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Projectmatige veranderingen in Programma Sociaal Domein 
Pilot integrale samenwerking toeleiding naar werk, scholing of zinvolle dagbesteding voor jongeren in 

een kwetsbare positie. 

 

Omschrijving activiteiten 

Een project rondom jongeren (16 – 27 jaar) in een kwetsbare positie. De gemeente heeft tot taak deze 

jongeren te ondersteunen naar zelfredzaamheid door werk, opleiding of dagbesteding.  

Om die taak uit te kunnen voeren moet integraal worden samengewerkt vanuit verschillende 

aandachtsgebieden, omdat er vaak sprake is van complexe problematiek.  

We ontwikkelen een sluitende aanpak voor deze jongeren van aanvraag tot een duurzame plek in de 

samenleving. De jongeren worden in beeld gebracht en gehouden. Het is daarbij noodzakelijk dat 

betrokken partijen samenwerken vanuit een gedeelde visie en aanpak.  

 

Een integrale manier van samenwerken is binnen de organisatie nog niet doorontwikkeld; om die reden 

kent het project een pilotvorm. In de pilot wordt een proces van werkend leren ingericht op basis van 

casuïstiekbesprekingen (werkenderwijs leren wat de goede aanpak is). Het projectteam wordt daarom 

multidisciplinair samengesteld onder leiding van een projectleider. 

 

Achtergrond / aanleiding 

Algemeen: 
Teveel jongeren raken tussen wal en schip, door persoonlijke problematiek, door een mismatch tussen 
opleiding en werk of door beperkingen. De gemeente heeft in toenemende mate de verantwoordelijkheid 
voor ondersteuning en begeleiding van deze groepen toebedeeld gekregen:  

- In 2015 nam de gemeente (Werk en Inkomen) met de komst van de Participatiewet en het 
beperken van de Wajong voor grote groepen de zgn. Wajong netwerken van het UWV over. Dat 
betekende de toeleiding naar werk van jongeren afkomstig van Praktijkonderwijs, Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en Entree (voormalig MBO1). Aanvragen om ondersteuning komen al vanaf 
2016 binnen en zijn groeiende. 

- Daarnaast ging ook de verantwoordelijkheid voor overige groepen, die geen toegang meer 
hadden tot de Wajong, over naar de gemeente. 

- Eveneens per 2015 is de Jeugdzorg overgegaan naar de gemeente. Jongeren die zorg 
ontvangen in het kader van die wet en 18 jaar worden, gaan over naar WMO of Participatie en 
komen vaak door die overgang van regime in problemen. Met de decentralisatie heeft de 
gemeente de kans om iets te doen aan deze problematiek, die algemeen wordt aangeduid met 
18min – 18plus. 

- Vanaf 2017 krijgt de gemeente (Werk en Inkomen) de taak om zgn. bankzitters1 (23 – 27 jaar) in 
beeld te brengen. 

- De uitvoering van re-integratie, leerplicht en zorg voor VSV2 behoren al veel langer tot de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Al deze aandachtsgebieden rondom (kwetsbare) jongeren vragen een specifieke aanpak, gebaseerd op 
integraliteit en gericht op duurzaamheid en zelfredzaamheid.   
 
Doelgroep 
Met veel van de jongeren in Stichtse Vecht gaat het goed. Maar een deel lukt het niet om zelfstandig een 
toekomstperspectief in te vullen. Deze jongeren, van 16-27 jaar, hebben moeite met het behalen van 
een startkwalificatie en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt dat het vinden en/of 
behouden van een baan of duurzame positie in de samenleving voor hen lastiger is. Wij noemen deze 
jongeren ‘kwetsbare jongeren’. 
 
Zij hebben daarbij ondersteuning nodig van de  gemeente. Het gaat vaak om complexe problematiek. 
Het is voor een deel een nieuwe doelgroep die in aantal toeneemt en een andere werkwijze en expertise 
vraagt. Op de lange termijn zal de instroom van de nieuwe doelgroep leiden tot een wijziging in de 
samenstelling van het klantenbestand van de gemeente: de nieuwe doelgroep heeft gemiddeld 

                                                      
1 Bankzitters zijn jongeren die niet bekend zijn bij een instelling omdat ze niet staan ingeschreven op een school  of opleiding, 

geen werk hebben, niet staan ingeschreven als werkzoekende, geen uitkering ontvangen en geen startkwalificatie hebben. . 
Alleen door bestandskoppeling (via het Rijk) zijn de gegevens te achterhalen.  
2 VSV staat voor Voortijdig Schoolverlaters. Jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder het behalen van een 

startkwalificatie.  
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grotere/ernstigere arbeidsbeperkingen dan de voormalige doelgroep. Vaak is ook sprake van 
gedragsproblematiek. Deze mensen zullen vaak langdurig (of zelfs structureel) intensieve begeleiding 
nodig hebben. 
 
