dat partners in de regio hun infrastructuur verder gaan verbeteren, waar
nodig op elkaar afstemmen, integreren en op een aantal terreinen vernieuwen. Er wordt
gebruik gemaakt van bewezen succesvolle aanpakken van de regio. We gaan lokale
initiatieven koesteren en ontsluiten voor de regio. We maken zo gebruik van een breder
aanbod in de regio dat meer maatwerk kan bieden aan jongeren. Dit betekent ook vanuit
losse projecten werken naar een systeem van sluitende aanpak.
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Dit vraagt een intensieve samenwerking tussen gemeenten, opleidingsinstellingen en
werkgevers en het stroomlijnen van werkprocessen. Essentieel is dat het geheel meer
wordt dan de ‘som der delen’.
Belangrijk is ook dat we werken van een positief ‘framework’: we willen niet langer
denken vanuit problemen, maar we willen het wenkende perspectief bieden van een
generatie vol potentie en talent. We zetten in op een positieve communicatie rondom
jongeren en door jongeren zelf.

2.4

Doelgroep
De jeugdwerkloosheidsvrije regio richt zich op jongeren in de Hart van Brabant
gemeenten tussen de 18 en 27 jaar die van school komen en niet terug te leiden zijn naar
school en jongeren(al dan niet met uitkering) die zonder werk thuis zitten.
Het programma maakt geen onderscheid in doelgroepen. Elke jongere telt. En elke
jongere heeft zijn of haar talent, van waaruit we denken en handelen. Dit betekent
maatwerk in dienstverlening. Een jongere van 21 jaar die stopt met zijn HBO-opleiding en
naar een andere opleiding wil, vraagt een andere benadering en ondersteuning dan een
zestienjarige leerlinge op het ROC, of een jongere zonder startkwalificatie die op zoek
gaat naar werk. In de ring rondom jongeren zijn beïnvloeders (zoals ouders) een
belangrijke doelgroep.
Naast jongeren zijn werkgevers een belangrijke doelgroep. Het vinden van
baanopeningen, stage- en leerwerkplekken lukt ons niet zonder werkgevers. Veel van de
activiteiten in dit programma worden in samenwerking met werkgevers uitgevoerd. Hart
van Brabant kent een stevig netwerk aan bedrijven, die we hard nodig hebben.
Tot slot zijn professionals van de deelnemende organisaties een succesfactor voor het
slagen van het programma. Samen werken we aan het versterken en verbeteren van de
infrastructuur: professionals hebben en houden ieder een eigen verantwoordelijkheid,
maar de som moet meer zijn dan de delen. De komende periode stimuleren we partners
van dit programma om elkaar op te zoeken, ervaringen uit te ruilen en samen nieuwe
voorzieningen en arrangementen te ontwikkelen. Samen zorgen we immers voor een
sluitende aanpak.
Jongere in beeld
Sharda zat eerst op de havo op het Willem II College en daarna op de Vavo. Na een
scooterongeval en vanwege haar thuissituatie is ze gestopt met de Vavo. Vervolgens is Sharda
vanwege schooluitval op gesprek geweest bij een RMC-trajectbegeleider. Tijdens het
intakegesprek is ingezoomd op haar psychische en lichamelijke belemmeringen. Ook is er gekeken
naar haar inkomen en de mogelijkheden richting werk en scholing. Tijdens het gesprek werd
duidelijk dat Sharda geen inkomen heeft en dat het haar droom is om naar de Herman Brood
academie te gaan. Sharda wil zich gaan inschrijven op de Herman Brood Academy, maar haar
droom is in gevaar vanwege haar lichamelijke klachten. Door het inzetten van een beroepskeuze
onderzoek wordt alvast voorgesorteerd op een eventueel back-up plan. Gezamenlijk is er met
Sharda gezocht naar passende vacatures, het in orde brengen van haar CV en gericht solliciteren
op vacatures. Mede hierdoor heeft ze een baan gevonden en werkt ze momenteel bij een
Callcenter.
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2.5

Doelen
De doelstelling van de jeugdwerkloosheidsvrije regio is om jongeren in beeld te brengen
en te houden. Jongeren worden door een sluitende aanpak niet losgelaten, voordat ze zijn
geplaatst op school, een zorgtraject of afhankelijk van de individuele mogelijkheden op
werk, zoals regulier werk, gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk.
Het programma kent het volgende kwantitatieve doel:
In 2018 zijn 100 % van alle jongeren die via Jongerenpunten in beeld zijn (gekomen)
binnen vier maanden geplaatst op een (duurzame) arbeidsplaats, een leer/werkplek
of (vervolg)opleiding. In 2017 is dat 40% van alle jongeren die via de
Jongerenpunten in beeld zijn gekomen.
Daarnaast is er een aantal meer kwalitatieve doelen:
We realiseren een sluitend aanpak voor jongeren. Partners van het programma
werken, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, samen aan een breed
voorzieningenaanbod voor jongeren. We bouwen als het ware een ecosysteem
rondom en met de jongeren in Hart van Brabant.
We stimuleren partners om meer met elkaar in gesprek te gaan, om van elkaar te
leren (werkwijzen, activiteiten en producten), elkaar aan te vullen en waar nodig
elkaar slim te versterken.
We verbeteren de dienstverlening aan jongeren. We werken aan kennis, houding en
vaardigheden van professionals om jongeren in hun kracht te zetten.
We realiseren een adequate monitorsystematiek, waardoor we continu zicht hebben
op de jongeren, hun trajecten en de voortgang er van.

2.6

Naar een uitvoeringsprogramma jeugdwerkloosheidsvrije regio
Op basis de ervaringen met de aanpak jeugdwerkloosheid in de afgelopen jaren hebben
we de volgende speerpunten voor het uitvoeringsprogramma jeugdwerkloosheidsvrije
regio Hart van Brabant 2016-2018 benoemd.
Speerpunten
1

Jongeren in beeld
De bestaande jongerenloketten in Tilburg en Waalwijk worden doorontwikkeld tot
twee jongerenpunten. Er is een integrale en outreachende aanpak, die mede vorm
krijgt door een goede en intensievere samenwerking met ketenpartners zoals het
onderwijs, jongerenwerk, de toegang en informele netwerken. Jongerenpunten vormt
het makel- en schakelpunt tussen jongeren, werk(gevers) en onderwijs. Bovendien
zetten we nog meer in op het vinden, bereiken en vasthouden van de onzichtbare en
moeilijk bereikbare jongeren.

2

Talenten ontwikkelen
Jongeren dienen zich al vanaf jonge leeftijd op school goed te (kunnen) oriënteren op
hun loopbaan. Een goed beeld van beroepen, een juist arbeidsmarktperspectief en
goede voorlichting in het gehele onderwijsveld is cruciaal. Een onderdeel van die
talentontwikkeling is flexibilisering van het onderwijs. Dit houdt concreet in dat het
onderwijs zich voorbereid op het aanbieden van vakgerichte cursussen/certificaten,
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meer mogelijkheden voor het wisselen van studie, een betere afstemming op de
behoeften van het bedrijfsleven, meer instroommomenten en onderwijsvoorzieningen
voor ‘oudere jongeren’.
3

Werkzekerheid voor jongeren in plaats van uitkering
We willen voorkomen dat jongeren nog langer instromen in een uitkering. We willen
ze juist naar werk of onderwijs (bege)leiden. Niet elke jongere past in het reguliere
onderwijs of regulier werk. Om die reden gaan we tussenstations creëren of
(door)ontwikkelen op verschillende niveau 's en in verschillende vormen. Een
tussenstation maakt jongeren arbeidsfit, zorgt ervoor dat ze werkervaring opdoen,
vergroot de werknemersvaardigheden en het netwerk. De tussenstations worden
ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, het UWV, private partners en het
onderwijs en sluiten zoveel mogelijk aan op de behoeften en ambities van jongeren.
We gaan met bedrijven in gesprek over de mogelijkheden van functiecreatie en het
aanpassen van het werk aan de jongere. De afspraken in het kader van de
werkakkoorden en alle initiatieven rond inschakeling van mensen met beperkingen
vallen hier ook onder. Daarnaast zijn er nog andere, niet genoemde, sociale
innovaties zoals het werken met behoud van uitkering, het vertrouwensexperiment,
de huishoudcheques etc.

Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven.

Uitgangspunten uitvoeringsprogramma jeugdwerkloosheidsvrije regio
Voor de in dit programma voorgestelde acties zijn de volgende uitgangspunten leidend:
•

Elke jongere telt: Het programma richt zich op jongeren in de leeftijd tussen 18-27
jaar. Er is met name aandacht voor kwetsbare jongeren. Dat zijn jongeren met
een uitkering, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren die niet zelfstandig
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duurzaam op de arbeidsmarkt kunnen participeren vanwege
capaciteitsbeperkingen en/of gedragsstoornissen.
•

Een integrale en duurzame aanpak is nodig om te voorkomen dat alle activiteiten
stoppen na 2018: Dit programma is bijzonder in haar doel en aanpak, in omvang
en in veelheid aan belangen en betrokken partners. Door kennisdeling en
verbindingen te leggen tussen bestaande succesvolle initiatieven, maatregelen,
netwerken en dienstverlening van diverse organisaties wordt er een basis
gecreëerd die zorgt voor een structurele duurzame, activerende en zoveel mogelijk
preventieve aanpak met aandacht en maatwerk voor de jongeren.

•

Actieve rol voor jongeren waar mogelijk: Jongeren krijgen een belangrijke rol in de
uitvoering en ontwikkeling van maatregelen, door zelf in contract te treden met
werkgevers, zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt en mee te
denken/doen met gemeenten over de ontwikkeling en uitvoering van het
programma.

•

Werkgeversgericht werken: We willen een actieve inbreng van werkgevers in dit
programma. We zetten voor werkgevers diverse instrumenten in om jongeren op
een reguliere of gesubsidieerde werkplek te plaatsen. We sluiten aan bij bestaande
netwerken, bijvoorbeeld het ondernemersakkoord, waarbij we werkgevers
aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

•

Effectiviteit en efficiency: We willen een zo groot mogelijk effect bereiken met zo
min mogelijk overhead.

•

Regionale aanpak die geen blauwdruk is: Het programma biedt perspectief, maar
kent geen blauwdruk voor de af te leggen route. Het gaat om een gezamenlijke
focus op de ambitie. We anticiperen op ontwikkelingen, maar kunnen niet alles
overzien. Het programma zal dan ook tussentijds herijkt en zo nodig aangepast
worden.
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3

Jongeren in beeld, vasthouden en ondersteunen

3.1

Jongeren beter in beeld krijgen
Wat willen we bereiken?
Een groot deel van de jongeren vindt uit zichzelf de weg naar onderwijs of werk. Er is ook
een groep jongeren die in meer of mindere mate hierbij ondersteuning nodig heeft.
Bovendien is een groep jongeren onbereikbaar of zelfs onvindbaar. Het CBS heeft in
opdracht van het ministerie van SZW in 2013 onderzoek uitgevoerd naar de omvang en
kenmerken van jongeren zonder startkwalificatie (sk), omdat zij een kwetsbare positie
hebben op de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren lijkt zich te hebben
teruggetrokken van de arbeidsmarkt. Volgens het CBS zijn er landelijk 66.000 tussen de
15 en 27 jaar die geen door de overheid bekostigd onderwijs volgt, niet werkt en niet in
beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk zonder dat de reden
hiervoor op basis van databestanden achterhaald kan worden. In de Hart van Brabant
gemeenten waren volgens het CBS in 2013 in de regio Hart van Brabant 3.230 jongeren
buiten beeld. Uit een onderzoek van Reflect blijkt begin 2015 dat naar schatting zo’n
2.800 buiten beeld zijn. Volgens het CBS zijn zo’n 1700 jongeren ‘met reden’ buiten beeld
(bijvoorbeeld dat een jongeren samenwoont met een partner, of jongeren die op de
peildatum het voorafgaande schooljaar nog onderwijs volgden en die het onderwijs
hebben verlaten met een diploma).
We zullen als partners in dit programma er dan ook alles aan moeten doen om die
jongeren in beeld te krijgen, in gesprek te komen en te blijven en hen, waar nodig en
mogelijk, te ondersteunen richting onderwijs en/of werk.
Wat gaan we doen om de jongeren in beeld te krijgen?
Zo werken we aan het project “Samen naar een werkende toekomst”. Dit is een
uitwerking van de vraag van het ministerie van SZW aan de arbeidsmarktregio’s om
binnen de arbeidsmarktregio afspraken te maken over het in beeld brengen van jongeren
tussen de 18-23 jaar zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen, geen werk
hebben en geen uitkering hebben. We stellen als arbeidsmarktregio Midden-Brabant een
ambitie vast over hoeveel van deze jongeren er door samenwerking in de regio in de
periode juli 2016 tot en met juni 2017 worden begeleidt naar werk. Deze regionale
ambitie wordt opgenomen in de update van het plan van aanpak “Samen naar een
werkende toekomst”. Het plan richt zich op het bemiddelen van jongeren met een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. De ambitie is om in de periode
september 2015 tot juni 2016 60 kwetsbare jongeren toe te leiden naar een baan of een
BBL leerbaan.
Om jongeren te bereiken en vast te houden, vraagt dat om een nieuwe en op jongere
toegespitste communicatiestrategie. We volgen een communicatieaanpak waarin we
jongeren zelf aan het woord laten, samen met werkgevers en andere professionals.
Jongeren moet namelijk gemotiveerd geraken om contact te leggen met professionals die
hen ondersteunen op de domeinen werk, inkomen en onderwijs. Dat krijgen we niet voor
elkaar als we zelf gaan vertellen welk programma we gaan opzetten. We kiezen daarom
voor een aanpak waarin we vooral anderen (vanuit de doelgroep) faciliteren om het
verhaal te vertellen. In hoofdstuk 8 werken we dit verder uit.
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Een ander manier om jongeren te ondersteunen is het inrichten van twee jongerenpunten
in de regio. Deze jongerenpunten zijn makkelijk toegankelijk (fysiek en digitaal), de
medewerkers benaderbaar en het aanbod van voorzieningen is eenvoudig en
overzichtelijk vindbaar. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor organisaties die
vanuit ondersteunings/zorgvragen contact hebben met jongeren (eerste lijnszorg 1) en de
lokale toegangsteams. Het gaat dan om organisaties die dicht in contact staan (of kunnen
leggen) met jongeren: de wijkteams van gemeenten en organisaties als R-newt,
Mainframe, Tavenu, Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), buurtsportverenigingen,
ouders enzovoort. De expertise en ervaringen van deze organisaties zullen volop benut
gaan worden. We lichten deze jongerenpunten en de samenwerking met andere partners
in dit hoofdstuk verder toe.
Het RMC vervult een spilfunctie voor jongeren die voortijdig uit het onderwijs (dreigen te)
vallen. Het RMC coördineert de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters en
zorgt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herleiden naar het onderwijs. Verder
spreekt het RMC jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie en stimuleert,
motiveert en ondersteunt de jongere om terug te keren naar school. Zo zetten zij het
maatwerktraject Reset VSV-jongeren zonder startkwalificatie in. Het RMC heeft de ambitie
om de aandacht niet alleen richten op het voorkomen van uitval, maar ook op doorstroom
van jongeren in de lagere onderwijssegmenten tot en met hun entree op de
arbeidsmarkt. De schoolbesturen van de regio Midden Brabant en de coördinerend RMC
gemeente voeren een pakket van maatregelen uit, zoals route 35 voor bemiddeling en
heroriëntatietrajecten voor op het MBO ingeschreven jongeren die dreigen uit te vallen.
Vanuit de gemeente Tilburg als ‘ contactgemeente’ worden in samenwerking met partners
contacten gelegd met ‘oude vsv’ers’ om te achterhalen hoe het met de jongere gaat.
Tot slot willen we de jongeren in beeld houden. Daarbij vervullen die jongerenpunten een
spilfunctie. Niet alleen in face-to-face contacten maar ook in het monitoren van jongeren.
Het blijkt dat allerlei instanties registraties bijhouden over jongeren. Ieder vanuit zijn
eigen taak en verantwoordelijkheid, maar daardoor ook fragmentarisch. Gemeenten
registeren alle inwoners met een uitkering in het kader van de participatiewet en het UWV
registreert alle werklozen met een WW uitkering. Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) heeft een rol voor de schoolgaanden (met leer- en werkplicht) en/of (dreigende)
schoolverlaters. Koppeling van systemen en daarmee uitwisseling van gegevens blijkt en
blijft ingewikkeld (onder andere vanwege privacy, maar ook vanwege technische
belemmeringen of momenten van registratie). We zullen dan ook toe moeten naar een
integrale monitoringssystematiek. In hoofdstuk 6 gaan we daar dieper op in.
Wat gaan we samengevat in 2016 doen om jongeren beter in beeld te houden?
Actie

Doel

Resultaat

Wie

In beeld brengen van

Het inzichtelijk hebben van

Per gemeente is

RMC en

jongeren van 18 tot 23

de omvang van het aantal

inzichtelijk hoeveel

gemeenten.

jaar zonder sk door

jongeren tussen de 18 en

jongeren van 18-23

uitval op school (oud en

23 jaar die niet in beeld

zonder sk niet naar

nieuw vsv ‘ers) die niet

zijn voor bemiddeling naar

school gaan, niet

1

Eerstelijnszorg is de zorg in de buurt, 'laagdrempelige zorg'. Hieronder valt onder meer de zorg door de huisarts,
tandarts, psycholoog, fysiotherapeut, diëtiste, logopedist, apotheek, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk en
verzorgende
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Actie

Doel

Resultaat

op school zitten, niet

werk. Om vervolgens te

werken en geen

werken en geen

bepalen met welke

uitkering hebben, en

uitkering hebben via

jongeren er contact

met welke jongeren

bestandskoppeling (op

opgenomen dient te

contact wordt gelegd

2

Wie

BSN nummer) .

worden.

