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Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid
Regionale samenwerking in Midden-Utrecht om
met incidentele rijksgelden een impuls te geven
ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.

Jongerenparticipatie:
samenwerking met
en voor jongeren
staat centraal.

Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid
De afgelopen tijd heeft het
programmateam Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid (RAJ) met veel
partners gewerkt aan het intensiveren
van de samenwerking in onze regio.
Met als gezamenlijk doel: het
versterken van de positie van jongeren
op de arbeidsmarkt. Dat is hard nodig,
want juist jongeren zijn extra geraakt
door de coronacrisis.

Focus op versterken van bestaande initiatieven,
duurzame steun, ook voor jongeren in de toekomst.
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Jeugdwerkloosheid verminderen
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel jongeren nog steeds
kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
Ze staan aan de zijlijn, missen een
startkwalificatie en kunnen moeite
hebben om stabiel werk te vinden.

De landelijke aanpak jeugdwerkloosheid is een
onderdeel van het steun- en herstelpakket corona
van de overheid. In de aanpak hier beschreven
werken regionale partners samen om jongeren toe
te leiden naar werk, hen te ondersteunen om werk
te behouden of te begeleiden bij de keuze voor een
vervolgopleiding en zo de kansen van jongeren op
de arbeidsmarkt te vergroten.
We bieden de kwetsbaarste groepen extra
begeleiding richting werk of een vervolgopleiding
via scholen, gemeenten en overige partners in
de regio Midden-Utrecht. Dit om jongeren zoveel
mogelijk perspectief te bieden op een baan.
Doelgroep
De support is gericht op jongeren tot 27 jaar:
• Jongeren die zonder startkwalificatie van
het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs komen;
• Voortijdig schoolverlaters;
• Gediplomeerde schoolverlaters uit het mbo
met een moeizame start op de arbeidsmarkt.
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Samen in de regio
Er wordt regionaal samengewerkt om de
jeugdwerkloosheid te verminderen. Partijen
hebben elkaar hierbij nodig en werken met
tijdelijke middelen naar structurele oplossingen.
Vanwege de tijdelijkheid van middelen zetten
we in op intensiveren en/of verbreden van
bestaande werkwijzen, initiatieven en/of
samenwerkingsverbanden.
Het programma bestaat uit vijf actielijnen die hier
worden uitgelicht.
1. Extra ondersteuning voor laatstejaars- 		
leerlingen pro en vso
2. Optimaliseren dienstverlening voortijdig
schoolverlaters, met en voor de jongeren zelf
3. Support voor afstuderende mbo’ers met
grotere kans op werkloosheid
4. Werkgevers en jonge werkzoekenden
vaker en beter matchen
5. Begeleiding naar stage en/of (leer)werk, 		
inclusief nazorg en monitoring.

Jongerenparticipatie
Bij de uitvoering van deze
plannen worden jongeren
zoveel mogelijk betrokken.
Zij weten het beste wat zij zelf
en hun leeftijdsgenoten nodig
hebben voor een goede start
op de arbeidsmarkt.
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Extra ondersteuning voor
laatstejaarsleerlingen pro en vso
Contactpersoon
Hennie van den Boorn, netwerkcoördinator pro en vso
h.vandenboorn@vsopro.nl

Leerlingen uit het pro en vso die op het punt staan de arbeidsmarkt
te betreden zijn kwetsbaar. Het is belangrijk dat het onderwijs beter
aansluit op de gang naar de arbeidsmarkt. Met onze samenwerking in
de regio willen we dat meer jongeren stage gaan lopen, een duurzame
werkplek vinden en genoeg nazorg krijgen.
Om dit te bereiken wordt onder meer ingezet op:
• Het creëren van uitstroomplekken in de zorg. We zetten een
pilot op voor een structurele route voor leerlingen uit het vso en
praktijkonderwijs naar een baan in de zorg.
• Het ontwikkelen van een informatiepakket voor een leven
lang doorleren in de vorm van praktijkleren en het halen van
praktijkverklaringen.
• Het creëren van voldoende en gevarieerde stage- en
arbeidsplaatsen voor beschut werk in de regio. Er wordt een
structurele samenwerking opgezet tussen organisaties die
beschut werk aanbieden en de scholen.
• Het ontwikkelen van een routekaart, een duidelijk overzicht,
zodat professionals en organisaties in het veld elkaar beter
kunnen vinden en samenwerken.
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Optimaliseren dienstverlening voortijdig
schoolverlaters, met en voor de jongeren zelf
Contactpersoon
Lea Luijten, RMC-coördinator subregio Utrecht Zuidoost
l.luijten@zeist.nl