In 2017 heeft onderzoeksbureau KBA een raming gemaakt van het aantal jongeren tussen de 18 en 27 
jaar. Voor Stichtse Vecht gaat het om ongeveer 240 jongeren in een kwetsbare positie van een totaal 
van 670 jongeren zonder startkwalificatie. In de pilot richten wij ons ook op de groep 16/17 jarigen en 
jongeren met startkwalificatie en een (psychische) beperking. Meer informatie over de doelgroep en 
aantallen staat beschreven in bijlage 1 en 2. 
 
Regionaal en lokaal. 
Eind 2015 reeds hebben de gemeenten in de regio Utrecht met besturen van onderwijsinstellingen 
overeenkomsten vastgelegd over een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren bij de overgang van 
onderwijs naar werk. Het gaat hier om het Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO) en Entree (MBO 1). Dit is door Stichtse Vecht ingevuld door een contactpersoon bij Werk en 
Inkomen, die contacten onderhoudt met onderwijsinstellingen. In de rest van de regio Utrecht West is dit 
gezamenlijk ingevuld.  
Op 23 maart 2017 heeft het bestuurlijk overleg leerplicht besloten tot een lokale aanpak voor 
ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie, en waar mogelijk regionaal te verbinden.  
 
Rol RBL 
Het RBL heeft een reguliere taak voor de doelgroep, o.a. in registratie, monitoren en begeleiden bij 
uitval. Voor Stichtse Vecht is er vooralsnog geen extra regionale inzet te voorzien, behalve de extra inzet 
voor PRO/VSO en Entree voor registratie, monitoring en teruggeleiden naar onderwijs. De geschatte 
kosten daarvoor zijn ongeveer € 6.600,-.  
 
Voor de sluitende aanpak is de informatiepositie die het RBL heeft van belang en hun expertise waar het 
gaat om het in gesprek gaan met jongeren en het bieden van perspectief in (vormen van) onderwijs. Zij 
vormen een participant in de lokale aanpak en over “wat werkt” op perspectief op onderwijs. We zoeken 
nog naar mogelijke regionale oplossingen voor de  uitvoering van het terugleiden naar onderwijs voor 
23+ jongeren.  
Daarnaast willen we meer fysieke aanwezigheid van het RBL bij de lokale Toegang/sociaal domein om 
de samenwerking te bevorderen en afspraken te maken in zaken die overlap hebben.  
 
Overige regionale, relevante ontwikkelingen: 

 De Utrechtse Werktafel (de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden) heeft in haar toekomststrategie 
het inrichten van efficiënte samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt opgenomen. 
Stichtse Vecht ziet in dat kader ook lokaal een opdracht. 

 In de Arbeidsmarktregio Utrecht- midden zijn gezamenlijke afspraken gemaakt om het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid, met waardevolle initiatieven voor deze doelgroep, met nog een jaar te 
verlengen in 2018.  

 Preventief zijn er regionaal (regio 19) nieuwe afspraken gemaakt om het aantal voortijdig 
schoolverlaters (VSV) te verminderen, vastgelegd in de SchoolWerkt-agenda 2017-2020. En in 
het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) Passend Onderwijs van 23 maart 2017 is de 
notitie Van Thuiszitten naar Schoolgaan  vastgesteld. Daarmee hebben gemeenten en 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zich in UW-verband en met het 
samenwerkingsverband Sterk VO (regio Utrecht) verbonden aan de (landelijke) ambitie, dat er in 
2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van 
onderwijs en/ of zorg. 

 Met de implementatie van het regionale project Voetstappen (Utrecht West) begin 2018 beogen 
we o.a. een betere aansluiting en samenwerking met het RBL met het Sociaal Domein. 