Contacten leggen met

Inzichtelijk maken wat de

Een update van het

Ministerie van

jongeren op basis van

situatie van de jongere is

plan van aanpak

SZW

vorige actie.

om te kunnen bepalen

“Samen naar een

Ministerie van

welk deel van de groep

werkende toekomst”.

OC&W

begeleid kan worden naar

Dit gebeurt in de

Arbeidsmarktreg

werk.

vorm van een reële

io M-B

regionale ambitie

RMC

omtrent het aantal

Gemeenten.

jongeren tussen de
18 en 23 jaar zonder
sk die in de periode
juli 2016 – juni 2017
begeleid kunnen
worden naar werk.
Het opstellen van een

Regionaal is er

Twee beschrijvingen

Ministerie van

dienstverleningsproces

duidelijkheid over de wijze

van dienstverlenings-

SZW

voor jongeren tot23 jaar

waarop er perspectief aan

processen die worden

Ministerie van

en voor jongeren tussen

deze jongeren wordt

meegenomen in de

OC&W

23-27 jaar. Het gaat om

geboden.

update van het plan

Arbeidsmarktreg

jongeren zonder sk die

van aanpak “Samen

io M-B

bij gemeenten en UWV

naar een werkende

RMC

buiten beeld zijn voor

toekomst”.

Gemeenten.

bemiddeling naar werk.
In het kader van het

Jongeren zonder

60 jongeren worden

Gemeenten,

project “Samen naar een

startkwalificatie en/of

geplaatst op werk of

werkgevers.

werkende toekomst”

jongeren met uitkering

een leerwerkbaan.

worden de volgende

begeleiden, ondersteunen

acties uitgevoerd:

en plaatsen op werk of

-Alle jongeren in het

een leerwerkplek. Iedere

doelmatigheidsbestand

jongere heeft CV.

worden in beeld
gebracht.
-Alle benodigde
informatie voor matching
wordt geregistreerd (er
is een volledig profiel)
voor iedere jongere.
- Iedere jongere heeft
CV.

2

Over jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar zijn bij de gemeente gegevens bekend. Deze jongeren zijn
uitgevallen uit het onderwijs (voortijdig schoolverlaters), maar zij zijn geregistreerd bij het Regionale Meld- en
Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC).
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Actie

Doel

Resultaat

Wie

• Bepalen of deze aanpak

- De jongeren in het
bestand worden
gescreend en via een
matchingsbijeenkomst
geïnformeerd en zo
mogelijk geplaatst op
een vacature.
- Door de inzet van met
name reguliere
instrumenten zoals
jobcoaching en
loonkostensubsidie
worden jongeren en
werkgevers ondersteunt
en begeleid. Het maken
van afspraken met
werkgevers..
Het evalueren van de

Evaluatie

Gemeenten,

outreachende aanpak,

effectief is of op

outreachende aanpak

IMW.

uitgevoerd door het

bepaalde aspecten

in de gemeenten

IMW.

verbeterd dient te

Tilburg, Gilze Rijen,

worden.

Oisterwijk,

• Bepalen wat er nodig is
om deze aanpak uit te

Hilvarenbeek, Goirle
en Dongen.

rollen in de overige Hart
van Brabant gemeenten.
Het maken van regionale

Duidelijkheid voor ex-

Het in beeld hebben

RMC,

afspraken over ex

leerlingen, ouders,

en houden van alle

arbeidsdeskundi

leerlingen PRO/VSO.

gemeenten en

ex-leerlingen

gen,

onderwijsinstellingen wie

PRO/VSO

onderwijsinstelli

verantwoordelijk is voor:

die geen werk of

ngen,

• het opvolgen van ex

uitkering hebben.

gemeenten.

leerlingen van
PRO/VSO;
• de begeleiding van deze
ex-leerlingen naar werk.
Opzetten van een

Inzicht in het aantal

Een sluitende

Gemeenten,

monitoringsystematiek

jongeren in onderwijs en

monitoringssystemati

RMC, UWV,

werk, het aantal jongeren

ek

MBO-

in een traject vanuit de

instellingen,

jongerenpunten

Reflect,
Ministerie SZW,
DUO en CBS.
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Wat gaan we in 2017 en 2018 doen om de jongeren in beeld te krijgen?
In 2017 en 2018 worden de activiteiten van 2016 gecontinueerd en waar nodig
aangescherpt, verbeterd en uitgebreid. Ook in 2017 blijven we gesprekken voeren met
jongeren uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid om hen naar school of werk te begeleiden.
We verfijnen de monitor waardoor we goed zicht houden op de jongeren en hun
overgangen tussen onderwijs en werk.

3.2

Jongeren vasthouden en ondersteunen
Momenteel is er zowel in Tilburg als Waalwijk een jongerenloket. De kernpartners binnen
het loket zijn: gemeenten, Baanbrekers, RMC en UWV. Jongeren hebben aangegeven dat
ze bij een laagdrempelige en fysieke voorziening terecht moeten kunnen met vragen over
werk, inkomen, onderwijs en zorg. Jongeren vinden het huidige jongerenloket in Tilburg
ontoereikend qua locatie, inrichting en dienstverlening. We gaan de huidige loketten
omvormen tot twee jongerenpunten in de regio. We doen dit samen met jongeren,
werkgevers en professionals. Hieronder is dit op basis van een aantal bijeenkomsten met
deze groepen, al wat meer uitgewerkt.
Jongerenpunten zijn er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar en bieden informatie en
ondersteuning op alle leefgebieden. Voor en met de jongeren wordt duidelijk gemaakt wat
zijn/haar vertrekpunt is en waar naar toe wordt gewerkt. De inzet richt zich op:
•

ondersteuning/doorverwijzing als jongeren niet zelfredzaam zijn;

•

jongeren terugleiden naar school;

•

jongeren toe leiden naar en plaatsen op werk c.q. een tussenstation (regulier
werk, leerwerkplekken, gesubsidieerd werk, vrijwilligerswerk).

Deze punten vormen tevens het centraal scharnierpunt in de regio waar professionals van
diverse organisaties en werkgevers gecoördineerd samenwerken in het realiseren van een
sluitende aanpak voor jongeren. In gesprekken met professsionals en met jongeren is
verkend hoe deze jongerenpunten er uit moeten komen te zien. De jongerenpunten zijn
goed vindbaar en bereikbaar. Zo onderzoeken we in Tilburg of het huidige jongerenloket
heringericht moet worden of verplaatst moet worden naar bijvoorbeeld de locatie V39 of
rondom de Spoorzone. We zorgen voor passende openingstijden, zoals ook een
avondopenstelling. Ook digitaal zijn de jongerenpunten goed bereikbaar: jongeren
kunnen zelf online afspraken maken. Er is mogelijkheid tot face-to-face gesprekken maar
ook digitaal (Skype). De jongerenpunten bieden fysiek en virtueel mogelijkheid tot
ontmoeten, tussen jongeren onderling, maar ook tussen jongeren, professionals en
werkgevers. Er is een overzicht van voorzieningen, trajecten, vacatures. En er is
informatie over loopbaan oriëntatie en scholing eenvoudig beschikbaar. De medewerkers
in de jongerenpunten werken in de jongerenpunten, maar ook op locaties in de regio. Ze
ondersteunen in kennis, houding en gedrag de jongeren op een manier waardoor
jongeren zich serieus genomen voelen, en daadwerkelijk worden geholpen. Door
relevante informatie te geven dan wel door ‘ warm’ door te verwijzen, maar ook kritisch
te zijn op ondersteuningsbehoefte, –mogelijkheden en eerlijk en rechtvaardig te wijzen op
rechten en plichten.
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Dienstverlening vanuit de jongerenpunten
Jongeren worden doorverwezen door netwerkpartners of ze nemen zelf het initiatief om
naar het jongerenpunt te gaan. In eerste instantie wordt voor elke jongeren
dienstverlening aangeboden in de vorm van informatie en advies over werk en inkomen,
een intake gesprek en indien nodig een doorverwijzing naar andere organisaties voor
hulpverlening op het gebied van zorg, schuldhulpverlening enzovoort. Het jongerenpunt
heeft goed zicht op bestaande voorzieningen en arrangementen. Het weet daarmee ook,
op basis van de dienstverlening aan jongeren, welke voorzieningen worden gemist en
nodig zijn. En kan deze (laten) ontwikkelen.
Het Jongerenpunt start en bewaakt de sluitende aanpak (jongeren worden pas los gelaten
als iemand geplaatst is op school, werk of een zorgtraject). Professionals binnen de
jongerenpunten weten bij welke organisatie een jongere in traject zit en het monitort op
hoofdlijnen dat traject (stand van zaken, verwachte uitstroom). Het voert regie op
trajecten van jongeren die via de jongerenpunten zijn binnengekomen. Vanuit de
jongerenpunten kan hierdoor tijdig een vervolgtraject worden georganiseerd, waardoor er
daadwerkelijk sprake is van een sluitende aanpak.
Ketensamenwerking
Het jongerenpunt participeert in een ketensamenwerking. Er wordt samengewerkt met
organisaties in de diverse gemeenten, zoals het jongerenwerk en
samenwerkingsconstructen die een regionale functie hebben zoals het zorg en
veiligheidshuis, Leer Werk Loket en regionale werkgeversdienstverlening.
Speciale aandacht is er voor de samenwerking met de gemeentelijke initiatieven zoals
wijkteams, WIJ-teams of zorgloketten. In de arbeidsmarktregio Midden Brabant heeft
iedere gemeente een andere werkwijze omtrent de wijk- of jongerenaanpak. Zo heeft
Tilburg stedelijk Toegangsteam voor jeugd/jongeren van 12 tot 27 jaar en zijn er de
wijkteams. De gemeente Heusden kent Bijeen als concept voor de wijkteams. Deze
werkwijzen en diversiteit blijven we koesteren. We zorgen dat de twee jongerenpunten
nauw aansluiten bij en samenwerken met de lokale organisaties.
Indien een van de organisaties een signaal van zorg heeft dan wordt er een gesprek
gepland, onder het motto’ 1 gezin, 1 plan’. Het idee is dat wanneer een jongere daarbij
betrokken is, dit wijkteam het jongerenpunt daarover informeert. Mocht blijken dat de
jongere richting onderwijs en/of vormen van werk kan worden geleid, zal dit vanuit het
jongerenpunt gecoördineerd of gemonitord worden. Mocht ook (zware) zorg nodig zijn,
dan zal vanuit het toegangsteam, conform huidige werkwijze, worden ingezet
(bijvoorbeeld via regionale inkoop). Het Jongerenpunt wordt hierover geïnformeerd en
tussentijd wordt contact gehouden. Mocht er aanleiding zijn om nieuwe stappen te zetten
in of naar onderwijs of werk, dan is het Jongerenpunt in staat om snel te handelen.
Wat willen we bereiken met de jongerenpunten?
Met het jongerenpunt beogen we de volgende doelstellingen te bereiken:
1

Jongeren in 2018 binnen 4 maanden geplaatst op een traject die gericht is op:
a

terug naar school;

b

toeleiden en plaatsen op werk (regulier werk, leerwerkplek (BOL/BBL),

c

toeleiden naar vormen van passende hulpverlening.

gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk);
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2

Verminderen van het aantal jongeren zonder startkwalificatie. Sommige jongeren
kunnen geen startkwalificatie behalen en dan moet er een andere opties mogelijk zijn
zoals behalen van certificaten, en dergelijke.

3

Verhogen van de uitstroom uit een uitkering naar werk.

4

Het beter stroomlijnen van werkprocessen door de huidige processen bij de huidige
samenwerkende partners beter op elkaar af te stemmen.

5

Het versterken van de samenwerking met de toegang (12+ team), zorg- en
veiligheidshuis, jongerenwerk enzovoort.

6

Voorkomen dat jongeren de weg kwijt raken tussen de vele instanties.

7

Registreren en volgen van jongeren.

8

Jaarlijks stromen er verdeeld over de twee jongerenpunten 600 jongeren in.

9

Jaarlijks start 70% van de jongeren met een traject (werk, zorg danwel terug naar
onderwijs).

10 Jaarlijks 80% uitstroom over de instroom waarvan: 20% terug naar school, 10%
behaalt een startkwalificatie, 30% naar regulier werk en 50% naar gesubsidieerd
werk/vrijwilligerswerk/arbeidsmatige dagbesteding.
11 In 2016 wordt 40%, in 2017 wordt 70% en in 2018 wordt 100% van de jongeren
binnen vier maanden op een traject geplaatst.
Wie maken deel uit van de jongerenpunten?
De drie kernorganisaties van het loket: UWV, RMC, Baanbrekers en gemeenten zetten
hun reguliere dienstverlening in. De dienstverlening binnen het loket vanuit gemeenten
en RMC omvat onder andere: directe bemiddeling naar werk, het opstellen van een
profiel, de startersbeurs, loonkostensubsidie, jobcoaching, heroriëntatietrajecten en
maatwerktraject Reset. Daarnaast biedt het UWV haar dienstverlening binnen het loket
aan die onder andere bestaat uit: proefplaatsing en introductiebijeenkomsten. Daarnaast
worden voor de goed middelbare jongeren training en coaching ingekocht die gericht is op
werknemersvaardigheden, motivatie, verbetering sollicitatievaardigheden en versteviging
sociaal netwerk. Voor de moeilijk plaatsbare jongeren worden maatwerktrajecten
ingekocht voor kleine groepen jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van positieve
ervaringen met uitvoerders van het actieplan Jeugdwerkloosheid.
Proces dienstverlening aan jongeren
Het dienstverleningsproces wordt de komende periode uitgewerkt. Op hoofdlijnen ziet het
als volgt uit: Het werkproces in het jongerenpunt start met een intake gesprek en het
verzamelen van gestandaardiseerde klantinformatie (bijvoorbeeld Werk en Inkomen,
RMC, Zorg en Veiligheidshuis), waarin de voorgeschiedenis van de jongere in beeld komt.
Daarna splitst het proces zich in een proces voor jongeren die geen uitkering aanvragen
en jongeren die wel een P Wet of een WW uitkering aanvragen.
Met jongeren die geen uitkering aanvragen vindt er een intakegesprek plaats door een
medewerker van het jongerenpunt (kan iemand van UWV, RMC of gemeente zijn).
Middels het intake gesprek maakt het jongerenpunt een beoordeling van het willen en
kunnen van de jongere, het arbeidsmarktperspectief, de mogelijkheid om terug te gaan
naar school en het functioneren van de jongere op verschillende leefgebieden.
Tevens wordt beoordeelt of de jongere gebaat is bij een combinatie bijvoorbeeld zorg en
toeleiden naar werk.
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Op basis van het intake gesprek wordt de jongere ingedeeld in:
•

Categorie A (goed bemiddelbaar binnen 9 mnd toe te leiden en te plaatsen op
werk). Na ondertekening door de jongere van het trajectplan start de
dienstverlening vanuit het loket. Het actief in begeleiding nemen van de jongere,
waarbij de gemiddelde begeleidingstijd zo'n twee tot zes maanden bedraagt en
vervolgens in overleg met werkgeversdienstverlening plaatsing op een
tussenstation in de vorm van regulier werk, een leerwerkplek (BOL/BBL of een
startersbeurs. Regie op klantniveau zowel op proces als inhoud bij het
jongerenpunt.

•

Categorie B (moeilijk bemiddelbaar binnen 24 maanden toe te leiden en te
plaatsen op werk). Na ondertekening door de jongere van het trajectplan start de
dienstverlening vanuit het loket. Het actief in begeleiding nemen van de jongere,
waarbij de gemiddelde begeleidingstijd zo'n 12 tot 18 maanden bedraagt. In
overleg met werkgeversdienstverlening en of Contour plaatsing op een
tussenstation in de vorm van een stage, gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk.
De gemeente voert voor deze klanten regie op procesniveau. De inhoudelijke regie
ligt bij de uitvoerder van het trajectplan.

•

Categorie C (zorg). Deze jongeren worden overgedragen naar een organisatie die
het zorgverleningstraject uitvoert. Procesregie ligt afhankelijk van de situatie bij
het jongerenpunt of de coördinator van de toegang. De inhoudelijke regie ligt bij
de uitvoerder van het zorgtraject.

•

Categorie D (terug naar het onderwijs). Deze jongeren worden door het RMC terug
geleid naar onderwijs. De regie op klantniveau ligt bij het RMC zowel procesmatig
als inhoudelijk.

Als een jongere zich bij het jongerenpunt meldt voor een WWB uitkering dan ziet het
proces er als volgt uit:
1

Meldingsgesprek met een rechtmatigheidsconsulent in het loket. Tijdens het
meldingsgesprek wordt onder andere vastgesteld of de jongere een startkwalificatie.
Indien niet wordt de jongere tot 27 jaar doorgestuurd naar de RMC trajectbegeleider
in het jongerenloket heeft. Ook wordt vastgesteld of de jongere ondersteuning nodig
heeft tijdens de wachttijd. De ondersteuning aan jongeren tijdens de wachttijd
bestaat uit:
a

Begeleiding en advies over het zoeken naar vacatures en solliciteren met als doel
om jongeren zo effectief mogelijk naar werk te laten zoeken. Daarnaast worden
er ook vacatures aan de jongeren meegegeven.

b

CV doorsturen naar werkgeversdienstverlening.

c

Een speciaal telefoonnummer en contactpersoon voor jongeren die tijdens de
wachttijd in de problemen komen.

d
2

Hulp bij problemen tijdens wachttijd.