Voortijdig schoolverlaters - jongeren die het onderwijs hebben
verlaten zonder diploma havo, vwo of mbo (minimaal niveau 2) hebben baat bij extra begeleiding. Persoonlijk en op maat.
Afstemming dienstverlening consulenten RMC en WenI
Er wordt ingezet op een eenduidige werkwijze en het verbeteren
van de samenwerking tussen de subregio’s in de begeleiding
van jongeren naar werk en/of opleiding. Dit sluit aan op het
project Terug naar School van de SchoolWerkt-agenda. Er wordt
bovenregionaal een aantal sessies ‘leernetwerk’ georganiseerd
waarin de begeleiding van jongeren wordt besproken, met als doel
de dienstverlening te optimaliseren.
Jongeren als klankbord
We gaan in gesprek met voortijdig schoolverlaters over de
dienstverlening RMC en WenI om feedback op te halen en de
dienstverlening voor zover mogelijk aan te passen aan de wensen
en behoeften van de jongeren. We maken hierbij gebruik van de
bestaande jongerenparticipatie-organisaties.

Peer-to-peercoaching
We willen jongeren enthousiasmeren om zich in te zetten als
peersupporter voor werkzoekende jongeren. Hiervoor maken we
gebruik van de ervaringen die reeds zijn opgedaan bij de mbo’s in
de regio Utrecht. Ook leggen we de verbinding met mbo’ers die het
onderwijs gaan verlaten.
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Support voor afstuderende mbo’ers met
grotere kans op werkloosheid
Contactpersoon
Chelsea Aufderheijde, beleidsadviseur jongeren & perspectief,
Gemeente Utrecht (Werk en Inkomen)
chelsea.aufderheijde@utrecht.nl

Er is speciaal oog voor mbo’ers die dit jaar, post-corona, afgestudeerd
zijn. Ook is er extra steun voor de groep die binnenkort zal afstuderen
en een grotere kans op werkloosheid heeft.
We ontwikkelen een breed aanbod om gediplomeerde mbo-studenten
te ondersteunen richting vervolgonderwijs en werk, dat bestaat uit:
•
•
•

Gerichte ondersteuning aan studenten om aansluiting te vinden
bij de arbeidsmarkt in de vorm van carrièredagen en loopbaanoriëntatie op scholen.
Het bestaande aanbod in de regio inzichtelijk maken voor mboprofessionals en gediplomeerde mbo-studenten in de vorm van
een routekaart.
Het inrichten van laagdrempelige ontmoetingsplekken waar
jongeren terecht kunnen voor ondersteuning.

Voor gediplomeerde entree- en niveau-2-studenten van het mbo wordt
een uitstroomproces ingericht aansluitend bij hun ondersteuningsbehoeften, geïnspireerd door het uitstroomproces van pro en vso.
•

Als onderdeel van het uitstroomproces wordt ook gekeken
naar de inzet van jobhunters.

Voor mbo-gediplomeerden met een expliciete individuele
ondersteuningsbehoefte sluiten we aan bij actielijn 5 om ook
voor deze doelgroep:
•
•

Invulling te geven aan de rol van lifecoach.
Ingewikkelde casuïstiek rondom de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt te signaleren en op te lossen.
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Werkgevers en jonge werkzoekenden
vaker en beter matchen
Contactpersoon
Eric Masela, Projecteider Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
e.masela@rsdkrh.nl