 

Beoogd effect 

Het te bereiken effect is dat alle jongeren tussen 16 en 27 jaar naar vermogen participeren in de 
samenleving en een toekomstperspectief opbouwen. Op die manier wordt thuis zitten, eenzaamheid 
(zorg) en (langdurige) instroom in de uitkering zo veel mogelijk voorkomen, dus preventie. We plaatsen 
de jongere op werk, opleiding of arbeidsmatige dagbesteding en bieden daarvoor de ondersteuning. 
Snelheid, doelgerichtheid en doeltreffendheid zijn belangrijk: snelle en effectieve begeleiding van de 
jongere is geboden om verlies van verworven vaardigheden en verslechtering van het perspectief op 
werk te voorkomen. 
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Een tweede effect is het ontwikkelen van een integrale werkwijze voor een specifieke doelgroep, in onze 
bestaande organisatie en met andere betrokken organisaties. De gemeente heeft naast de rol van 
regisseur ook die van uitvoerder, want de schakel tussen opleiding en werk is de rol van de gemeente 
(Participatiewet). Die rol is niet in de samenleving georganiseerd. Andere betrokken partijen, zoals het 
RBL, zijn onderdeel van deze integrale werkwijze.  
 
Doelstelling 2018: 

- We brengen zoveel mogelijk jongeren uit de doelgroep in beeld via scholen, RBL, afdeling 
Participatie, het Sociaal Wijkteam of via zelfmeldingen van de jongeren en een outreachende 
benadering. (Hierbij zijn we afhankelijk van te verkrijgen gegevens van o.a. het ministerie). We 
spreken hen over de mogelijkheden van participatie, school, werk of dagbesteding en 
begeleiden hen naar een passende plek.  

- 50 jongeren van de totale populatie zijn begeleid naar werk, scholing of dagbesteding. 
 

Eindresultaat: Wat is er klaar als het klaar is? 

Het eindresultaat van het pilotproject is de opzet van een “loket” binnen de integrale toegang en een 
integrale werkwijze voor de brede doelgroep jongeren van 16 – 27 jaar met een ondersteuningsvraag op 
het gebied van werk, onderwijs, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. We sturen aan op een 
samenwerking waarin partijen elkaar weten te vinden, elkaars expertise kennen en waarderen, elkaar 
vertrouwen en elkaar inschakelen in het belang van het bieden van zoveel mogelijk maatwerk.  
Concreet betekent dit: 

- Werkprocessen zijn duidelijk en ontschot.  
- De gemeentelijke regiefunctie is duidelijk: 1e aanspreekpunt, neemt de beslissing over de in te 

zetten instrumenten na een goede diagnose , verbindt de juiste partijen en bewaakt gemaakte 
afspraken en sluit een casus af.   

- Er is een integrale manier van werken en financieren.  
- Leerplicht (RBL) is veel meer fysiek aanwezig in de toegang. 
- Er zijn goede samenwerkingsafspraken met externe deskundige partijen en maatschappelijke 

partners (Jongerenwerk) over preventie, begeleiding, plaatsing, nazorg, enz. 
- We kunnen registreren en monitoren. De doelstelling is om op termijn ook een koppeling 

mogelijk te maken tussen de registratie van jongeren met een beperking en de inzet, resultaten 
en kosten van de instrumenten.  

- Met alle jongeren is een gesprek gevoerd met als resultaat een plan van aanpak voor die 

jongeren die (regie bij de jongere zelf) willen werken aan hun toekomstperspectief en eigen 

welbevinden.  

Er is duidelijkheid over de in te zetten instrumenten en of deze volstaan en/of waar nog op ingezet moet 

worden (o.a. leerwerkplekken). 

 

Minimale eisen aan het resultaat 

Wat heeft de pilot opgeleverd? 

- De doelgroep is in beeld 

- De partners zijn in beeld 

- Duidelijkheid over omvang, functies en profielen van de benodigde formatie 

- Duidelijkheid over het benodigde budget 

- Duidelijkheid over het benodigd instrumentarium 

- Er is een vast aanspreekpunt voor de jongere, die de regie houdt. 

- Jongeren zijn in beweging gekomen hebben de regie over zichzelf opgepakt en werken aan 

eigen toekomstperspectief.  

- In de benadering van de jongere staat de vraag centraal, niet de regels.  Bestuurders 

committeren zich om belemmeringen weg te nemen.  