Na vier weken is er een gesprek met een rechtmatigheidsconsulent die de zoektijd
beoordeelt (onder andere op basis van advies RMC trajectbegeleider) en een
rechtmatigheidsonderzoek uitvoert. Parallel aan het rechtmatigheidsonderzoek wordt
er een screening uitgevoerd. De intaker stelt een trajectplan op, waarbij er drie
mogelijkheden zijn, namelijk:
–

Instroom bij het jongerenpunt -> binnen 9 maanden op werk.

–

Instroom bij het jongerenpunt -> een medewerker van Sagenn, Diamant, Trom
enzovoort voert de regie over de uitvoering van het traject.
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–
3

Zorgklant iemand wordt gemeld bij de lokale toegang.

Indien de jongere na de wachttijd zich niet meldt bij het jongerenpunt of na twee
afspraken zich niet meld bij het RMC start de outreachende aanpak.

Als een jongere zich meldt voor een WW uitkering dan start de reguliere digitale
dienstverlening. Het UWV geeft direct een melding door aan het jongerenpunt als een
jongere geen startkwalificatie heeft. De jongere wordt uitgenodigd voor een intake
gesprek. Indien de uitkomst van dit gesprek is dat de jongere toe geleid en geplaatst kan
worden op werk gaat het jongerenpunt samen met het UWV de dienstverlening aan de
jongere en het trajectplan bepalen.
Wat gaan we samengevat in 2016 doen om jongeren vast te houden en te begeleiden?
Actie

Doel

Resultaat

Wie

Beschrijven van

Het borgen van bewezen

Duurzaam effect van

Projectleider

effectieve werkwijzen

effectieve aanpakken en

de aanpak

actieplan

en sleutelfiguren die

het inzetten van bewezen

jeugdwerkloosheid.

jeugdwerkloosheid.

succesvol zijn geweest

sleutelfiguren.

bij de uitvoering van
hun project voor het
actieplan
jeugdwerkloosheid.
Het werven van

Het aanstellen van een

Een geschikte en

Gemeenten, UWV,

een Projectleider

programmamanager die in

gemotiveerde

RMC

eerste instantie aan slag

programmamanager.

Jongerenpunt.

gaat met het schrijven van
een implementatieplan en
vervolgens
verantwoordelijk is voor de
uitvoering vanuit het
jongerenpunt.
Het schrijven van een

Duidelijkheid over de

Een gedragen

Projectleider

implementatieplan.

begroting, de registratie,

implementatieplan

jongerenpunt,

de fysieke locaties, de

gemeenten,

bemensing.

Baanbrekers, UWV,
RMC.

Het inzichtelijk maken

Het zo optimaal benutten

Optimaal gebruik van

Projectleider

van het regionaal

en inzetten van het reeds

het bestaande

jongerenpunt,

aanbod aan producten,

aanwezige aanbod.

aanbod.

gemeenten,

diensten, projecten,

projectleider

activiteiten voor

actieplan,

werkloze jongeren.

organisaties in de
regio.

Het organiseren van de

Jongeren ondersteunen bij

Jongeren die in beeld

Projectleider

hulpverlening tijdens

het zoeken/vinden van een

blijven en

jongerenpunt en

de wachttijd.

baan tijdens de wachttijd.

gemotiveerd zijn om

gemeenten.

met ondersteuning
en hulp werk te
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Actie

Doel

Resultaat

Wie

zoeken en aan de
slag te gaan.
Inkopen van trajecten,

Zorgen voor voldoende

Voldoende,

Projectleider

diensten, producten.

aanbod en aanbod dat

gevarieerd en goed

jongerenpunt.

aansluit op de behoeften

aanbod.

van de diverse jongeren.
Het organiseren van

Jongeren in beeld houden.

een volgsysteem.

Bij het jongerenpunt

Projectleider

inzicht in de in - door

jongerenpunt.

en uitstroom van
jongeren.
Het versterken van de

Jongeren waar zorgen over

50 teruggeleide

RMC, RIBW,

samenwerking en het

zijn aan te spreken, op te

jongeren naar werk

KompaandeBocht,

maken afspraken op

pakken en samen met de

of school.

IWM, R-newt,

basis van concrete

partners via het

Baanbrekers, Tavenu,

casussen met partners

jongerenpunt te matchen

buurtsport, ouders,

in de regio.

op werk(ervaringsplekken)

de wijkteams, politie,

of toe te leiden naar

reclassering en

school of een ander

huismeesters.

passend traject. En
daarnaast het ontwikkelen
van een duurzame
werkwijze en een sluitende
aanpak.
Het selecteren van

• Voorkomen dat deze

• 15 jongeren

Projectleider

jongeren uit het

jongeren buiten beeld

matchen op een

actieplan

actieplan

raken.

werk (ervarings)

jeugdwerkloosheid en

plek.

medewerker aanpak

jeugdwerkloosheid die

• Voorkomen dat er voor

onlangs of binnenkort

deze jongeren geen

een traject afronden en

vervolg is op het

nog geen zicht hebben

actieplan.

op werk.

jeugdwerkloosheid.

• Jongeren matchen op
een werk
(ervarings)plek.

Wat gaan we in 2017 en 2018 doen om de jongeren vast te houden en te begeleiden?
We ontwikkelen de jongerenpunten verder, op basis van de ervaringen in 2016. We
bekijken met partners en jongeren naar de dienstverlening in de jongerenpunten, de
samenwerking en ondersteuning met de lokale initiatieven. We passen de
voorzieningenaanbod aan waar nodig. Succesvolle aanpakken worden gecontinueerd of
verbreed. Waar we lacunes zien in het aanbod, zullen we deze voortvarend invullen. We
waken daarbij voor de programmatische samenhang. We willen immers voorkomen dat
we projecten gaan starten. Nieuwe initiatieven zullen in samenhang met bestaande
infrastructuur duurzaam worden opgetuigd.
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4

Talentontwikkeling
De preventie en aanpak van jeugdwerkloosheid start bij goed onderwijs, een goede
aansluiting van opleidingen op de vraag van de (regionale) arbeidsmarkt en het behalen
van een startkwalificatie. Dat biedt jongeren kans op een duurzame plek op de
arbeidsmarkt. 'Tilburg brengt je verder, de Tilburgse Educatieve Agenda 2015-2018' sluit
hierop aan. De gezamenlijke opdracht (van kinderopvangorganisaties, onderwijs en
gemeente) luidt niet voor niets: 'In Tilburg werken we aan talentontwikkeling van alle
kinderen en jongeren, zodat ze opgroeien tot burgers die erbij horen en meedoen in de
maatschappij waarin zij leven. Goed onderwijs vormt de sleutel tot ontplooiing, duurzaam
werk en sociaal welzijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die bij
het kind en de jongere betrokken is om alert in te spelen op veranderende
omstandigheden. In Tilburg zorgen we ervoor dat opvang en onderwijs en de segmenten
van onderwijs op elkaar aansluiten en dat doorlopende leer- en ontwikkellijnen concreet
vorm worden gegeven. In betekenisvolle verbinding leren we van en met elkaar en
benutten we onze diversiteit aan kennis en expertise.'
Dit is ook waarom de aanpak VSV 2.0 RMC-regio 35 verbonden is met het
arbeidsmarktdomein om zo een sluitend vangnet te maken voor jongeren in een
kwetsbare positie. Zo kunnen leerlingen vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs en andere jongeren met een beperking er op rekenen dat de
arbeidskundigen van de gemeente hen tijdens de schoolperiode helpen om een directe
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt (ook in de vorm van leerwerkarrangementen) te realiseren. Deze pro-actieve werkwijze is in 2015 ingevoerd en
vindt zijn basis in de Participatiewet. Deze werkwijze gaan we ook toepassen op
leerlingen van de Entree-opleiding.
Onder andere via de projectstructuur waarmee we sturing geven aan de uitvoering van
het programma van maatregelen hebben we een verbinding gelegd tussen het regionale
(arbeidsmarktregio) programma Jeugdwerkeloosheidsvrije zone en het regionale (RMCregio) programma VSV aanpak 2.0 RMC-regio 35. Op uitvoerend niveau werken we
bijvoorbeeld via de te ontwikkelen werkwijze van de jongerenpunten aan werkbare
verbindingen met de Toegang, aanpak VSV2.0 RMC-regio 35, onderwijsinstellingen en
andere relevante partners en programma's.

Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant 2016-2018

22

4.1

Loopbaan leren
De arbeidsmarkt verandert snel door technologisering, globalisering en individualisering.
Het is belangrijk om jongeren voor te bereiden op deze dynamiek en het onderwijs naast
het opleiden voor een beroep te richten. Op de ontwikkeling van bredere
loopbaancompetenties bij jongeren, zodat zij hun eigen loopbaan vorm kunnen geven. Uit
het landelijk studententevredenheidsonderzoek MBO (de JOB monitor) blijkt dat minder
dan de helft van de MBO studenten tevreden is over de loopbaanbegeleiding die ze
ontvangen. Ook in het HBO is de voorbereiding op de arbeidsmarkt voor verbetering
vatbaar. Volgens het Research Centre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is 31% van
de afgestudeerde HBO’ers tevreden over de voorlichting over beroepsmogelijkheden. In
het MBO is 40% van de jongeren te spreken over de voorlichting over
beroepsmogelijkheden.
Dit vraagt om samen met werkgevers en scholen te werken aan een naadloze overgang
van de verschillende opeenvolgende onderwijstypen naar de arbeidsmarkt. Voor een
betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren
zich al vanaf jonge leeftijd op school oriënteren op hun loopbaan (loopbaanleren).
Nadenken over vragen als waar ben ik goed in? Waar vind ik werk dat bij mij past? En wie
kan mij daarbij helpen? Om jongeren goede keuzes te leren maken is daarover met hen
Talent in de Techniek
BBL opleiding in speersectoren (logistiek en techniek) met extra individuele begeleiding voor
jongeren met uitkering
Succesfactoren zijn:
•

BBL opleiding in sectoren met werk met individuele begeleiding;

•

Behoefte aan onder jongeren;

•

Jongeren halen met traject SK en krijgen contract: zijn duurzaam uit uitkering;

•

Werkgevers betrokken en worden ontzorgd door begeleiding externe;

•

Spin off vacatures via werkgevers;

•

weinig uitval, veel gediplomeerden met contract.

praten essentieel evenals het betrekken van de ouders en het bedrijfsleven. Er zijn
jongeren die hun schoolcarrière voortijdig onderbreken en later op 23-24 jarige leeftijd de
draad weer op willen pakken. Het is belangrijk dat zij binnen het onderwijs een kans
krijgen om in te stromen en eventueel via maatwerktrajecten of het behalen van
branchecertificaten hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.
Wat willen we bereiken?
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het
loopbaanpad waarbij de doorstroom van de leerlingen centraal staat; binnen de school,
het oog gericht op het vervolgonderwijs en uiteindelijk de arbeidsmarkt.
Loopbaanontwikkeling begint met de oriëntatiefase, daarna komt de verdiepingsfase, ten
slotte komt de beoordeling- of toetsingsfase. Het streven is dat er in lesprogramma's nog
meer aandacht is voor loopbaancompetenties en loopbaanactiviteiten. De ambitie is om
een doorlopende loopbaanoriëntatie en begeleiding te ontwikkelen. Dit vraagt om een
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afgestemde regionale aanpak, waarbij op scholen de onderstaande drie LOB punten
centraal staan:
1

Zelfsturing van de leerling
LOB is breder dan een eenmalige beslissing, zoals sector- of profielkeuze. LOB geeft
betekenis aan loopbaanleren. Dit bestaat onder andere uit zelfreflectie, de
arbeidsmarkt verkennen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Een individu
heeft een eigen identiteit en is constant in ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid
voor LOB is hierbij noodzakelijk.

2

Praktijkervaring
Kennis, praktijk en kwalificaties maken het mogelijk competentieontwikkeling te laten
plaatsvinden. Het moet duidelijk zijn welke competenties passen en ontwikkelbaar
zijn. Praktijkervaringen opdoen gebeurt onder andere in de vorm van een stage in het
bedrijfsleven. Dit speelt een belangrijke rol in het ervaringsleren. Een individu zal
inzichten opdoen die uiteindelijk leiden naar een meer afgewogen en dus
onderbouwde studieloopbaankeuze.

3

LOB als doorlopende leerlijn
In de loopbaan van een individu vinden voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het
terrein van kennisvlak en vaardigheden plaats. Om de doorstroom in de doorlopende
leerlijn goed te laten verlopen, is er een gedeelde visie. Deze wordt gedragen door de
scholen. Verticale en horizontale samenwerking in de doorlopende leerlijn is hierbij
van groot belang.

Wat gaan we in 2016 doen aan loopbaanleren?
Actie

Doel

Resultaat

Wie

Het Studiekeuzepad

Het uniform toepassen

Alle onderwijs-

Onderwijsgroep

model van

van een instrument om

instellingen (vanaf VO

Tilburg, gemeenten,

Onderwijsgroep

leerlingen te

instellingen) in Hart van

onderwijsinstellingen

Tilburg wordt

ondersteunen bij de

Brabant gemeenten

beschikbaar gesteld

studiekeuze

beschikken over het
Studiekeuzepad model.

aan andere
instellingen
De sluitende

Kwetsbare jongeren uit

Een sluitende aanpak,

Onderwijsinstellingen,

aanpak van school

diverse onderwijs-

waardoor jongeren na

gemeenten

naar werk wordt

niveaus toeleiden en

hun opleiding in beeld

uitgebreid naar

plaatsen op de

zijn en niet thuis

kwetsbare jongeren

arbeidsmarkt.

werkloos op de bank

uit het VO, MBO,

zitten.

HBO en WO.
Leerlingen van de

Voorkomen dat

Alle jongeren die

Gemeente Tilburg,

entree opleiding die

jongeren zonder

deelnemen aan de pilot

Onderwijsgroep

niet de potentie

startkwalificatie die niet

worden toe geleidt naar

Tilburg

hebben om door te

op hun plek zijn in een

een BBL leerbaan,

stromen naar MBO

schoolse omgeving

zodat ze alsnog een

niveau 2 toe te

buiten beeld raken voor

startkwalificatie kunnen
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Actie

Doel

Resultaat

leiden naar werk

toeleiding naar werk

behalen. Als dat niet

(pilot vergroten

mogelijk is gaat de

kansen kwetsbare

voorkeur uit naar een

jongeren).

baan in combinatie met

Wie

andere vormen van
leren.
Het organiseren

Medewerkers van

• Kennisdeling.

Gemeenten,

van een

onderwijsinstellingen

• Medewerkers uit het

onderwijsinstellingen

kennisdeeldag.

delen hun kennis en

onderwijs zijn op de

VO, VMBO, MBO,

ervaring op het gebied

hoogte van het

HBO, UWV

van loopbaanleren. Zij

arbeidsmarktperspect

worden door gemeenten

ief in de regio in

en UWV bijgepraat over

relatie tot de

arbeidsmarktontwikkelin

opleidingen

gen.

Wat gaan we in 2017 en 2018 doen aan loopbaanleren?
Het LeerWerkLoket implementeert en ontsluit een digitale arbeidsmarktwegwijs module.
Vanuit de regio Hart van Brabant nemen we deel aan en zetten landelijk beproefde
projecten zoals On stage (geeft inzicht in beroepen), JINC en Champs in. Het concept
‘Adoptie Techniekbedrijven’ wordt geschikt en toegepast op de sectoren Logistiek, Leisure
en Zorg. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre digitale coaching een effectief
instrument is om hoger opgeleiden te ondersteunen bij hun weg naar de arbeidsmarkt.
Gemeenten brengen onderwijsinstellingen in contact met intermediairs
(uitzendbureaus/recruitmentorganisaties) om de overgang van onderwijs naar werk voor
studenten te versoepelen. Intermediairs hebben de expertise in huis om studenten te
helpen bijvoorbeeld met het in contact brengen met bedrijven uit hun netwerk. Op
verschillende momenten in het jaar kan dit relevant zijn: voor aanvang van de stage, de
vakantie of het afstuderen.

4.2

Flexibel onderwijs
Ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering stellen nieuwe eisen
aan werknemers en dus ook aan opleidingen. Het is belangrijk dat het onderwijs flexibeler
wordt, zodat kan worden ingespeeld op trends en de veranderende arbeidsmarkt.
Hogescholen en ROC’ s voeren al jaren deeltijdprogramma’s, cursussen, leergangen, bijen nascholingstrajecten uit, al dan niet in co-creatie met (regionale) werkgevers. De
organisatie blijft binnen een onderwijsinstelling een lastig vraagstuk, zeker bij
verminderde instroom.
Voor (kwetsbare) jongeren, jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren zonder
startkwalificatie en oudere jongeren is het moeilijk om een opleiding te volgen of een
baan te vinden. Om de kans op een baan te vergroten of om de doorstromen naar
vervolgopleidingen makkelijker te maken is het belangrijk om mogelijkheden te creëren
en benutten zoals branchecertificaten en maatwerktrajecten.
Wat willen we bereiken?
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Voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt willen we dat leerlingen in diverse
onderwijsvormen (met name in het praktijkonderwijs) de mogelijkheid hebben om diverse
branchecertificaten te halen (bijvoorbeeld VCA, lassen, magazijnmedewerker,
(vork)heftruck, werken in de keuken, werken in de detailhandel, consumptieve
technieken, schoonmaak). Daarnaast willen we samen met onderwijs en het bedrijfsleven
maatwerktrajecten ontwikkelen voor jongeren die in het reguliere onderwijs onvoldoende
aansluiting vinden.
Oudere jongere (ouder dan 20 jaar) passen niet altijd in bestaande
onderwijsvoorzieningen of worden vanwege de leeftijd niet aangenomen. Om de kansen
voor oudere jongeren op onderwijs en de arbeidsmarkt te vergroten worden er voor hen
aantrekkelijke onderwijsvoorzieningen gerealiseerd.
Wat gaan we in 2016 doen aan flexibilisering van het onderwijs?
Actie

Doel

Resultaat

Wie

Het ontwikkelen van

Het realiseren

Uitstroom van

De opleidingsbedrijven

maatwerktrajecten.

van

jongeren op deze

SchildersCOOL,

maatwerktrajecte

plekken.