Het is belangrijk dat jongeren zo goed mogelijk toegang krijgen tot
de in de regio beschikbare mogelijkheden richting werk, scholing en
passende oplossingen zoals praktijkleren. Daarvoor wordt ingezet op
voorlichting. Doel van deze regionale samenwerking is dat werkgevers
en werkzoekenden elkaar duurzaam gaan vinden.
Eenduidige aanpak in de regio
Om de jonge werkzoekende en werkgever elkaar beter te laten
vinden, wordt er regionaal intensief samengewerkt tussen het
Werkgeversservicepunt en pro-vso- en mbo-scholen.
Creëren van praktijkwerkplekken
In onze arbeidsmarktregio is er nu nog een klein aanbod van leerbanen
voor praktijkleren. We gaan inzetten op het vergroten van het aanbod
van werkplekken waar praktijkleren mogelijk is, in samenwerking met
het RMT. Waarom? Omdat praktijkleren op dit moment juist voor die
jongeren die ondanks de huidige hoogconjunctuur moeilijk aan het
werk komen, dé oplossing is, bijvoorbeeld in een technisch beroep.
Realisatie van meerdere Schoolwerkcafés in de regio
Er zijn momenteel twee succesvolle Schoolwerkcafés in de regio,
een samenwerking tussen RSD en RMC. Het Schoolwerkcafé is voor
leerlingen en werkgevers dé plek om elkaar te vinden. Het succes zit
hem in de laagdrempelige aanpak en uitstraling. Je hóeft hier niet, je
mág, en dat werkt. Ander onderdeel van het succes is de belangrijke
samenwerking met maatschappelijke partners, jongerenwerk en
uiteraard de scholen. We zetten in op naamsbekendheid, groei en
bouwen verder aan de positionering.
Extra aandacht voor jobhunters pro-vso
Binnen de regio wordt gewerkt aan een betere
samenwerking en afstemming door jobhunters.
Jobhunters zijn een belangrijke schakel en succesvol in het helpen van jongeren naar een (leer)baan
of stage in de regio.

8

Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid

5

Begeleiding naar stage en/of (leer)werk,
nazorg en monitoring
Contactpersoon
Jacqueline Mooiman, projectleider ‘Klaar voor werk’, programma SchoolWerkt,
gemeente Utrecht - jacqueline.mooiman@utrecht.nl

Gezamenlijke jongerendienstverlening optimaliseren, dat is de ambitie
van deze regionale aanpak. Doel is jongeren te begeleiden naar stage
en/of (leer)werk. De focus ligt op samenwerking in dienstverlening
tussen de verschillende organisaties in de arbeidsmarktregio MiddenUtrecht en de RMC-regio Utrecht.
Er wordt opgetrokken met de opdracht ‘Klaar voor werk’ van het
programma SchoolWerkt. Met de extra impuls vanuit RAJ wordt
gezamenlijk gewerkt aan samenwerkingsafspraken en wordt de
dienstverlening aan jongeren verbreed tot de leeftijd van 27 jaar.
Begeleiding voor iedere jongere
Voor iedere jongere (16-27 jaar) is er een aanbod rond begeleiding,
nazorg en monitoring beschikbaar in de overgang richting stage en/
of (leer)werk. Hiervoor wordt een gedragen integrale werkwijze (per
subregio) opgesteld en geborgd in een regulier werkproces waaraan
de partijen zich hebben gecommitteerd (gemeenten, RMC, UWV,
jobhunters en scholen).
Lifecoaches voor jongeren tot 27 jaar
Een lifecoach voor jongeren met een brede hulpvraag tijdens hun
overgang richting stage en/of (leer)werkplek.
Ingewikkelde casuïstiek voor jongeren tot 27 jaar rondom de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, als gevolg van grijze gebieden
in wet- en regelgeving, lokale verschillen of niet aansluitende
procesafspraken worden gesignaleerd en opgelost in afstemming met
het RMT (doorbraaktafel). Zowel jongeren als werkgevers ontvangen
begeleiding bij het vinden en behouden van een baan of stage.

9

Regionale Aanpak
Jeugdwerkloosheid

Colofon
Opdrachtgever, namens centrumgemeente arbeidsmarktregio
Midden-Utrecht: Evelien van Geffen (Unit Manager Werk en
Inkomen)
Programmateam
Nienke Gasseling, Projectmanager PMB • Chelsea Aufderheijde,
beleidsadviseur jongeren & perspectief, gemeente Utrecht
(Werk en Inkomen) • Eric Masela, projecteider Regionale
Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug • Martine Bruynooge,
communicatieadviseur gemeente Utrecht • Hennie van den
Boorn, netwerkcoördinator pro en vso • Jacqueline Mooiman,
projectleider ‘Klaar voor werk’ gemeente Utrecht • Lea Luijten,
RMC-coördinator subregio Utrecht Zuidoost • Leontien van
den Ham, Secretaris Utrechtse Werktafel (Werk en Inkomen),
programmasecretaris • Rosa Vinjé, beleidsadviseur jongeren &
perspectief, gemeente Utrecht (Werk en Inkomen)
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