- Het werkproces staat en de werkzaamheden zijn ondergebracht in preventie en welzijn (in beeld 

brengen en toeleiden) en/of in de organisatorische eenheden binnen het sociaal domein, de 

Toegang, S&R of Bedrijfsbureau.  

- Er is een registratie en periodiek volgsysteem, bij voorkeur integraal.  

 

De werkwijze moet in ieder geval voldoen aan de volgende uitgangspunten: integraal, individueel, 

vraaggericht, persoonlijke benadering, aansluiten bij leefwereld van de jongere, een vast 

contactpersoon, niet veroordelen, maar respecteren en motiveren, oog voor alle levensgebieden 



4 
 

(wonen, financiën, werk, opleiding, (mantel)zorg en psychische problematiek), en outreachend 

(outreachend m.n. voor de doelgroep bankzitters). 

 

Afbakening: Wat is het resultaat niet? 

- Het is geen plan van aanpak waar de jeugdhulpverlening (onder de 18 jaar) centraal staat.  De 

leeftijd is afgebakend van 16-27 jaar, met de focus gericht op begeleiding naar werk/scholing of 

dagbesteding gericht op het naar eigen vermogen participeren in de samenleving van de 

jongere.  

- Het is geen totaal aanpak voor de problematiek van 18-/+ maar het is een onderdeel hiervan.  

- Het is geen integrale aanpak voor jongeren die in beeld zijn m.b.t. veiligheidsvraagstukken. Op 

dit moment lopen er al acties rondom jongeren die bekend zijn bij veiligheid (Team OOV). Waar 

nodig zoeken we de samenwerking en/of verwijzen naar hen door.  

- Het is geen verplichting om deel te nemen voor iedere jongere in Stichtse Vecht. Jongeren 

maken zelf een keuze of zij ondersteuning willen of niet. We gaan er vanuit dat we met iedereen 

een motiverend gesprek voeren over hun toekomst. Als uiteindelijk blijkt dat een jongere de 

keuze maakt geen ondersteuning te willen dan respecteren we dat, maar bieden de mogelijkheid 

om hierop terug te komen.  

 

Organisatie (‘wie werken aan het resultaat’) 

1. De projectleider.  

De projectleider stuurt de werkgroep aan geeft vorm aan de samenwerking van de partijen, stelt 

concrete werkprocessen op n.a.v. casuïstiek en zorgt intern voor deskundigheidsvergroting van de 

doelgroep en een integrale werkwijze. De projectleider onderhoudt ook de contacten met het 

transformatieteam Sociaal Domein. 

 

Concreet luidt de opdracht voor de projectleider:  

Vorm binnen de (integrale) toegang een specifiek aandachtspunt voor de doelgroep kwetsbare jongeren 

in de brede zin; zorg dat medewerkers adequaat zijn toegerust qua kennis en attitude; faciliteer dat zij 

een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden met relevante externe stakehoulders als 

onderwijsinstellingen, werkgevers en zorginstellingen; en zorg voor een efficiënte, directe samenwerking 

met ander relevante clusters zoals RBL, het Jongerenwerk, Arbeidsontwikkeling en 

Werkgeversdienstverlening en maak hiervoor een Plan van Aanpak en voer deze uit.  

 

2. Het projectteam 

Onder leiding van een projectleider werkt een projectteam. Dit team bestaat uit: 

- Betrokken medewerkers in het Sociaal Domein, zowel beleid als uitvoering op diverse thema’s. 

- Betrokken instellingen, zoals onderwijs, het RBL en werkgevers  

 

3. Aanvullende inzet externe partijen 

Naast de reguliere uren van de medewerkers uit de integrale toegang en het RBL, die met de jongeren 

in gesprek gaan, zijn er extra uitvoeringsuren nodig voor een aantal nieuwe taken (bankzitters en 

terugleiden naar scholing/opleiding voor 23+). Deze nieuwe taken worden belegd bij externe partijen, 

zoals Jongerenwerk. Zie hiervoor ook de uitwerking onder het item budgetindicatie.  

 

4. Participatieve samenwerking  

Er wordt participatief gewerkt met de doelgroep (jongeren en hun ouders). Er wordt een bijeenkomst 

georganiseerd waarin we in gesprek gaan met de jongeren over de wijze van benaderen en de aanpak.  