Bouwmensen,

n voor

Installatiewerk,

(kwetsbare)

gemeenten en

jongeren.

onderwijsinstellingen,
Jongerenwerk, Sagenn

Het realiseren van

Ervoor zorgen

Oudere jongeren

voorzieningen/groepen/

dat oudere

die alsnog een

klassen voor oudere

jongeren in het

startkwalificatie,

jongeren.

onderwijs kunnen

branchecertificaat

instromen.

of diploma

MBO, HBO instellingen

behalen.

Wat gaan we in 2017 en 2018 doen aan flexibilisering van het onderwijs?
We gaan meer ruimte creëren en realiseren voor maatwerk in de opleidingen op MBO (mn
niveau 2). Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe kwalificatiestructuur en modulair
onderwijs, zodat leerlingen makkelijker tussentijds van studierichting kunnen switchen
zonder rendementsverlies. Ook bewaken we de doorlopende leerlijnen tussen en binnen
de verschillende onderwijsniveaus. We werken verder aan het inzetten branchecertificaten
en verkennen opleidingsvarianten waarbij het leren in en vanuit de praktijk van een
bedrijf centraal staat, met name voor oudere jongeren en kwetsbare jongeren.
Chefs Level
Dit is een samenwerking tussen Rooi Pannen, Bonheur Horecagroep, Sagenn en R-Newt.
Doelgroep zijn kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie (vaak vsv ers), vaak met
multiproblematiek, die niet terug naar regulier onderwijs kunnen/willen en die vaak al een forse
periode thuis zitten.
Succesfactoren zijn:
•

Nieuw onderwijsarrangement MBO niveau 1 (Entree);

•

Opstap naar Startkwalificatie;

•

Veel behoefte aan onder jongeren.

•

Kleinschalig traject (max. 14 jongeren)
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•

op locatie (R-Newt) in veilige omgeving;

•

Intensieve begeleiding ook op sociaal/maatschappelijk vlak (door R-Newt);

•

Goede samenwerking tussen drie O’s;

•

Compleet programma (praktijk, onderwijs, werknemersvaardigheden, groeps- en
individuele coaching).
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5

Werkzekerheid voor jongeren in plaats van
uitkering

5.1

Tussenstations naar werk
Wat willen we bereiken?
We vinden het belangrijk dat iedere jongere aan zijn toekomst en ontwikkeling werkt.
Niet alle jongeren maken daarbij in een keer de goede stap de overgang van school naar
werk. Bovendien rond niet iedere jongere zijn opleiding af met een startkwalificatie. Dit
komt door factoren die bij jongeren zelf liggen, maar ook hun sociale situatie en
omgeving spelen een rol. Ook de situatie op en het functioneren van de arbeidsmarkt
speelt natuurlijk een rol. Allereerst willen we iedere jongere die de mogelijkheden heeft
om een startkwalificatie te halen terugleiden naar een kwalificerende scholing.
Daarnaast willen we jongeren naar werk begeleiden. Niet voor iedere jongere is de
reguliere arbeidsmarkt een haalbaar doel. We onderscheiden daarom verschillende doelen
voor wat betreft werk en wel:
1

Regulier werk

2

Gesubsidieerd werk (bijvoorbeeld werk met loonkostensuppletie)

3

BBL/BOL/Leerwerkplekken/stageplekken

4

Werkervaringsplekken

5

Vrijwilligerswerk

6

Arbeidsmatige dagbesteding

We willen voldoende en verschillende plekken voor jongeren beschikbaar hebben die via
een mix van leerwerkvormen naar werk leiden, zogenaamde tussenstations. De
tussenstations zijn geen eindstation. Doorstroming naar duurzaam regulier werk is het
(maximaal haalbare) doel, ook omdat dan weer plaats wordt gemaakt voor ondersteuning
voor nieuwe jongeren. De andere werkvormen kunnen een opstap vormen naar dit
einddoel, maar gesubsidieerd werk, vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding
kunnen ook een einddoel vormen voor een jongere als dit het maximaal haalbare binnen
de mogelijkheden van een jongere is.
Tussenstations zijn er in verschillende modaliteiten. Het onderscheid zit bijvoorbeeld in de
aard van de werkzaamheden, de aard en duur van de begeleiding, de mate van
inzetbaarheid en juridische vormgeving van de ‘aanstelling’.
Tussenstations maken en houden jongeren in conditie voor de arbeidsmarkt en biedt hen
tegelijkertijd (zicht op) scholing/startkwalificatie/certificering. Uitgangspunt is het opdoen
en uitbouwen werk- en werknemersvaardigheden en doorstroom naar duurzaam regulier
werk (carrouselgedachte: in- en maar vooral uitstappen naar regulier werk). Zodat met
(regulier) werk zelfstandig in een eigen inkomen wordt voorzien. Een tussenstation kan
ook een tijdelijke baan onder het niveau van de jongere zijn (uitzendwerk), maar wel een
opstap vormen naar een betere duurzame baan.
Bij een groep jongeren zal een tussenstation dicht tegen een bedrijf minder passen
(wegens gedrags-, cognitieve of andere leerbeperkingen). Daarvoor zijn andere vormen
van tussenstations nodig die verder van werk staan, bijvoorbeeld meer ‘trail and error’
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en beleving (bootcamp). Voor deze groep kwetsbare jongeren zal de begeleiding en
werkzaamheden ook vormen van dagbesteding in zich kunnen hebben. Hiertoe worden
ontmoet- en werkateliers ingericht: laagdrempelige voorzieningen waar jongeren binnen
kunnen lopen en in verschillende projecten werkervaring opdoen. We denken aan het
opknappen van treinstellen en bussen, het opknappen van fietsen, tweedehands kleding,
fixen eigen tablets, verzorgen van catering etc. Aan deze ateliers zijn ook bedrijven en
onderwijs gekoppeld. Er vindt begeleiding door werkmeesters en werknemers van
bedrijven plaats.
Programmatische ontwikkeling tussenstations
Als we een globaal beeld schetsen van het huidige aanbod van tussenstations in de regio, kunnen
we een volgende indeling maken
1

Tussenstations die voor jongeren beschikbaar zijn en op relatief korte termijn (< 1 jaar)
leiden tot plaatsing op werk. Denk hierbij aan (niet uitputtend):
–

Matching met reguliere vacatures. Deze matching komt tot stand door middel van inzet
van publieke en private werkgeversdienstverlening

–

Leerwerkplekken (BBL/BOL). Inzet hierop loopt via kennisinstellingen, SBB en
werkgeversdienstverlening.

2

–

Startersbeurzen (100 in Tilburg, rest nog uitwerken)

–

Poortprogramma's bij gemeenten voor jongeren met een WWB uitkering.

–

Reïntegratietrajecten

–

Beroepskeuze- en capaciteitstesten

–

Heroriëntatietraject op de arbeidsmarkt

Tussenstations die voor jongeren beschikbaar zijn die niet op relatief korte termijn (> 1 jaar)
toegeleid en geplaatst kunnen worden op werk. Denk hierbij aan (niet uitputtend):
–

Verschillende vormen van gesubsidieerd werk

–

Stage en BOL/BBL leerwerkplekken

–

Arbeidsmatige dagbesteding

–

Vrijwilligerswerk

–

Maatwerktrajecten voor kleine groepen jongeren om hen te begeleiden richting werk
(bijvoorbeeld projecten actieplan jeugdwerkloosheid)

–

Lifecoaching

Op dit moment zijn tussenstations (denk aan leerwerkplekken, werkervaringsplaatsen,
stages of vrijwilligerswerk), onvoldoende systematisch uitgelijnd en toegesneden op
wensen van bedrijven en jongeren. Idealiter willen we in 2018 voor alle jongeren in onze
regio deze plekken inzichtelijk en beschikbaar hebben die het groeiproces van inactiviteit
naar regulier betaald werk van jongeren ondersteunen (zie onderstaand figuur). Dit
betekent dat de verschillende tussenstations in deze regio goed aangesloten moeten zijn
op elkaar en ontsloten zijn (zo moet een jongere uit Waalwijk op een plek geplaatst
kunnen worden in Gilze Rijen als dat aanbod het beste bij hem/haar past). Een aantal
voorwaarden zijn van cruciaal belang voor deze tussenstations:
•

Voor de jongeren moet het perspectief op de arbeidsmarkt duidelijk zijn (trek in de
schoorsteen).
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•

Ieder tussenstation maakt duidelijk wat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de
jongeren en wat dit betekent voor nadere kwalificering qua scholing en
functioneren op de arbeidsmarkt.

•

Ieder jongeren moet snel in een tussenstation kunnen instromen.

Tussenstation

Tussenstation

Ontwikkelpad jongere Tussenstation

Tussenstation

Figuur 1

Bij de wat langere ontwikkelpaden vinden we het bovendien belangrijk dat de overstap
van het ene tussenstation naar het andere naadloos verloopt en er geen tijd tussen zit.
Dit kan namelijk inactiviteit bevorderen. We vinden het zinvol om binnen het
ontwikkelpad van een jongere na een jaar opnieuw met de jongere en de aangesloten
partijen de rekening op te maken, wat is een zinvolle vervolgstap? Moeten doelen worden
aangepast? Et cetera. Als na maximaal twee jaar het einddoel nog niet in zicht is van een
jongere, zal opnieuw de weging worden gemaakt of en op welke wijze verdere stappen
worden gemaakt.
Ultimo willen we in 2018 dat iedere jongere binnen vier maanden geplaatst is op:
•

Werk;

•

vervolgopleiding; of

•

leerwerk/stageplaats of traineeship

Dit betekent dat in 2018 een jongeren die via het Jongerenpunt in beeld is (gekomen)
binnen vier maanden geplaatst is een duurzame arbeidsplaats, een leer/werkplek of
(vervolg)opleiding. Dit kan een startplek zijn als het een wat langer ontwikkelpad betreft
of de plaatsing op een einddoel. We kiezen voor een gefaseerde aanpak, omdat we op dit
moment nog onvoldoende zicht hebben op de omvang en de problematiek van de
jongeren, en of het bestaande voorzieningenaanbod toereikend is. We schatten voor 2017
dat 40% van alle jongeren die via Jongerenpunten in beeld zijn gekomen binnen vier
maanden maanden geplaatst op een (duurzame) arbeidsplaats, een leer/werkplek of
(vervolg)opleiding. Dat kan dus ook plaatsing op een tussenstation zijn.
Belangrijke inzichten vanuit actieplan Jeugdwerkloosheid
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Bij de verdere ontwikkeling van voldoende diverse plekken voor jongeren kunnen we niet
om de lessen van het actieplan jeugdwerkloosheid van de afgelopen jaren heen. Er is en
blijft een grote behoefte aan maatwerktrajecten naar werk/school en scholingstrajecten
(niveau 1 en 2, kleinschalig met intensieve begeleiding op verschillende vlakken) voor
kwetsbare jongeren. Succesvolle projecten zoals Chef’s Level, Kleurrijk Ontmoeting en
Ondernemerslab Midden Brabant zullen verduurzaamd worden. We zullen ons bij het
inrichten van die plekken richten op kwetsbare jongeren: jongeren zonder
startkwalificatie, die niet meer welkom zijn op school en vaak kampen met
multiproblematieken (schulden, psychische problemen, moeilijke thuissituatie, crimineel
verleden) en een beperkt netwerk hebben. Uit de eravringen met het actieplan
jeugdwerkloosheid kunnen we veel leren. We zien dat maatwerk (in groepsverband) en
goede inspirerende persoonlijke begeleiding (liefst van buiten de gemeente) belangrijk
zijn, net als betrokkenheid van bedrijven. We willen voorkomen dat we in de
projectensfeer blijven hangen en zullen werken aan een meer programmatische aanpak
en samenhang. Een belangrijk onderdeel zal ook zijn de financiering waarbij we zorgen
voor een meer businesscase gerichte aanpak van projecten en trajecten.
Lessen uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid
Algemeen:
-

-

Zorg dat doel is uitstroom naar werk/school;
Zorg voor een diversiteit aan projecten: scholingstrajecten met extra begeleiding,
maatwerktrajecten, trajecten voor allochtone/autochtone jongeren. Bij voorkeur
kleinschalige projecten met beperkte groepsgrootte (max 10-15 jongeren);
Laat jongeren niet verplicht deel nemen aan een project/traject, maar op basis van
vrijwilligheid en motivatie;
Zorg voor een nauwe samenwerking projectuitvoerder/gemeente.
Zorg voor financiering van een traject op basis van resultaat
Zorg voor een project op fietsafstand (max 5 km).

Werving/selectie:
Houd het netwerk dat opgebouwd is in stand om verborgen jeugdwerklozen te bereiken.
Zorg voor een match tussen jongere/project/begeleider;
Begeleiding:
-

-

Werk met externe projectuitvoerders;
Zorg voor een bevlogen begeleider met een hands on aanpak, die de jongeren
begrijpt/hun taal spreekt en een groot netwerk heeft;
Zorg voor een vaste begeleider voor een jongere, die een sluitend netwerk creëert
rondom de jongeren en zorgt dat alle hulp (familie, zorg, huisvesting, schulden etc.)
wordt geboden en afgestemd is op elkaar.
Betrek het thuisfront/de familie.

Inhoud project:
-

-

Test jongeren vooraf aan een traject: intelligentietest en taal/rekenen.
Bied een voorschakeltraject aan. Dit om te bezien of de jongere geschikt is voor de
opleiding: qua interesse, niveau etc. Dit voorkomt de kans op uitval;
Zorg voor een groepsgewijze aanpak, aangevuld met individuele begeleiding. Bij veel
actieplanprojecten heeft de groep een positieve uitwerking op de jongeren. Jongeren
vinden steun bij elkaar en motiveren elkaar.
Bied trainingen aan: werknemersvaardigheden, sollicitatievaardigheden, etc.
Bied lessen Nederlands/rekenen aan. Veel jongeren hebben een achterstand;
Werk met stages of werkervaringsplaatsen binnen een traject gericht op de behoefte van
de jongeren. Hiermee zorg je voor een goed dag-nachtritme, het opdoen van
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-

werkervaring en werknemersvaardigheden. Tevens verkennen jongeren hiermee welke
beroepen aansluiten op hun wensen/behoeftes;
Bouw een sportelement in. Sluit eventueel aan bij buurtsport;
Zorg voor goede nazorg: begeleiding op het werk/op school.