 

5. Samenwerking met maatjesprojecten/peer to peer aanpak  

Verder willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden van het faciliteren van een maatjesproject voor 

en door de jongeren, zodat voor iedere jongere met een ondersteuningsvraag een coach of maatje is 

gevonden. De jongere heeft hierin zelf de keuze. We denken hierbij aan Handje Helpen.  

 

Voorstel voor  de fasering die gevolgd wordt, en tussenresultaten 

Fasering (Tussen)resultaten                                   Start Eind 

Fase 0: Voorbereiding 

Overeenstemming over de 

- Projectvoorstel (achtergronden. 

projectdoel, globale resultaten; 

Maart 2017 

 

november 

2017 
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globale doelstelling van het 

project 
Opstellen en akkoord over 
het projectvoorstel 

randvoorwaarden)    

- Uitschrijven van profiel en uitwerken 

van de opdracht van projectleider.  

- Communicatie intern: bijeenkomst 

 

 

november 

 

  

 

december 17 

 

Jan/feb 2018 

Fase 1: start project  

1-2 maanden 

- Aanstelling projectleider voor 1 jaar 

- Invullen van werkgroep door 

projectleider. 

- Maken van een scan van de huidige 

situatie en samenwerking tussen 

partijen met verbeterpunten. 

- Gezamenlijke visie formuleren van 

de gewenste situatie voor deze 

jongeren (wat willen we bereiken 

voor de jongere; waarom is dat 

belangrijk; wat behouden we; wat 

versterken we; wat moet nog 

worden opgelost)   

Maart 2018 

Maart 2018 

Maart 2019 

April 2018 

Fase 2: Schetsontwerp 

1-2 maanden  

 

Schetsontwerp van de gewenste situatie 
n.a.v. de eerste scan, literatuur, 
casusbesprekingen in bijeenkomsten met 
partners, interviews met stakeholders, en 
goede voorbeelden van andere gemeenten.  
Bijeenkomst met jongeren over 
schetsontwerp 

Inventariseren van kwantificeerbare 
gegevens over de doelgroep  

Maart /april  

 

 

 

 

April 2018 

 

 

September 

2017   

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

April 2018   

Fase 3: 

Inventariseren van de uit te 

voeren activiteiten  

2 maanden 

N.a.v. opbrengst van de vorige fase worden 

de activiteiten geformuleerd die leiden tot de 

gewenste situatie zoals opstellen van 

werkprocessen , samenwerkingsafspraken 

met interne en externe partijen.   

Mei      Juni  2018  

Fase 4: 

Uitvoering van de 

activiteiten  en evaluatie  

6 -8 maanden 

Uitvoeren van de geïnventariseerde 

activiteiten  volgens een planning en 

prioritering.   

Tussentijdse evaluatie en bijstellen  

April, juni, augustus. november (2018), 

februari 2019 

Juni  

 

 

Zie data  

Maart 2019  

 

 

maart 2019 

Budgetindicatie voor deze verandering (‘hoe is financiële dekking geregeld’) 

Inschatting kosten Pilot:  

- uren projectleider (40 weken, gemiddeld 15 uur per week, €75,-/uur)                   € 45.000,- 

- uitvoeringsuren benaderen en begeleiden naar integrale toegang  

van de doelgroep  “bankzitters” 23+*. (actie na geen reactie op brief soza:  

inschatting 30 jongeren, 8 uur per jongere, € 65,-/uur door jongerenwerk)           € 15.000,- 

- extra uitvoeringsuren teruggeleiden naar scholing 23+                                         € 10.000,- 

- projectkosten (communicatie; data verzamelen; bijeenkomsten)                          €   5.000,- 

- incidentele niet regulier gedekte begeleidingskosten jongere.                              € 15.000,- 

Totaal                                                                                                                                 €  90.000,- 

       

 

Ten laste te brengen van het budget transformatie sociaal domein. 

N.B. Dit bedrag van € 90.000,- is het equivalent van 9 bijstandsuitkeringen voor jongeren op jaarbasis, 

ofwel 9 jongeren die als effect uitstromen of niet instromen. 

* Hierbij wordt uitgegaan van reguliere uren van team integrale Toegang , inclusief soza en RBL voor de begeleiding van  deze 

doelgroep  jongeren richtring werk; dagbesteding of opleiding en doorgeleiden indien nodig.   
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Context: afhankelijkheden (met andere activiteiten) 

1. De transformatie-agenda sociaal domein is in ontwikkeling. Dit betreft onder andere de vorming 

van de integrale toegang en de projecten arbeidsontwikkeling, werkgeversdienstverlening, 

maatschappelijke participatie en plaatsing en Preventie en welzijn (wat kan door partijen 

preventief worden opgepakt ter voorkomen van maatwerkvoorzieningen). 

2. Toekomstige uitvoering van de sociale werkvoorziening c.q. ontwikkeling Werkbedrijf Stichtse 

Vecht. Dit is  van invloed op arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening).  

3. Structurele borging van vast aanspreekpunt voor jongeren binnen de Toegang. Er is met de 

komst van de nieuwe medewerkers al vormgegeven aan het idee om één aanspreekpunt te 

hebben bij soza voor jeugd en jongeren, waardoor de gemeente laagdrempeliger en 

toegankelijker wordt voor die groep.  

4. De toekomststrategie van de Utrechtse Werktafel, waarin o.m. als actielijn is opgenomen: 

faciliteren van een optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
5. Structurele borging  extra fte RBL en een betere aansluiting van het RBL bij het sociaal domein. 

Het RBL heeft in verband met de ervaren werkdruk voor 2018 gevraagd om extra budget voor 
extra fte. Op 14 december is in het BO Leerplicht besloten tot inzet van extra fte voor 2018 in 
eerste instantie voor een half jaar vanuit de reserve van het RBL en er zal een voorstel komen 
voor structurele (extra) financiering door elke gemeente afzonderlijk. Voor een betere aansluiting 
van het RBL bij het sociaal domein moet de voostellen uit het advies “Voetstappen  van een 
jongere” lokaal worden uitgewerkt.  

 

 

Kansen & risico’s 

Kansen. 

1. De pilot kan model staan voor een integrale benadering binnen het hele sociaal domein, vervat 

in de transformatie opdracht. 

2. Bij sociale zaken is reeds “voorwerk” verricht met de aanwijzing van een contactpersoon voor de 

onderwijsinstellingen. De ervaringen in werkwijze, werkproces en klantbenadering kunnen nu 

breder worden ingezet. 

3. Er kan voor het onderdeel Participatie belangrijk vernieuwend werk worden gedaan met deze 

nieuwe aanpak voor een integrale ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie 
4. Benutten van aanwezige kennis en met die kennis bouwen aan een duurzaam werkproces.  

 

Risico’s. 

1. De ruimte voor de professional in de toepassing van regels impliceert een cultuurverandering, 

zodat volgens de bedoeling en niet volgens de letter van de wet gewerkt wordt. We moeten 

constateren dat we intern nog niet zover zijn en dat dit proces tijd vraagt en er nog veel 

belemmeringen zijn te overwinnen, o.a. dat de wet hierop nog niet is aangepast.   

2. Het onderwijs is een belangrijke factor in het goed voorbereiden van jongeren op een plek in de 

samenleving. Schooluitval is een groot risico. De meeste uitval is bij 18+ jongeren. Het onderwijs 

(Praktijkonderwijs, voortgezet special onderwijs en MBO) is niet in Stichtse Vecht. Het is 

moeilijker om hierop invloed uit te oefenen, omdat wij niet direct betrokken zijn. 

3. Onduidelijkheid over de voortgang van het Actieplan jeugdwerkloosheid na 2018 en daarmee de 

inzet/gebruik van de (waardevolle) instrumenten hiervan.  

4. De begeleiding van jongeren in kwetsbare positie vraagt vaak een lange adem en vraagt om 

structurele inzet. De vraag naar ambitie en inzet van middelen voor deze doelgroep is bestuurlijk 

(betrokken wethouders) positief beantwoord, maar de vraag is hoe structureel we die inzet 

kunnen maken i.v.m. bezuinigingen en verkiezingen. Schaarste van middelen brengt een 

duurzame ondersteuning in gevaar.   

5. De uitvoering van de pilot is een nieuwe taak voor de Re-integratie – consulenten en de aanpak 

vraagt maatwerk. Op dit moment is de druk hoog in dit team, o.a. vanwege achterstanden uit het 

verleden. Er wordt op dit moment ingezet op het op wegwerken van deze achterstanden.  