Wat gaan we doen om voldoende plekken te realiseren?
In hoofdstuk 3 hebben we reeds geconcludeerd dat we over onvoldoende informatie
beschikken over jongeren om nu reeds gericht nieuwe tussenstations te ontwikkelen (zie
ook hoofdstuk 6 monitoring). Wel gaat het jongerenpunt in 2016 via een
productenaanbod de bestaande tussenstations in onze regio in kaart brengen. Via het
volgsysteem dat we in het jongerenpunt gaan gebruiken ontsluiten we steeds meer
informatie zodat een betere (bij)sturing mogelijk wordt. Helemaal als het lukt om deze
microdata te combineren met de data die we verzamelen in de jongerenmonitor.
In 2016 gaan we alle lopende projecten binnen het huidige actieplan Jeugdwerkeloosheid
beoordelen of ze van meerwaarde zijn voor de bestaande regionale infrastructuur
tussenstations. Zo ja, dan gaat een taskforce bestaande uit een aantal aandeelhouders
(zie hoofdstuk 7 Sturing van het programma) onderzoeken hoe we een dergelijk
tussenstation duurzaam kunnen opnemen in de regio.
Via de regiefunctie van het jongerenpunt wordt na plaatsing op een tussenstation
bijgehouden of jongeren zich goed ontwikkelen. De uitvoerders van de tussenstations
blijven uiteraard verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jongeren volgens de
gemaakte afspraken. Zo is er altijd een sluitend systeem als de jongere onverhoopt
uitvalt of klaar is voor de volgende stap richting werk (via een ander tussenstation)
Los van bovenstaande maatregelen die min of meer een verbeterde en meer gerichte
programmasturing inhouden op reeds bestaande infrastructuur voor jongeren, voegen we
in 2016 de volgende nieuwe elementen toe:
a

We verwachten niet dat we direct voor alle jongeren voldoende en geschikte plekken
hebben in de regio. Mocht het jongerenpunt een jongere niet binnen drie maanden na
het aanbod geplaatst krijgen op een geschikte plek, omdat in de regio geen passende
voorziening aanwezig is, richten we die zo snel mogelijk op maat in. Het jongerenpunt
neemt daartoe het initiatief en richt afhankelijk van de behoefte van de jongere een
specifiek samengestelde taksforce in. De aandeelhouders conformeren zich aan deze
afspraak en dragen bij aan een snelle opdracht. Omdat snelheid van handelen, maar
ook innovatie vaak samenhangt met financiële mogelijkheden, heeft het jongerenpunt
de beschikking over een budget (innovatiebudget).

b

We richten naar voorbeeld van het praktijkassessment Logistiek in het Huis van de
Logistiek voor de Techniekbranche een praktijkassessment in. Deze aanvullende
praktijkdiagnostiek wordt bij en in nauwe samenwerking met (leerwerk)bedrijven
ontwikkeld en dienen jongeren beter te toetsen op mogelijkheden tot inschakeling op
loonvormende arbeid binnen een specifieke sector,

c

Indien jongeren die vanaf 1 januari 2016 instromen en niet binnen de 9 maanden zijn
geplaatst op regulier werk, bieden we via een detacheringsconstructie jongeren een
betaalde baan. Op dit moment loopt via het sectorplan WSW een onderzoek op welke
wijze vanuit de bestaande detacheringsconstructies van Baanbrekers en
Diamantgroep voor de regio één uniforme voorziening kan worden gerealiseerd. In
2016 bieden we genoemde jongeren dus allemaal een baangarantie na 9 maanden.
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Aan de SW-bedrijven wordt gevraagd om voldoende werk en daarmee
loonwaardeverzilvering te genereren voor deze jongeren. Voorkeur heeft het dat deze
jongeren niet binnen de bedrijven van de SW-bedrijven zelf aan het werk gaan.
Gemeenten kunnen zelf kiezen of ze begeleidingskosten financieren uit het I-deel of
het Pbudget (lokale besluitvorming). Deze banen zijn tijdelijk van aard. De opdracht
is en blijft om deze jongeren door middel van inzet van de werkgeversdienstverlening
regulier uit te laten stromen.
d

Op sectorniveau ontwikkelen we pilots waarbij bedrijven en gemeenten via een
corporatie jongeren in dienst nemen in een arbeidspool. De medewerkers krijgen een
contract bij de corporatie voor bepaalde tijd en worden via een payrollconstructie
verloond. De medewerkers ontvangen een vast salaris voor de uren waar zij een
contract voor hebben. Groep van bedrijven kan sectoraal zijn (zie Huis van Logistiek:
logistiek ecosysteem), maar ook geografisch (T58, Vossenberg of rondom A59) of in
de keten. De medewerker is werknemer van de corporatie en heeft garanties van
uren en inkomen, en kan voor werk wisselen over meerdere werkgevers. Vanuit de
corporatie moet voldoende werk zijn, de pool moet groot genoeg zijn om leegloop te
vullen, onderwijs biedt daarbinnen modules aan passend bij werkzaamheden van de
aangesloten bedrijven. Er is een intermediair binnen die corporatie die matching, eportfolio opbouw en ontzorging werkgever voor rekening neemt.

e

We creëren in samenspraak met scholen één of meerdere omgevingen (living lab)
waarin jongeren worden uitgedaagd om hun oplossingen en ideeën voor
(maatschappelijke) vraagstukken te realiseren. Ondernemerschapsvaardigheden
ontwikkelen en stimuleren betekent in de huidige arbeidsmarkt waarin meer zzp'ers
de markt betreden voor jongeren een belangrijke basis. Door hier ook begeleiding
gericht op ondernemerschapsvaardigheden bij te faciliteren zal een deel van de
jongeren via hun eigen of een gezamenlijke onderneming- de oplossing in de praktijk
kunnen brengen. Jongeren worden begeleid in het opstellen van het
ondernemingsplan, financiering en realisatie (vergelijkbaar met Ondernemingslift+,
Ondernemerslab Midden Brabant). We sluiten zo veel als mogelijk aan bij reeds
bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld het Midpoint Young Innovators Programma
(Fontys).

f

We onderzoeken de mogelijkheden voor de inrichting van een ‘social enterprise’. De
idee is om een private marktpartij te interesseren om jongeren die niet via de
reguliere uitzendbureauconstructies aan het werk komen toch een contract te bieden.
Samen met geïnteresseerde partijen ontwikkelen we een gezamenlijke businesscase
en zetten we de 'social enterprise' samen met jongeren op. Het onderzoek start met
het benaderen van een aantal marktpartijen en discussiearena/pitch op het
onderwerp. Van daaruit formuleren we een bestek en beoordelen we aan de hand van
de reacties het realiteitsgehalte.

g

Daar waar bedrijven de bereidheid tonen om aspecten van de bedrijfsvoering
toegankelijk te maken voor instroom van (kwetsbare) jongeren, moeten we dit niet
nalaten. Re-integratie en scholing van jongeren willen we het liefst zo veel als
mogelijk op de werkplek in het reguliere bedrijfsleven laten plaatsvinden. In 2016
weten we minimaal 3 bedrijven te verleiden om hun bedrijfsvoering aan te passen
zodat jongeren werkervaring op kunnen doen.

Wat gaan we samengevat in 2016 doen voor het zorgen van voldoende plekken voor
jongeren?
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Actie

Resultaat

Gereed

Wie

• Creëren van meer

meer instroomplekken

Mei 2016

Ambachtshuis

Regionale

Juni 2016

Regiogemeenten

instroomplekken van jongeren
bij ambachtslieden in de regio
(via doorontwikkeling
Ambachtshuis)
• Ontwikkelen Regionale
detacheringsfaciliteit gereed

detacheringsfaciliteit

ism Baanbrekers en

voor bieden baan aan jongeren
• Uitbouwen van ecosysteem van
werkleerplaatsen in het Huis

Diamantgroep
Realisatie systeem van

Juni 2016

logistieke werkleerplaatsen

GVT, ROC Tilburg,
Logistic Force,

van Logistiek (meer logistieke

gemeenten

bedrijven die cofinanciering
inbrengen)
• Realiseren
Praktijkassessmentcentrum

Praktijkassessmentcentrum

Q4 2016

Techniek gereed

Midpoint en Huis
van Logisitiek

Techniek
• Ontwikkelen Living lab

Plekken waar jongeren

Q4 2016

Ondernemersadvies,

ondernemerschapsvaardigheden

ondernemersvaardigheden

Ondernemerslab

jongeren

kunnen opdoen en

Midden Brabant.

ontwikkelen

Vervlechten met
Ondernemershuis

• Opzetten van bootcamps voor
kwetsbare jongeren (met

bootcamps voor kwetsbare

September

Diamant, Sagenn,

jongeren

2016

Jongerenwerk,

gedrags-, cognitieve en

Motorcycle Support

leerbeperkingen)

Nederland, RIBW

• Creëren van Ontmoet- en

Plekken waar jongeren

2016 Waalwijk

Diamant, Sagenn,

talentateliers. In 2016 is er in

elkaar kunnen ontmoeten

2017 in Tilburg

tROM

Tilburg en in Waalwijk een

en ervaringen kunnen

2017

dergelijk concept gerealiseerd.

delen over leefgebieden

regiogemeenten

In 2017 zijn in de Hart van

minimaal drie

Brabant-gemeenten
• Inrichting van innovatiefonds
tussenstations is gereed

Innovatiefonds voor

Q3 2016

financiering tussenstations

Regiogemeenten,
UWV, BZW

(gekoppeld aan jongerenpunt).
Dit betekent dat duidelijk is
onder welke voorwaarden het
fonds ingezet kan worden en
welke criteria hiervoor van
toepassing zijn.
• Ontwikkelen concept social
enterpise

bestek gereed voor het

Q3 2016

Regiogemeenten

opzetten van social

i.s.m. private

enterprises

aanbieders

Wat gaan we in 2017 en 2018 doen?
De succesvolle ervaringen met het screenen van jongeren voor een specifieke sector
(vergelijk het praktijkassessmentcentrum Logistiek). We starten in 2017 met een
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belangrijke sector voor jongeren, namelijk de Leisure sector om in samenwerking met
bedrijven voor jongeren hier een praktijkassessment centrum te organiseren.
Tot slot bekijken we met partners of de opzet, werkwijze en resultaten van de
tussenstations voldoende aansluit bij de vraag van werkgevers en bij de behoefte van de
jongeren. Waar nodig verfijnen we de tussenstations, bouwen minder succesvolle
tussenstations af of creëren nieuwe tussenstations. Zo gaan we in 2017 Werkleerplaatsen
in zorg en hospitality creëren, zodat een ecosysteem rondom Zorg en Hospitality met
werkleerplaatsen ontstaat.

5.2

Werkgevers(dienstverlening) verder jongerenproof maken
Wat willen we bereiken?
De ambitie is om werkgevers meer bewust te maken van de mogelijkheden die
(kwetsbare) jongeren bieden voor hun bedrijf en daarin inzicht te verschaffen. Het doel is
om via deze weg meer jongeren te voorzien van duurzaam werk bij bedrijven in de regio.
Werkgevers spelen een sleutelrol om deze doelstelling te behalen. Zij zijn namelijk
degenen die bepalen of ze wel of geen jongeren een kans bieden op de werkvloer. Zoals
we in de vorige paragraaf hebben gezien kan die kans zich via diverse werkvormen uiten:
van regulier betaald werk tot vrijwilligerswerk. Voor iedere werkgever spelen diverse
afwegingen, ervaringen en argumenten in deze beslissing mee.
Onze uitdaging voor de komende jaren is om werkgevers te faciliteren met een passende
werkgeversdienstverlening, zodat iedere werkgever ondersteund kan worden volgens het
principe van maatwerk. In de aanpak voor de komende tijd vragen tenminste drie
elementen aandacht, die deze uitdaging verder inkleuren:
1

Huidige werkgeversdienstverlening
Om jongeren onder de aandacht te brengen wordt er gebruik gemaakt van de
bestaande lokale en regionale werkgeversdienstverlening.

2

Bestaande communicatielabels
Op het gebied van communicatie gebruiken we geen nieuwe communicatielabels
richting bedrijven (hoogstens sub-labels/keurmerken). Het Ondernemersakkoord is
een belangrijke drager hiervoor.

3

Invulling baanopeningen- en vormen
We stimuleren kansen voor jongeren op de werkvloer van bedrijven, maar we blijven
oog houden voor alle doelgroepen (werkgever bepaalt of en hoe ze kandidaten
inzetten).

Het programma biedt meer dan alleen een grotere focus op jongeren binnen
werkgeversdienstverlening. Ook werkgevers zelf investeren de komende jaren in hun
bedrijf om de intrede van jongeren gemakkelijker te maken. Onder andere door het
Ondernemersakkoord raken bedrijven in de regio meer en meer doordrongen van de
mogelijkheden die onbenutte talenten bieden voor hun toekomstige bedrijfsvoering.
Binnen nu en tien jaar wordt de arbeidsmarkt in Midden-Brabant fors krapper wegens
demografische ontwikkelingen als vergrijzing van de beroepsbevolking en de blijvende
trek van jongeren van het platteland naar de randstad (ook wel: brain drain). Bedrijven
zullen, al dan niet gedwongen door landelijke regelgeving, mensen die nu niet deelnemen
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aan het arbeidsproces in het bedrijf opnemen. Het is zaak om hier al zo vroeg mogelijk
mee te starten om het toekomstige verlies van kennis en ervaring tegen te gaan. Door
een prettig arbeidsklimaat voor jongeren te creëren ontstaan er tevens voordelen voor
bedrijven om in de toekomst jong talent aan zich te binden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een belangrijk uitgangspunt binnen de bestaande werkgeversbenadering is dat de vraag
van werkgever centraal staat als het gaat om hun personeelsvoering. Daarmee wordt
terug gegrepen op de cruciale sleutelrol van werkgevers, omdat zij bepalen welke wie zij
wel of geen werk bieden. Daarom richt onze huidige werkgeversdienstverlening zich niet
exclusief op jongeren net zoals zij dat ok niet doet voor overige doelgroepen.
In de regio vervullen accountmanagers en werkmakelaars als het ware een schakelfunctie
('tolk') tussen werkgevers en organisaties die met jongeren werken. In die functie kunnen
zij effectief schakelen tussen vraag en aanbod. In de match tussen vraag en aanbod
garanderen we dat de beste kandidaten - oud of jong - voor de vacatures worden
geselecteerd. Er zullen dus bewust geen specifieke projecten voor jongeren ontwikkeld
worden, maar wat we wel gaan doen is het aanscherpen van de focus voor deze groep in
de communicatie richting en met werkgevers. Dat wil zeggen: het vragen voor aandacht
voor de Jeugdwerkloosheid vrije regio, het belang onderstrepen van een werkzame
jeugdige beroepsbevolking en de voordelen voor werkgevers om jongeren in dienst te
nemen.
In het samenhangende geheel van initiatieven in het offensief van en naar werkgevers
lichten we er een aantal toe. Het succes van al deze initiatieven hangt nauw samen met
een juiste communicatiestrategie naar werkgevers. Hiervoor verwijzen we naar de
communicatieparagraaf, maar lichten al wel alvast enkele aspecten binnen deze
communicatiestrategie toe.
1

Webapplicatie

Via de bestaande webapplicatie genaamd 'WSPwerkhart.zoektcollega' presenteren we alle
jongeren die op zoek zijn naar werk. Het gaat daarbij om diverse werkvormen:
vrijwilligerswerk, stageplaatsen en regulier werk. In de regio is in januari 2016 gestart
met een pilot met de webapplicatie voor de doelgroep Baanafspraken. In Tilburg draait de
applicatie al vanaf de tweede helft van 2015 voor kandidaten uit de participatiedoelgroep,
die direct op werk geplaatst kunnen worden. Het voordeel van de applicatie is dat
werkgevers een meer volledig beeld krijgen bij de kandidaten door de toevoeging van
beeldmateriaal, 24/7 toegang hebben tot een ruim bestand kandidaten en direct contact
(tijdens kantooruren) kunnen leggen met de werkgeversdienstverlening. We verwachten
door deze actie jongeren beter zichtbaar te maken voor werkgevers. De capaciteit van het
systeem zal vergroot moeten worden, maar daar zijn relatief geringe kosten aan
verbonden. Door onze doelstelling van werk te koppelen aan het maximaal haalbare voor
jongeren is de wens om de applicatie een splitsing te maken naar diverse werkvormen.
Zo kan een profiel van een jongere straks ook gericht zijn op het vinden van
vrijwilligerswerk of een stageplaats.
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2

Fysieke ontmoeting

We vinden het ook belangrijk dat de jongeren - behalve de presentatie via de
webapplicatie - in direct contact komen werkgevers. Daarom organiseren we minimaal
twee keer paar jaar een evenement waarin jongeren en werkgevers elkaar in informele
sfeer elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast continueren we uiteraard de veelheid aan
contacten en bemiddelingsmomenten van onderwijs en bedrijven in de regio.
3

Focus werkgeversdienstverlening

Belangrijk voor het slagen van het programma is dat werkgevers meer bewust worden
van de mogelijkheden en talenten van jongeren. Er zijn echter meer mensen met diverse
profielen in deze regio die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat vraagt enige
lenigheid in het overbrengen van een uniforme boodschap richting werkgevers. We
kunnen en willen simpelweg niet exclusief jongeren op beschikbare plekken bij
werkgevers plaatsen. Toch zal de druk die het programma opvoert om alle jongeren een
geschikte plek te bieden tot grotere concurrentie op de regionale arbeidsmarkt leiden als
we niet ook op andere wijzen investeren. Het is zaak om via verschillende wegen meer
plekken te bieden en meer werk voor de doelgroepen te genereren (zie paragraaf
tussenstations). Zoals eerder aangestipt zijn werkgevers de bepalende factor. We
garanderen dan ook voor alle doelgroepen dezelfde voorwaarden in het ontzorgen van
werkgevers. We hebben inmiddels een regionale menukaart waarin we voor
werkzoekenden en werkgevers in de regio een zo gelijk mogelijk speelveld willen bieden.
Dit programma zal daarin niks veranderen. We vragen wel van werkgeversdienstverlening
om het programma en de problematiek onder de aandacht te brengen in gesprek met
werkgevers. Dit betekent dat accountmanagers en werkmakelaars vanuit de
werkgeversdienstverlening goed zicht hebben op de doelgroep (kwetsbare jongeren).
Omdat we verwachten dat meer jongeren in beeld zullen komen, zullen de targets voor
plaatsing van kandidaten meegroeien. Dit zal ook ondersteund worden met verschillende
communicatie-uitingen- en instrumenten. Uiteindelijk besluit de werkgever of hij hier al
dan niet iets mee wilt doen.
4

Werken vanuit vraag én aanbod

De ervaring in de regio de afgelopen jaren werkt bewezen werkende aanpak om
(kwetsbare) jongeren te plaatsen op werk. Daaruit blijkt dat actieve bemiddeling werkt:
jongeren selecteren op basis van hun profiel en matchen aan concrete vacatures van
werkgevers, waarbij het kan gaan om stages, banen of BBL leerbanen. Daarbij hoort het
actief zoeken naar werkgevers die ook de moeilijk plaatsbare jongeren een kans willen
geven. De ervaring leert dat zonder extra aandacht worden (kwetsbare) jongeren niet
direct geplaatst bij een werkgever. Dat betekent dat er in de werkgeversbenadering niet
alleen ruimte dient te zijn voor de vraag van de werkgever, maar ook voor het aanbod.
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag naar vacatures, leerwerplekken,
stageplekken gaan er specifiek voor (kwetsbare) jongeren een werkmakelaars en een
accountmanager aan de slag.
5