 

Opmerkingen/aandachtspunten 

1. Statushouders: De doelgroep statushouders onder de 27 jaar zijn mogelijk ook een deel van de 
doelgroep, die specifieke expertise vraagt.  Voor hen ontvangen wij geld voor maatschappelijke 
begeleiding en participatie, maar daar maakt de begeleiding naar werk geen onderdeel van uit.    

2. Er is een overzicht van de instrumenten beschikbaar die ingezet kunnen worden voor de 
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doelgroep kwetsbare jongeren. We willen moeten deze inzet monitoren op gebruik, effectiviteit 
en frequentie. 

3. Communicatie moet worden betrokken voor het vergroten van draagvlak, zowel intern als extern. 

4. Privacy is een belangrijk aspect in dit voorstel. Er zijn immers meerdere partijen betrokken bij dit 

vraagstuk en er zal uitwisseling van gegeven plaats gaan vinden. Er wordt een privacy impact 

analyse uitgevoerd om de gevolgen en te treffen maatregelen in beeld te brengen. Om de 

privacy van de jongeren te waarborgen worden duidelijk werkinstructies/werkafspraken gemaakt 

over de verwerking en uitwisseling van gegevens. De afdeling Juridische Zaken is betrokken en 

de privacy officer zal worden toegevoegd aan de projectgroep. 

5. Voor deze nieuwe doelgroep wordt specifieke kennis en kunde vereist over beperkingen (LVB; 

psychiatrisch verleden, etc.), maar ook over de inzet van instrumenten, het onderwijs, de 

arbeidsmarkt, het netwerk  en de werkgeversbenadering. Is dat (nog) niet het geval  dan moet er 

een opleidingsplan gemaakt worden voor de nieuwe medewerkers, wat tijd vraagt.  

6. Onderzoeken van de mogelijkheden voor het faciliteren van een maatjesproject voor en door 

jongeren met behulp van de Hogeschool via Handje Helpen.  

7. Organiseren van (leer)werkplekken en de aansluiting op de arbeidsmarkt o.a. via 

functiecreatie/jobcarving. Dit is nodig omdat  het creëren van kansen voor deze jongeren niet het 

simpelweg matchen van vraag en aanbod is.  
8. Structurele borging van de nieuwe werkwijze in de organisatie: Op dit moment vindt de intake, 

begeleiding en regie plaats in de toegang in samenwerking met bestaande betrokken 
organisaties. Op termijn worden de werkzaamheden mogelijk ondergebracht in het cluster 
Preventie en Welzijn (waar het gaat om het in beeld brengen en toeleiden van de jongeren).  

 

 

Checkvragen: 
1.  Sluit dit idee/wens aan bij de programmadoelstellingen Sociaal Domein? Ja 

2.  Heeft dit idee/wens een positieve invloed op de klanttevredenheid? Ja 

3.  Lijkt dit idee/wens haalbaar? Ja 

4.  Zijn er middelen / mensen beschikbaar om de uitwerking te realiseren? Ja 

5.  Zijn de financiën geregeld? Ja 

6.  Mag ik de uitvoering opstarten? Akkoord opgehaald?  Ja 

7.  Kan ik het voortgangsdocument opstellen? Ja 

8.  Heb ik de communicatie geregeld? Ja 
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Bijlage 1: te ondernemen acties tav de doelgroep:  

 

We kunnen een onderscheid maken in de doelgroep jongeren in kwetsbare positie vanwege de 

verschillende wijze waarop de jongeren in beeld komen of juist niet in beeld zijn. Er zijn grofweg twee 

categorieën bekend en onbekend.   