Meer samenwerking met uitzendbureaus

In het verleden hebben Randstad en Adecco zich landelijk actief ingezet om jongeren aan
het werk te helpen o.a. door de campagne worden wie je bent en de campagne ‘Way to
work’ . Ze hebben vacatures onder de loep genomen en jongeren actief voorgesteld bij
werkgevers of voorzien van een advies waarmee ze weer een stap verder komen op de
arbeidsmarkt.
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Ook deden ze een beroep op werkgevers om verder te kijken dan naar de cv van de
jongere. Ze gaven gratis coachings sessies, trainingen, workshops, advies over een
betere cv en voorbereiding naar het sollicitatiegesprek. We streven naar een intensievere
samenwerking met uitzendbureaus, met name ook in de regionale poortprogramma's.
Wat gaan we in 2016 doen om werkgevers(dienstverlening) verder jongerenproof te
maken?
Actie

Resultaat

Gereed

Wie

• Implementeren nieuwe

Accountmanagers en

Februari

Regionale

werkwijze: naast het

werkmakelaars hebben

2016

werkgeversdienstverleners

branchegericht werken

goed beeld van de

aandacht voor doelgroep

jongerendoelgroep

Continu

Regionale

(jongerendoelgroep, VSOPRO jongeren)
• Werken aan

Accountmanagers en

deskundigheidsbevordering

werkmakelaars zijn op de

werkgeverdienstverlening

(inzicht in aard, problematiek

hoogte van

Werkhart en Baanbrekers en

en talenten van de

productaanbod en

jongeren en

doelgroep) van

hebben een

maatschappelijke

accountmanagers en

gereedschapskist om

organisaties

werkmakelaars (producten

jongeren goed te

en dienstenaanbod in de

plaatsten op werk

regio). Communicatietraining
• Ontwikkelen Webapplicatie

Webapplicatie is geschikt

Gereed

Regionale werkgroep

voor jongeren

tweede

klantbeeld Werkbedrijf

helft 2016
• Organiseren van ontmoeting

Kennis en ervaring wordt

Tweede

tussen professionals

gedeeld tussen jongeren

helft 2016,

(werkgeversdienstverlening,

en professionals over

vervolgens

jongeren en jongerenwerk)

werkgeverdienstverlening

jaarlijks 2x

Programmateam

Wat gaan we in 2107 en 2018 doen?
We blijven investeren in de deskundigheidsbevordering van accountmanagers en
werkmakelaars (producten en dienstenaanbod voor werkgevers). Dit doen we ook door
regelmatig deze professionals in gesprek te laten gaan met professionals van het
jongerenwerk en de lokale toegangsteams en medewerkers van regiogemeenten. We
willen het maatjesproject samen met de Werkgroep Ondernemersakkoord verder
uitbreiden. We continueren en stimuleren contacten tussen onderwijs en bedrijven.

5.3

Werken en leren zonder uitkering met vergoeding
Wat willen we bereiken?
Het doel is om jongeren gerichter te leiden naar een opleiding (minimaal
startkwalificatie), stage, leerwerplek of werk. Jongeren horen niet in een uitkeringssituatie
thuis. Jongeren geven aan zich vaak te schamen voor het aanvragen van een uitkering.
Een uitkering heeft volgens jongeren die we spraken in het kader van dit programma
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vaak een negatieve klank, in de zin van steun trekken en er niets voor willen doen. We
gaan onderzoeken of we jongeren in plaats van een uitkering een vergoeding kunnen
geven. Dit kan dan, naast levensonderhoud, als ‘loon’ voor werkleeraanbod worden
ingezet. Deze inkomensvoorziening ter hoogte van de van toepassing zijnde
uitkeringsvoorziening kent dan een gemaximaliseerde duur. Gedurende die
vergoedingsperiode kan dan gericht gewerkt worden aan de eigen ontwikkeling. Via
rechten op een adequaat scholingsaanbod, met de nodige verantwoordelijkheid en
verplichtingen aan de zijde van de jongere zelf.
Jongere in beeld
Felicia had al een tijd een bijstandsuitkering. Ze was gestart met een saneringstraject bij
Schuldhulpverlening en werd daarbij begeleid vanuit IMW. Tijdens haar saneringstraject bij
Schuldhulpverlening is Felicia aangemeld bij het traject van WatTwest. Daar kreeg zij begeleiding
en leerde zij haar kwaliteiten kennen. Vervolgens ging ze stagelopen bij Buurtsport. Felicia kreeg
steeds meer zelfvertrouwen en wilde haar droom achterna: het volgen van een sportopleiding
om fitnessinstructeur te worden. Via Buurtsport kreeg zij de kans om deel te nemen aan de
opleiding voor Citytrainer en deze kans heeft Felicia met beide handen aangepakt. Felicia heeft
eind 2014 op eigen kracht een baan gevonden bij Citybootcamp en vanuit
Werkgeversdienstverlening is een opleidingsbudget beschikbaar gesteld, zodat zij in januari 2015
kon starten met de AALO. Het combineren van de AALO-opleiding met haar werk bij Citybootcamp
en haar vrijwilligerswerk was erg pittig, maar met hulp van haar consulent die na afloop van het
traject bij WatTwest door de gemeente was aangesteld heeft Felicia het volgehouden. Het
resultaat mag er zijn: een bijna afgeronde AALO-opleiding en een aanstelling als sportdocent bij
de TIU. Daarnaast heeft Felicia ook nog een scolarship van de Richard Krajicek Foundation
gekregen voor haar bijdrage als vrijwilliger voor kinderen in de buurt. Deze gaat ze gebruiken om
een aanvullende opleiding te volgen als ze de AALO heeft afgerond. Ook is ze Citytrainer van het
jaar geworden. Felicia is hét voorbeeld van een perfecte samenwerking van verschillende
afdelingen en netwerkpartners van de gemeente Tilburg om jongeren duurzaam verder te helpen!

Wat gaan we daar voor doen?
We korten de looptijd van alle bestaande re-integratiecontracten3 voor jongeren die
richting (gesubsidieerd) werk kunnen in naar maximaal negen maanden. Binnen negen
maanden dienen jongeren dus geplaatst te worden op werk. Reeds lopende trajecten met
jongeren blijven onder dezelfde voorwaarden doorlopen. De (wettelijke) termijn van vier
weken oriëntatie blijft vooralsnog voor jongeren staan, maar jongeren krijgen
intensievere betrokkenheid vanuit het jongerenpunt.
Alle jongeren die via de jongerenpunt of gemeenten in beeld komen, maar die geen recht
op een uitkering hebben, worden teruggeleid naar kwalificerende scholing of krijgen als
nieuw onderdeel van de bestaande re-integratie contracten maatwerk aangeboden.
Hiermee zetten gemeenten reïntegratiemiddelen in voor een jongere nietuitkeringsgerechtigde werkzoekenden.
Zodra een jongere zich meldt bij een loket of het jongerenpunt wordt een (sociaal)
contract gesloten (met jongeren, ouders of gezagsdrager). Dit contract brengt rechten en
plichten met zich mee, en is flexibel. Zo kan het contract in de oriëntatiefase anders zijn
3

We onderscheiden de volgende contracten irt jongeren: 1) een arbeidscontract (via een detacheringsorganisatie of
bij een reguliere werkgever). 2) Het 'contract' dat de jongere sluit met de medewerker van het jongerenloket
waarin het aanbod wordt vastgesteld en rechten en plichten worden opgenomen. 3) Contracten die worden
gesloten op basis van inkoop van dienstverlening voor jongeren.
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dan als de jongere in een traject zit. De daaraan gekoppelde vergoeding heeft dan meer
weg van salaris (‘waar gewerkt voor moet worden’) en benadrukt enerzijds dat
inspanningen gepleegd moeten worden, anderzijds geven we een signaal af dat we in ze
geloven en samen naar vermogen werken aan een toekomstperspectief.
Dit betekent dat we aanpassingen gaan realiseren in de reïntegratiecontracten en de
detacheringsconstructie:
•

In 2016 wordt de looptijd van alle bestaande re-integratiecontracten voor jongeren
ingekort naar maximaal 9 maanden. Binnen 9 maanden dienen jongeren dus
geplaatst te zijn op werk. Reeds lopende trajecten met jongeren blijven onder
dezelfde voorwaarden doorlopen

•

Jongeren die vanaf 1 januari 2016 instromen en niet binnen de 9 maanden zijn
geplaatst op regulier werk, bieden we via een detacheringsconstructie een
betaalde baan. Ze krijgen dan een (tijdelijk) dienstverband aangeboden bij een
detacheringsorganisatie. Dit geldt dus ook voor de jongeren die vanuit een
tussenstation via een langer ontwikkelpad op een gegeven moment klaar zijn om
de stap naar gesubsidieerd of regulier werk te maken. Dit vraagt om een goede
regie op de jongere (zie jongerenpunt). Of we alle jongeren (ongeacht het
maximaal haalbare doel) direct bij aanmelding bij het jongerenpunt betaald werk
in plaats van een uitkering kunnen bieden onderzoeken we in 2016.

Wat gaan we samengevat doen in 2016 om te zorgen dat jongeren werken en leren
zonder uitkering?
Actie
•

Resultaat

Gereed

Wie

Bepalen of regionale

Helderheid of in regio

Juni 2016

Regiogemeenten

beleidsregels te maken zijn

zelfde beleid is t.a.v.

over vergoeding i.p.v.

vergoeding van jongeren

uitkering en reservering

en financieringswijze

(hoogte) middelen
(inkomensvoorziening)
vanuit Participatiebudget
te reserveren voor deze
doelgroep als ‘loon’ voor
werkleeraanbod en
jaarlijkse reservering
begeleidingsbudget
• Opstellen Beleidsnotitie rondom
werk i.p.v. uitkering

Besluitvorming gereed

Q4 2016

Regiogemeent

over werk i.p.v. uitkering

en i.s.m. SW
bedrijven

• Aanpassing van bestaande reintegratiecontracten gereed
•

Nieuwe

Juni 2016

reïntegratiecontracten

Regiogemeenten,
UWV

Bepalen dat individueel

Afspraak dat

2016

PRO/VSO/Entree

ontwikkelingsplan

ontwikkelplan kan

opleiding Regio

vastgesteld in laatste

worden gebruikt als een

gemeenten

schooljaar geldt als

afspraak tussen jongeren

jongerencontract en dat

en professional

voor deze groep een
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Actie

Resultaat

Gereed

Wie

Opstellen

Samenwerkingsafspraken

Juni 2016

Regiogemeenten

samenwerkingsafspraken

tussen jongeren en

met jongeren met

medewerkers

meldplicht, acceptatieplicht

Jongerenpunt over

en rechten

dienstverlening en

April 2016

Regiogemeenten

doorgaande lijn geldt van
school naar werk (of
leerwerkarrangement)
•

afspraken
•

Opstellen beleidsregel dat

Beleidsnotitie waardoor

jongeren die uitkering

in regio zelfde beleid is

aanvragen gedurende de

t.a.v. ondersteuning van

wachttijd van 4 weken

jongeren

ondersteuning krijgen

Wat gaan we in 2017 en 2018 doen?
In 2017 willen we geen enkele jongere meer in een uitkering laten instromen, maar vanaf
het begin een baan bieden. We geven daarmee een krachtig signaal af aan jongeren:
•

wij geloven in ze en bieden ze een contract met salaris aan;

•

de jongeren komen niet thuis met een uitkering te zitten, maar met een baan
(werk boven afhankelijkheid van inkomensvoorziening);

•

de jongeren zullen zich moeten inspannen voor salaris;

•

afhankelijk van het vermogen van de jongeren wordt binnen deze baan gewerkt
aan het toekomstperspectief.

De duur van het dienstverband is gemaximaliseerd (24 maanden) en eindigt zo mogelijk
eerder zodra de jongere naar (niet gesubsidieerd regulier werk en of een kwalificerende
opleiding uitstroomt). Het werkleeraanbod via een overeenkomst bestaat, afhankelijk van
de situatie van de jongere, uit een traject met de volgende mogelijke elementen:
scholing, werk/stage en zorg. In feite is daarmee de baan een re-integratietraject en
wordt gebruik gemaakt van de tussenstations. We onderzoeken in 2016 en begin 2017 de
inhoudelijke en financiële haalbaarheid van dit model.4

4

In Tilburg is in 2010 met de invoering van de Wet Investeren in Jongeren al een dergelijk model ingevoerd. We
zullen hier wel in de verdere uitwerking moeten aangeven of dit voor alle jongeren haalbaar en/of wenselijk is of
niet.
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6

Monitoring
We willen de uitvoering van het programma tussentijds systematisch evalueren op de
ambities, de geformuleerde doelen en de resultaten en effecten. De monitor biedt de
mogelijkheid om interventies op adequate wijze te volgen en bij te sturen. Daarnaast
levert de monitor belangrijke input om vraag en aanbod van scholing en werk beter op
elkaar af te stemmen.
De hoofdvraag van de monitoring is:
Zorgt de jeugdwerkloosheidsvrije regio ervoor dat jongeren in beeld zijn en dat ze door
een integrale en activerende aanpak worden toegeleid en geplaatst op werk, terug gaan
naar school of toe geleid worden naar een zorgtraject?
De monitoring bestaat uit twee hoofdlijnen:
•

De kwantitatieve monitoring van de stromen (in-, door- en uitstroom) van de
jongeren.

•

6.1

De kwalitatieve monitoring van het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Kwantitatieve monitoring
De kwantitatieve monitoring kent drie niveaus:
•

Monitoring binnen Jongerenpunt.

•

Monitoring jongeren ingeschreven bij de diverse partners (gemeenten,
onderwijsinstellingen, UWV en zorg en welzijnsinstellingen).

•

Regionale arbeidsmarktdashboard.

Bovengenoemde soorten monitoring kennen op dit moment verschillende stadia van
ontwikkeling. Waar de ene al verder is (regionale arbeidsmarktdashboard en monitoring
ingeschreven jongeren), zal de andere (Monitoring binnen Jongerenpunt0 nog ontworpen
moeten worden. Het uiteindelijk doel is om deze te integreren zodat een fijnmazig
systeem ontstaat waar alle jongeren in hart van Brabant in beeld zijn en gevolgd kunnen
blijven worden.
Monitoring binnen Jongerenpunt
Binnen het Jongerenpunt willen we de volgende onderwerpen gaan monitoren:
•

Het aantal jongeren dat zich jaarlijks heeft gemeld aan het Jongerenpunt.

•

De doorlooptijd van intake/aanmelding bij het jongerenpunt tot aan plaatsing op
een duurzame arbeidsplaats, leer/werkplek of (vervolg)opleiding.

•

Het aantal jongeren dat op een tussenstation is geplaatst, uitstroomt en de
gemiddelde duur van een traject (via het jongerenpunt).

Hiermee krijgt deze monitor het karakter van een jongerenpunt-volgsysteem
Monitoring jongeren ingeschreven bij de diverse partners
Bovendien levert het programma frequent (per kwartaal) de volgende gegevens op:
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•

een overzicht per gemeente in M-B van het aantal en de kenmerken van jongeren
vanaf 18 jaar die staan ingeschreven in onderwijs of bij uitvoeringsorganisatie
sociale zekerheid (UWV, gemeenten).

•

Een overzicht per gemeente in M-B van het aantal en de kenmerken van jongeren
vanaf 18 jaar niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen uitkering
aanvragen.

Deze rapportage is een eerste keer opgeleverd eind 2015. We zullen deze rapportage
periodiek opstellen en ontsluiten voor aandeelhouders.
Regionale arbeidsmarktdashboard
Tot slot is vanuit de Brainportregio (in nauwe samenwerking met de provincies Brabant
en Limburg en onder andere Greenport Venlo, Midpoint Brabant, Keyport, en AgriFood
Capital) gewerkt aan een regionale arbeidsmarkt-dashboard. Dit geeft inzicht in de
instroom –en uitstroomgegevens binnen elk domein (werk, werkloos, zorg) maar niet in
de transities tussen de domeinen (werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, zorg). Het
is dus geen volgsysteem van jongeren. Wel is met dit regionale dashboard vergelijking
van arbeidsmarktontwikkelingen tussen subregio binnen Brabant en/of Limburg mogelijk.
We willen kortom inzicht in de omvang van de problematiek van de jeugdwerkloosheid:
hoeveel jongeren zitten thuis, hoeveel jongeren stromen van onderwijs naar werk, of van
zorg naar werk. Bovendien willen weten welke jongeren ‘goede’ en welke jongeren
‘slechte’ transities doormaken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarvoor willen we
jongeren kunnen volgen vanaf het moment van aanmelding bij een school tot en met de
intrede in werk en de doorstroming op de arbeidsmarkt. We willen ook inzicht hebben in
de tijdelijke of langdurige uitval uit het onderwijs en uit werk.
Om een jongere (onderwijs-arbeidsmarkt) volgsysteem te kunnen ontwikkelen voor de
arbeidsmarktregio zullen gegevens van diverse partners gekoppeld moeten worden Dit
leidt dan tot een jongerenvolgsysteem of jongerenmonitor voor Hart van Brabant. Uit het
onderzoek van ReflecT blijkt dat eenvoudige cijfers over hoeveel jongere in elke
gemeente werkloos zijn en welke uitkering ze hebben moeilijk te achterhalen zijn.5
Bovendien bleek dat vooral de kwetsbare jongere die thuiszit en geen uitkering heeft, niet
op school zit en geen werk heeft, uit beeld is. Het probleem is bovendien dat elke
instantie zijn eigen data heeft maar deze niet kan koppelen aan de gegevens van andere
instanties dit ter bescherming van de privacy.
Onderdeel van het programma (vooralsnog belegd binnen het Jongerenpunt) zal zijn te
onderzoeken of en op welke wijze de gegevens uit de jongerenpuntmonitor kunnen
worden gekoppeld aan systemen van partners, en vervolgens op welke wijze koppeling
met deze Hart van Brabant-cijfers met de regionale dashboardmonitor mogelijk is.

6.2

Kwalitatieve monitoring
Het kwalitatieve deel richt zich op de volgende onderwerpen:
1

Werking, opzet, werkwijze en ondersteuning (doelgroep Jongeren) via Jongerenpunt

2

Effecten van ingezette instrumentarium

5

Zie ReflecT, Hoofdlijnen-voorstel Uitvoeringsprogramma, 2015
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3

Kennisdeling en bekendheid programma

1

Jongerenpunt

Het jongerenpunt vormt de spil in de dienstverlening naar jongeren en werkgevers. We
streven naar een hoog niveau van dienstverlening door het jongerenpunt. Om dit te
kunnen doen, hebben we inzicht nodig is de ervaringen van klanten van het jongerenpunt
(jongeren).
De kernfuncties van het jongerenpunt zijn informatie en advies, trajectbegeleiding,
doorverwijzing, monitoring, netwerken en intermediaire rol (kennisuitwisseling) tussen
jongeren, partners en werkgevers en productontwikkeling.
We willen klanten en stakeholders van het Jongerenpunt bevragen op de volgende
onderwerpen:
•

Bekendheid en bereikbaarheid (balie, digitaal)

•

Waardering klantcontact (bejegening, wachttijd)

•

Waardering dienstverlening (doelgerichtheid, oplossingsgerichtheid, innovatie)

•

Waardering functies

Onderdeel hiervan is zijn concrete adviezen om de dienstverlening aan jongeren (via het
jongerenpunt) verder te verbeteren.
2

Effecten van ingezette instrumentarium

In het kader van het programma worden diverse instrumenten ingezet
(werkgeversdienstverlening, productencatalogus, diverse projecten). We gaan de
effectiviteit en efficiency van die activiteiten monitoren ten behoeve van eventuele
bijstelling (aanscherpen bestaand aanbod, witte vlekken in dienstverlening). De
instrumenten kennen een breed spectrum, waarbij niet alleen naar de effectiviteit in
‘curatieve’ zin wordt gekeken (helpt het instrument bij het oplossen van de problematiek
of deelproblematieken). Onderzocht wordt ook het preventieve karakter van de
instrumenten (wordt door de inzet van activiteiten uit het programma problematieken
voorkomen).
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd, die verder worden uitgewerkt:
•

Welke instrumenten zijn succesvol gebleken, en waarom en langs welke meetlat
(indicatoren)? Daarbij zal afgebakend worden wat onder instrumenten wordt
verstaan en de scope van te onderzoeken instrumenten (projecten?)

•

Op welke wijze zijn werkbare bestanddelen te kopiëren en te implementeren zodat
minder succesvolle werkwijze alsnog succesvol worden?

•

Welke instrumenten zijn niet succesvol en zouden beëindigd moeten worden?

•

Zijn er witte vlekken in het instrumentarium, zo ja welke?

•

Welke neveneffecten heeft het programma?

•

Instrumenten worden beoordeeld op

–

doeltreffendheid en doelmatigheid

–

impact

–

innovatie

–

relevantie

–

duurzaamheid en opschaalbaarheid
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3

Opzet programma en Kennisdeling

Een wezenlijk onderdeel van het programma is het realiseren van een sluitende aanpak
waarbij professionals kennis uitruilen en elkaar versterken en toegevoegde waarde
leveren. Het onderzoek zal antwoord moeten geven op de vraag of professionals het
beeld hebben dat er voldoende ruimte is geweest voor kennisdeling en kennisverspreiding
en inzicht gaan opleveren in de opbrengsten van die kennisdeling.
Een ander onderdeel betreft het de opzet en werkwijze van het programma en de effecten
op de uitvoeringspraktijk. Hoe functioneert de projectorganisatie, is deze nog passend,
hoe verloopt de communicatie, de frequentie en het verloop van de overlegmomenten, in
welk mate is tijdig bijgestuurd of vind bijstelling van het programma plaats?
Ook willen we de bekendheid en betrokkenheid van het programma in de regio volgen en
indien relevant verbeteren. Belangrijke stakeholders zijn bedrijven, maatschappelijke
organisaties en onderwijsinstellingen. Het onderzoek zal ingaan op de vraag of het
netwerk van bedrijven is verbreed dan wel verdiept (bijvoorbeeld meer bedrijven,
maatschappelijke partners betrokken, intensievere betrokkenheid). Is er sprake van een
hechter ecosysteem?
Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden zijn benoemd ten aanzien van de monitoring:
•

Jongeren worden betrokken bij de uitvoering van de monitoring. Het programma is
voor, maar ook door jongeren in de regio uitgevoerd.

•

Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de
methode van appreciative inquery, het zogenaamd waarderend onderzoek: leren
van verleden, ontwikkelen op successen, wat kan beter.

•

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

•

Het onderzoek is longitudinaal en zal door de tijd heen vergeleken worden.

Wat gaan we doen in 2016 om het programma te monitoren?
Actie

Doel

Resultaat

Wie

Het uitvoeren van een

Inzicht in aantal

Rapportages die

Gemeenten, UWV, RMC,

monitor

jongeren in

periodiek

ContourdeTwern, CBS

uitkering (WWB,

beschikbaar zijn

WW) en jongeren

voor

zonder uitkering.

aandeelhouders.

Ontwikkelen en opstellen

Inzicht in

Rapportages die

Projectleider

functioneel en technisch

instroom,

periodiek

Jongerenpunten

ontwerp jongerenmonitor

doorstroom en

beschikbaar zijn

Jongerenpunten

uitstroom

voor

jongeren in

aandeelhouders.

jongerenpunten
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Verfijnen regionaal

Inzicht in regio-

Rapportages die

Midpoint, Brainport en

arbeidsmarktdashboard

nale/provinciale

periodiek

Reflect

instroom -en

beschikbaar zijn

uitstroomgege-

voor

vens binnen elk

aandeelhouders en

domein (werk,

anderen

werkloos, zorg)
Laten opstellen van plan van

Inzicht in

Methodiek voor

Plan van aanpak Evaluatie

resultaten en

systematisch

programma

effecten van het

evalueren

programma en

programma

Externe bureau

adviezen voor
bijsturing
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7

Sturing van programma

7.1

Jongeren aan zet
Het programma is voor jongeren. Maar ook door jongeren. Jongeren hebben een actieve
rol in het realiseren, monitoren en bijsturen van het programma. Als doelgroep hebben ze
immers een oordeel welke onderdelen van het programma wel werken en wat niet.
Jongeren vormen een belangrijke thermometer voor het succes van het programma en
voor de sturing daarop.
Voor het programma wordt een jongerenpanel ingericht, bestaande uit (een flexibele pool
van) jongeren uit de regio. Het jongerenpanel adviseert gevraagd en ongevraagd over de
uitvoering van het programma (op geheel en op actielijnen) en organiseert de
Jongerenmarkt voor het delen van ervaringen en kennismakingsgesprekken met
(potentiële) werkgevers). Daartoe organiseert het jongerenpanel drie keer per jaar,
samen met het onderwijs en andere partners uit de regio (bijvoorbeeld ReadyWork013)
dialoogtafels. In de voorbereiding van dit programma, zijn in januari en februari 2016 met
groepen jongeren gediscussieerd over de opzet, invulling en prioriteiten van dit
programma. Op interactieve wijze en in een inspirerende setting zullen we jongeren uit de
regio bevragen naar het rendement van het programma en hun suggesties voor
aanscherping en verfijning. Jongeren treden op als discussieleider, en worden door
professionals daarin begeleidt.
In het Monitor-onderdeel van het programma is voort beschreven dat gedurende de
looptijd van het Uitvoeringsprogramma er doorlopend (evaluatie)onderzoek zal worden
gedaan naar de (verbetering) van de transities die jongeren maken tussen onderwijs,
werk en zorg/hulpverlening én de ervaringen en meningen van jongeren. Ook dit een
garantie dat de stem van jongeren in het programma te horen valt en zal doorklinken.

7.2

Stuurgroep Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Het opdrachtgeverschap van de implementatie jeugdwerkloosheidsvrije regio is al
bestuurlijk ingebed in de Stuurgroep Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. De
stuurgroep komt vier per jaar bijeen. In het najaar van elk jaar wordt teruggekeken op de
resultaten en wordt voor het volgende jaar een jaarplan gemaakt. De stuurgroep heeft de
volgende taken en verantwoordelijkheden:
•

Afstemming over regionaal arbeidsmarktbeleid tussen de drie O’s

•

Opdrachtgever uitvoeringsprogramma

•

Initiëren, signaleren en verbinden van ontwikkelingen van het regionaal
arbeidsmarktbeleid met het programma
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7.3

Regiegroep
De regiegroep treedt op als opdrachtgever van het programma. De leden van de
regiegroep spelen een belangrijke rol als sponsor en belangenbehartiger naar de
buitenwereld voor het programma. Binnen het programma fungeert het als strategisch
klankbord voor de programmamanager. De programmamanager informeert periodiek de
regiegroep over voortgang en resultaten. Leden van de regiegroep zijn inzetbaar om
aandeelhouders en stakeholders te stimuleren tot sociale innovatie. De taken en
verantwoordelijkheden van de regiegroep zijn:
•

Namens Stuurgroep EA&O opdrachtgever voor programmamanager voor
uitvoeringsprogramma.

•

Budgethouder (gedelegeerd namens Stuurgroep voor wat betreft ESF gelden) en
stelt kaders voor uitvoering van het programma.

•

Sponsor en belangenbehartiger naar de eigen achterban en buitenwereld voor het
programma.

•

Optreden als strategisch klankbord voor het programma.

Voor 2016 bestaat de regiegroep vooralsnog uit:
•

Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg)

•

Peter van Ierland (Midpoint Brabant)

•

Marion van Limpt (Baanbrekers)

•

Ton Gimbrère (Bonheur Horecagroep)

•

Gon Mevis (ContourdeTwern)

•

Fred van der Westerlaken (Onderwijsgroep Tilburg)

•

Frans Swinkels (gemeente Tilburg)

•

Fons de Wolff (MET Waalwijk)

•

Joost van Hamont (UWV)

Gezien het ontwikkelingsgerichte karakter van het programma, zal de regiegroep frequent
bijeenkomen. Er wordt gedacht aan zeswekelijks bijeenkomsten.

7.4

Programmateam
Het programmateam bestaat uit een vaste kern vertegenwoordigers van de
aandeelhouders. Het bewaakt de voortgang, zorgt voor dwarsverbanden en stimuleert
cocreatie van oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. De kern bestaat uit:
•

Programmamanager

•

Projectmanager Jongerenpunten

•

Adviseur Economie Arbeidsmarkt

•

Adviseur Onderwijs

•

Controller

•

Medewerker Communicatie namens de aandeelhouders
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In onderstaande tabel zijn de taken en verantwoordelijkheden van bovenstaande gremia
weergegeven.
Programmamanager

• Realiseren, aansturen en coördineren van de uitvoering van het
programma
• Bewaken van resultaten, voortgang en budget van programma en
rapport aan en legt daarover verantwoording af aan Raad van
Ambassadeurs
• Opstellen -in overleg met de voorzitter van de Raad- van de agenda
voor de vergaderingen van de Raad en verzorgen van de
verslaglegging van die vergaderingen;
• Fungeren als aanspreekpunt voor en intermediair tussen leden van de
Raad en de trekkers van de actiedomeinen
• Bewaken van gemaakte afspraken en stimuleren van commitment
van aandeelhouders en draagvlak bij andere stakeholders (o.a. door
aanmoedigen van kennisuitwisseling tussen aandeelhouders)
• Is verantwoordelijk voor de communicatie over het programma
richting alle betrokken partijen op zowel bestuurlijk als uitvoerend
niveau (POHO Arbeidsparticipatie, stuurgroep EA&O);
• Vertegenwoordigen van het programma in externe communicatie met
relevante regionale en landelijke partijen)
• (laten) monitoren van de voortgang van de actiedomeinen binnen het
programma en de jaarlijkse programmaevaluatie;
• verantwoordelijk voor het voeren van de programma-administratie

Kwartiermaker/project

• Opstellen implementatieplan (producten/diensten, werkproces,

manager Jongerenpunt

functiebeschrijving, formatie en bemensing, werkbegroting)
• Implementatie concept in Tilburg en Waalwijk (feitelijke aansturing in
Waalwijk ntb)
• Samen met kernpartners selecteren medewerkers Jongerenpunt
• Dagelijkse aansturing medewerkers Jongerenpunt Tilburg
• Het coördineren van de regie en samenwerking met ketenpartners
• Zorgen afstemming met regionale werkgeversdienstverlening
• Ontwikkelen en implementeren monitoring jongerenpunt en
rapportagelijnen aan programmamanager en managers kernpartners
(UWV, RMC, gemeenten)
• Uitvoering geven aan doelen van programma (m.n. tussenstations)
• Adviserend voor programma
• In kaart brengen mogelijke beleidskeuzen en beleidsconsequenties
tijdens of ten behoeve van de uitvoering
• Zorgen voor regionale afstemming en laten opstellen van
gemeentelijke beleidskeuzen (voor individuele colleges & raden)
• Treedt op als linking pin met POHO EA&O

Adviseur Economie

• Adviserend voor programma en uitvoerend op subonderdelen

Arbeidsmarkt

• Verbindingsofficier met regionale en gemeentelijke beleidsoverleggen
en Human Capital Agenda speerpuntsectoren (Huis Logistiek,
Zorgboulevard, Leisure) Midpoint
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• Verbindingsofficier met bedrijven (o.a. Ondernemersakkoord)
Adviseur Onderwijs
(procesbegeleider)

• Zorgen voor sturing op de uitvoering van actielijn 2
(talentontwikkeling)
• Uitvoering geven aan doelen van programma voor actielijn 2
• Adviserend voor programma
• Zorgen voor regionale afstemming onderwijsontwikkelingen met
onderwijspartijen
• Vertegenwoordigd alle onderwijspartijen (neutraal)

Controller

• Zorgen voor een integrale voortgangsbewaking van het programma
en het maken van een goede rapportage en adequate stuurinformatie
• Opstellen begroting en jaarrekening
• Verzorgen (financiële) verantwoording aan subsidieverstrekkers
• Advisering programmamanager over projectbeheersing, advisering
van en rapportage aan bestuur, management en aandeelhouders over
dit programma.

Medewerker

• Sturing geven aan uitvoering communicatiestrategie

Communicatie

• Woordvoering naar derden over programma
• Geeft overall sturing aan en is linking pin met communicatiebureau
JWLvrije regio (dat eventueel wordt aangestuurd door bureau)

Projectleider

• Implementatie methodiek voor de ontwikkeling van

Monitoring (mogelijk

jongerenvolgsysteem (o.b.v. rapport Reflect), inclusief koppeling met

onderdeel van

maatschappelijke organisaties in de sfeer van zorg, veiligheid en

takenpakket

welzijn tot 1 databank

projectmanager
Jongerenpunten)

• Opleveren (kwartaal)rapportages:
– Inzicht in aantal en kenmerken jongeren in (regulier/gesubsidieerd/
vrijwilligerswerk, onderwijs, scholing, stage, zorgtraject)
– Inzicht in transities van deze jongeren (bijvoorbeeld van
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid naar regulier werk of van
kortdurende werkloosheid naar langdurige werkloosheid, of van een
niet afgeronde opleiding naar werkloosheid)
• Inrichting werkproces en werkorganisatie (welke data, welke
koppeling gegevens 9 gemeenten, het UWV en de scholen op MBO,
HBO en WO niveau geanonimiseerd en zonder dat schending privacy
wetgeving; organisatie van de maandelijkse koppeling van de
gegevens van de verschillende instanties; ontsluiten gekoppelde
gegevens voor onderzoek en beleid/bestuur)
• Realiseren koppeling regionale gegevens HvB met regionaal
Dashboard Brainport en opleveren rapportages t.b.v. HvB
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Schematisch ziet het er als volgt uit:

7.5

Taskforce tussenstations
We verwachten niet dat we direct voor alle jongeren voldoende en geschikte plekken
hebben in de regio. Mocht het jongerenpunt een jongere niet binnen 3 maanden na het
aanbod geplaatst krijgen op een geschikte plek omdat in de regio geen passende
voorziening aanwezig is, richten we die zo snel mogelijk op maat in. Het jongerenpunt
neemt daartoe het initiatief en richt afhankelijk van de behoefte van de jongere een
specifiek samengestelde taksforce in. Deze taskforce bestaat uit professionals in het
werkveld uit de regio (Diamant Group, Sagenn, afvaardiging jongerenwerk (Rnewt,
Tavenu en Mainframe) en Midpoint (voor koppeling HCA speerpuntsectoren). Zij kennen
de problematiek, het beschikbare aanbod en de effectiviteit en hebben het netwerk om
eventueel snel nieuwe coalities te vormen voor een nieuw aanbod. Het voorzitterschap
wordt vooralsnog belegd bij programmamanager, mar kan ook worden overgedragen aan
een van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. De taken en
verantwoordelijkheden van de taskforce zijn:
•

Op basis van signalen van Jongerenpunt bepalen volledigheid en effectiviteit
voorzieningenaanbod.

•

Initiëren van nieuwe coalities voor een nieuw aanbod.

•

Beheer innovatiefonds (gemandateerd namens regiegroep).

•

Opstellen criteria op voor tussenstations (inrichten basisinfrastructuur) en maakt
draaiboek realisatie van tussenstations.

Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant 2016-2018

51

7.6

Eigen verantwoordelijkheid aandeelhouders
De betrokken partijen – aandeelhouders - uit het veld zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het programma. Dit betekent dat zij ervoor dienen te zorgen dat alle
noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd die leiden tot de realisatie van het
uitvoeringsprogramma en het borgen van de gewenste veranderingen, inclusief
monitoring.
De drie thema’s -jongeren in beeld, talentontwikkeling en werken aan werkzekerheidkennen een groep kernaandeelhouders. Deze aandeelhouders geven sturing aan de
activiteiten binnen het betreffende thema en treden op als ambassadeurs naar buiten. De
samenstelling is pluriform en past bij de opgaven van het betreffende thema. De
samenstelling kan wisselen gedurende het programma (toe- en uittreden van
aandeelhouders).
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Vertellen en betrekken
Het programma is opgesteld en wordt uitgevoerd in een krachtig netwerk van partijen in
de regio Hart van Brabant. We onderscheiden vier hoofddoelgroepen:
•

Jongeren

•

Bedrijven

•

Aandeelhouders (voor zover niet vallend in een van de bovenstaande doelgroepen)

•

Overige belanghebbenden en geïnteresseerden

Wat willen we bereiken?
We richten ons primair op jongeren. Zij zijn het namelijk die de meest directe gevolgen
ondervinden van de werkloosheid. Onze inspanningen dienen te resulteren in een
toename aan motivatie bij jongeren om er zelf wat aan te doen. Daarnaast zijn de
werkgevers een belangrijke doelgroep. Werkgevers in de regio dienen immers bij te
dragen aan de oplossing voor jeugdwerkloosheid door het bieden van banen, stages en
leerwerkplekken
De ambitie is om werkgevers meer bewust te maken en inzicht te geven in de
mogelijkheden van (kwetsbare) jongeren voor hun bedrijf. Met als doel jongeren een
duurzame plek te geven binnen bedrijven. Dat is niet alleen goed voor de jongeren, het is
eveneens een gegeven dat een regio met weinig jeugdwerkloosheid economisch
interessanter is. Jongeren trekken minder weg uit de regio, hetgeen talent aantrekt en
ontwikkeling bevordert. Daarom is het oplossen van jeugdwerkloosheid niet alleen
interessant voor de jongeren zelf, maar profiteren bedrijven en organisaties binnen de
regio daar economisch ook van. Daarnaast brengen jongeren talent, energie en een
andere verfrissende kijk op zaken met zich mee. Jongeren maken organisaties energieker
en innovatiever. Daarom verdient het aandacht van alle betrokkenen, maar is het ook
nodig om er aandacht aan te geven
Voor zowel werkgevers als jongeren is het niet iets waar je sporadisch aandacht aan
geeft. Op de momenten dat het je uitkomt. Het vergt aandacht voor een werkgever om
structureel een bijdrage te leveren aan het oplossen van een groot probleem. En die
oplossing is ook voor de werkgever zelf van belang. Voor jongeren geldt hetzelfde. Het
komt je niet aanwaaien. Een werkend bestaan is niet alleen maar rozengeur en
maneschijn. Er zijn momenten dat het niet gaat zoals je zelf graag zou willen. Wij hebben
aandacht voor iedereen en willen iedereen helpen, het moet echter uit jezelf komen.
Motivatie bij werkgevers en jongeren is belangrijk. Wij doen er alles aan om die motivatie
te faciliteren. Dat vergt aandacht en betrokkenheid en bewijs. Zowel jongeren als
bedrijven hebben soms al ervaring opgedaan met re-integratieprojecten. De een meer
succesvol dan de andere.
We beginnen met de goede dingen te behouden en elkaar uit te dagen om tot nieuwe
oplossingen te komen in co-creatie. We moeten samen een balans vinden tussen de
goede dingen, innovatie en duurzaamheid.
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De Jeugdwerkloosheidsvrije regio zien we als een beweging. Een beweging waar
verschillende initiatieven onderdeel van zijn en waar je bij wilt horen. Het biedt een
paraplu bieden voor alle organisaties en initiatieven die zich ook ten doel hebben gesteld
sociale, maatschappelijke en economische kwesties te behandelen daar waar het gaat om
werk, inkomen en onderwijs van jongeren. We kiezen bewust voor een
netwerkbenadering en hebben het bewust over aandeelhouders en niet over stakeholders.
Dit zorgt ervoor dat het niet een nieuwe instantie is, maar een andere manier om naar
dezelfde problematiek te kijken. Daardoor krijgt het een gezicht, maar biedt het andere
instanties om onder dezelfde noemer te opereren zonder dat het afbreuk doet aan de
eigen organisatie
Wat gaan we daarvoor doen?
We volgen een communicatieaanpak waarin we jongeren zelf aan het woord laten, of
ervaringsdeskundigen. Onze doelgroep moet namelijk gemotiveerd geraken. Dat krijgen
we niet voor elkaar als we zelf gaan vertellen welk programma we gaan opzetten.
We kiezen daarom voor een aanpak waarin we vooral anderen (vanuit de doelgroep)
faciliteren om het verhaal te vertellen. Het draait om verhalen en initiatieven. Verhalen
die door jongeren of werkgevers verteld worden. We richten daarvoor een
contentplatform op waar we verhalen vertellen die direct en indirect aanzetten tot actie.
Herkenbaarheid zit niet alleen in het verhaal, maar ook in wie het verhaal vertelt.
We denken echter snel aan een digitale omgeving als we het over platform hebben. Wij
zien dit echter breder voor ons. Een platform bestaat uit contactmomenten die
plaatsvinden bij het Jongerenpunt, de mogelijkheid om direct contact te leggen met
medewerkers van het Jongerenpunt en de aandeelhouders. Belangrijk is echter wel dat
we buiten deze contactmomenten, de verhalen die daaruit voortkomen vastleggen en
verzamelen. Het draait om co-creatie en de betrokkenen en aandeelhouders te
informeren, ze tot delen aan te zetten en ze tot interactie te verleiden
We putten uit verhalen en initiatieven vanuit onze doelgroepen initiatieven van andere
aandeelhouders:
•

Verslaglegging dialoogavonden jongeren

•

Het succesverhaal van de jeugdwerkloze die een kans heeft gekregen bij
organisatie

•

Een betoog van een bekende ondernemer uit de regio wat jongeren voor zijn/haar

•

organisatie hebben betekend.

•

Een terugblik op een moeilijke periode door iemand die lang jeugdwerkloos is
geweest maar inmiddels zijn plek heeft gevonden.

We hebben voor 2016 de communicatieactiviteiten verder gefaseerd. De
communicatiestrategie zal verder dynamisch zijn gedurende de looptijd van het
programma
Fase I 2016
•

Ontwikkelen verhaal en logo rond beweging JWLZ inclusief relatie aanwezige
initiatieven/ aandeelhouders

•

Verzamelen aanwezige content (verhalen, initiatieven)

•

Start campagne voor aandeelhouders (‘We hebben een droom en daarvoor hebben
we jullie nodig!’)

Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant 2016-2018

•

Oprichten reclamebureau JWLZ

•

Selectie jeugdwerklozen maken (jongeren in beeld)

•

Start met reclamebureau inclusief ontwikkeling eerste campagne

•

Ontwikkelen (digitale) contentplatform

•

Selectie voor vloggers/redacteuren

•

Media-en middelen strategie bepalen

Fase II 2016
•

Start contentplatform

•

Samenwerkingsverbanden eﬀ ectueren

•

Frequente redactieraad vergadering (regiowerkgroep, reclamebureau)

•

Organiseren dialoogmiddagen/avonden met jongeren

•

Kennisdeelsessies tussen professionals
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Onderstaand is een overzicht weergegeven van de communicatiedoelgroep en boodschap:
Wat

Voor Wie

Wanneer

Welke activiteiten

Jongerenpanel

Jongeren en

2x per jaar

Jongerenpanel als ambassadeurs en toetsers van het programma. Via

beleidsmakers
Jongerendialoogdagen

Jongeren, werkgevers

webbased enquêtering
3x per jaar

Jongeren reflecteren op programma en voortgang van resultaten
Jongerenmarkt voor delen van ervaringen, vraaggestuurde
informatiemarkt, gesprekken met (potentiële) werkgevers),
gastsprekers
013 denktank gecombineerd met activiteiten/festival in Tilburg
regio (dag van de logistiek/hospitality/techniek/bouw e.d.)
Support vanuit Fontys HRM/pedagogie/UvT fieldlabs of
outreachende programma’s
Droomzoekers ism Efteling, Creative industries, Ontdekstation,
Leerlokaal
Uitdagende activiteiten sport in combi met bootcamp

Website JWL vrije regio

Stakeholders en

Continu

geïnteresseerden

Algemeen nieuws over uitvoering van uitvoeringsprogramma
Uitschrijving bestekken en Inschrijving voor nieuwe projecten
Innovatiemarktplaats

Website Jongerenpunt

Jongeren

Continu

Overzicht producten en diensten, informatie over leefdomeinen

Nieuwsbrief

Aandeelhouders en

4x per jaar

Algemeen nieuws over uitvoering van uitvoeringsprogramma

stakeholders
Linked-In groep

Deelnemers (na

Etaleren successen
Continu

Forum over wetenswaardigheden jeugdwerkloosheid

1x per jaar

Uitwisselen van successen, resultaten en kennisdeling (methoden)

goedkeuring)
Inspiratiedag JWL vrije regio

Professionals van
aandeelhouders
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mede op basis van de uitkomsten van de monitoring
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Financiën
Voor de financiën gelden de volgende uitgangspunten
Dekking van kosten (zeker in 2016) vindt plaats vanuit middelen enerzijds vanuit de
provinciesubsidie (2015 en 2016 in aanvraag) en anderzijds middelen vanuit het ESF
gelden die regionaal worden ingezet.
Voorlopig worden de totale kosten voor het programma tot en met december 2018
geraamd op € 3.326.056,-. We constateren dat dit geraamd bedrag past binnen het
budget. Het budget is taakstellend, zodat er niet meer kan worden uitgegeven dan
beschikbaar is. In deze fase van het project is het onmogelijk om per activiteit aan te
geven wat precies de kosten zijn, omdat:
o

voor sommige activiteiten nog een inkoopproces moet plaatsvinden;

o

voor sommige activiteiten nog een besluit genomen moet worden,
bijvoorbeeld welk nieuwe tussenstations er worden ontwikkeld en uitgevoerd;

o

nu nog onbekend is hoeveel nuggers een beroep gaan doen op de
jongerenpunten.

Eerder zijn er reeds door het rijk, de provincie en de gemeenten (ESF subsidie)
middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Momenteel wordt er gewerkt aan
het genereren van extra middelen in de vorm van een ESF SITS aanvraag en een
subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant. Zes maanden na de start van de
uitvoering van het project is er een concreter beeld van de feitelijke kosten. De
huidige begroting wordt in januari - februari 2017 geactualiseerd, omdat we dan
beschikken over een concreter beeld van de feitelijke kosten.
Besteding van de JWL middelen uit Rijk en provincie worden gecommuniceerd met de
regio via beleidsoverleg en Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie (POHO AP)
Verantwoording van alle gebundelde regionale middelen die een relatie hebben met
Jeugdwerkloosheid gebeurt rechtstreeks aan de regiegroep (indirect verantwoording
aan de POHO AP). Bij inbreng van lokale middelen in het programma zal daarover
richting lokale colleges en raden worden verantwoord vanuit het programma.
Inzet van aandeelhouders gebeurt deels uren in kind, en deels inbreng in geld. De
reële omvang van die laatste zal nog nader bepaald moeten worden. En zal
afhankelijk zijn van de eerste successen van het programma en de communicatie.
Een deel van de programmabegroting zal via een subsidieovereenkomst bij Midpoint
belegd worden. Het gaat dan onder meer om de (innovatie)budgetten voor trajecten
en diensten (o.a. voor nuggers), monitoring en communicatie en financiering van de
programmamanager, projectmanager Jongerenpunten en de ondersteuning (indirecte
kosten).
Overzicht Meerjarenbegroting
Zie hiervoor de tabel op de volgende pagina.
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Omschrijving

Inbreng
totaal€

2016

2017

2018

BATEN
ESF
ESF 2014ESFN6*

876.810

292.270

292.270

292.270

ESF 2010ESFN898

506.646

168.882
461.152

168.882
461.152

168.882
461.152

Totaal

1.383.456

RIJK
Middelen regionale actieplan Jeugdwerkloosheid

45.000

Restant actieplan Jeugdwerkloosheid
Totaal

45.000

312.000

312.000

357.000

312.000

45.000

PROVINCIE
Provinciale middelen 2016

200.000

200.000

Provinciale middelen (subsidie 2016-2018)
Totaal

700.000

150.000

350.000

200.000

900.000

350.000

350.000

200.000

75.000

75.000

LOKAAL
Stimuleringsagenda E&A gemeente Tilburg

225.000

75.000

Startersbeurs Tilburg

260.600

260.600

project SNWT

200.000

200.000

Totaal

685.600

535.600

75.000

75.000

3.326.056

1.346.752

1.198.152

781.152

270.000

90.000

90.000

90.000

75.000

25.000

25.000

25.000

765.000

165.000

300.000

300.000

1.110.000

280.000

415.000

415.000

208.800

69.600

69.600

69.600

50.000

30.000

10.000

10.000
300.000

TOTAAL BATEN

LASTEN
PROGRAMMABUREAU
Programmamamanager
Ondersteuning
Bemensing jongerenpunten **
Totaal
ACTIEDOMEIN 1 JONGEREN IN BEELD
Projectmanager jongerenloket
Ontwikkeling en onderhoud website
Innovatiebudget

325.000

Trajecten nuggers
Continuering en doorontwikkeling 2
projecten Actieplan

700.000

100.000

300.000

200.656

100.328

100.328

Startersbeurs Tilburg

260.600

260.600

Project SNWT
Totaal

200.000

200.000

1.945.056

760.528

20.000

20.000

20.000

20.000

150.000
31.000

479.928

379.600

50.000

50.000

50.000

10.000

13.000

8.000

181.000

60.000

63.000

58.000

70.000

30.000

20.000

20.000

70.000

30.000

20.000

20.000

3.326.056

1.150.528

977.928

872.600

ACTIEDOMEIN 2 TALENTONTWIKKELING
Ontwikkeling arbeidsmarktmodule (via
LeerWerkloket)
Totaal
COMMUNICATIE
Communicatiemiddelen
Kennisdeeldagen/netwerkbijeenkomsten
Totaal
MONITORING
Monitor programma
Totaal
TOTAAL

Totaal

2016

2017

2018

TOTAAL BATEN

3.326.056

1.346.752

1.198.152

781.152

TOTAAL LASTEN

3.326.056

1.150.528

977.928

872.600
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers aan diverse
werkgroepen
Thema

Deelnemers

Organisatie

Jongerenpunten

Frank Pijenburg

Baanbrekers

Marjolein van Mullekom

KompaandenBocht

Christel v Zelst

Gemeente Tilburg

Chris Vervloet

UWV

Silvana van Ginneken

Gemeente Tilburg

Linda Bertens

Gemeente Tilburg

Rachid Bouallala

RMC

Hanneke van Veghel

Praktijkonderwijs

Sjan Beerens

Gemeente Waalwijk

Silvana van Ginneken

Gemeente Tilburg

Marc Bevers

Gemeente Tilburg

Frans van Bree

Gemeente Goirle

Mark Smetsers

Baanbrekers

Unreachables

Werken/leren en uitkering

Peggy Bannier

Gemeente Gilze Rijen

Werkgeversdienstverlening-

Anja Willems

Gemeente Tilburg

jongeren

Dennis Schapendonck

Baanbrekers

Linda van de Grindt

R-newt

Erik van Ginneken

Tavenu

Younes Nahnahi

Gemeente Tilburg

Robert Bool

Diamant

Esther Jansen

Sagenn

Ruud van Gurp

MC support NL

Linda Meerbeek

Gemeente Tilburg

Hans van Woensel

tROM

Marion Kolster

VSV Onderwijsgroep

Tussenstations

Loopbaan oriëntatie en
talentontwikkeling

Tilburg
Nelleke vd Voort

LeerWerkLoket

Wil van Nieuwburg

Praktijkonderwijs
Waalwijk-Tilburg

Marianne Aelmans

ROC Tilburg

Bart van Uden

Helicon

Betrokkenheid studenten in

Leonie Heijkants

Helicon

programma

Wilma van Heughten

ROC Tilburg/welzijn
(Debatclub)

Ties Sweyen

Fontys

Sjef van Os

directeur SVMT

Hans van Gestel

directeur Bouwmensen

John Broerders

directeur Schilderscool

Ton Gerritsen

directeur Installatiewerk

Informatievoorziening

Boukje Keyzer

IMW

jongerenpunt

Lia de Beer

RMC

Mariette van Hazendonk

RMC

Leerwerkbedrijven
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Thema

Flexibel onderwijs

Communicatie

Deelnemers

Organisatie

Frank van Dijk

Onderwijsgroep Tilburg

Dick Poelsma

UWV

Corne Broers

Instituut Broers

Lian de Bruijn

S-BB

Harm Platzbeecker

Onderwijsgroep Tilburg

Wendy Wesseling

ReflecT

Anne Kampshoff

ReflecT

Esy Hoek

Gemeente Tilburg

Silvana van Ginneken

Gemeente Tilburg
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