We beschrijven vervolgens wat er nu gebeurt en  wat moet er nog gebeuren  voor de verschillende 

doelgroepen: 

 

1. Doelgroep “bekend” en of gedeeltelijk bekend.  
a. Jongeren die uitstromen uit het PrO/VSO3 en Entree (MBO1) onderwijs (42 leerlingen tot 

23 jaar voor SV in 2016) en de gemeente benaderen voor ondersteuning (preventief).  
b. Jongeren die staan ingeschreven bij Soza voor een uitkering (totaal 142 jongeren, bron 

Soza SV). Het is bekend dat 43% van de jongeren die staan ingeschreven bij het UWV  
geen startkwalificatie heeft. Dat zou betekenen voor de Soza doelgroep ongeveer 60 
jongeren. (bron SBB, jongeren, januari 2017).  

c. Jongeren met werk, maar een gering inkomen (geen zelfstandig bestaan).  
d. VSV4 ers en oud VSV-ers5 die niet (meer) in beeld zijn. Het RBL is verantwoordelijk voor 

de groep VSV ers en oud vsv-ers tot 23 jaar na 1 januari 2019. Voorheen viel de VSV 
doelgroep, voor wie het niet mogelijk is om een startkwalificatie te behalen, niet onder de 
doelgroep van het RBL/RMC. De doelgroep VSV is voor het RBL/RMC nu uitgebreid met  
jongeren in een kwetsbare positie. Voor de oud Vsv ers is een extra budget toegekend 
(€ 17.000,- aan het RBL/RMC).   

e. Thuiszitters6 
f. Jongeren die uitvallen uit het pro/vso/entree, zonder startkwalificatie (taak RBL) en 

jongeren die met (arbeids)beperking uitvallen uit regulier onderwijs (taak RBL).  

g. Werkzame jongeren met beperkingen die hun baan kwijt raken. 
 
Met de groep oud-VSV ers vanaf 23 jaar gebeurt nu niets. Dat is geen taak voor het RBL. Willen we 
dat zij gaan participeren en daarmee voorkomen dat zij langdurig thuiszitten en hun verworven 
vaardigheden verliezen dan is het van belang hen actief te benaderen en te begeleiden naar een 
passende plek.   
 
Vanaf najaar verzorgt het Rijk de bestandskoppeling van jongeren zonder startkwalificatie van 23 tot 
27 jaar en levert de gegevens aan Soza (Werk & Inkomen) die vervolgens de jongeren actief kan 
benaderen voor toeleiding naar werk.  

 
2. Doelgroep Jongeren  “onbekend”  

Er zijn jongeren die niet bekend zijn bij een instelling omdat ze niet staan ingeschreven op een school  
of opleiding, geen werk hebben, geen uitkering ontvangen en niet als werkzoekend staan 
ingeschreven. Ze staan wel ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Wij noemen dat de 
bankzitters. Onder hen zijn er die geen probleem zijn omdat zij hiervoor bewust gekozen hebben en 
bijvoorbeeld een wereldreis maken en ingeschreven blijven bij hun ouders. Wel een probleem zijn de 
jongeren die niet participeren omdat zij niet willen/kunnen of een zorgtaak hebben (tienermoeders). 
Deze groep is alleen door bestandskoppeling te achterhalen, en moet vervolgens actief benaderd 
worden om hen in beeld te krijgen. Onder hen zijn er  de groep Nuggers7, en oud-VSV ers boven de 
23 jaar. Als we willen dat zij actief deelnemen dan moeten we ze opzoeken en contact maken en voor 
wie wil een plan van aanpak formuleren.  
 

Ad 1: Jongeren die “bekend” zijn en of gedeeltelijk bekend 

a. Jongeren van 16-27 jaar die uitstromen uit het onderwijs zonder startkwalificatie (42) 

Wat gebeurt er al?  

                                                      
3 PRO/VSO staat voor praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs.  
4 VSV: Vroegtijdig Schoolverlaters. Jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder het behalen van een 
startkwalificatie worden aangemerkt als vsv’er.  
5 Oud Vsv ers: Nieuwe vsv’ers zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die gedurende het schooljaar het onderwijs hebben verlaten 
zonder startkwalificatie. Oude vsv’ers zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die al eerder dan het lopende schooljaar zijn 
uitgevallen zonder startkwalificatie.  
6 Een thuiszitter is een leerplichtige (5-16 jaar) of kwalificatie plichtige (16-17) jongere die staat ingeschreven op een school of 
onderwijsinstelling en langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt (relatief verzuim) of niet staat ingeschreven op een school 
of onderwijsinstelling (absoluut verzuim).    
7 Nuggers: Niet Uitkeringsgerechtigden  
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Het RBL/RMC heeft als taak de jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie terug te geleiden naar 
school als er nog mogelijkheden zijn tot het behalen van een startkwalificatie. Tot 18 jaar verplichtend, 
boven de 18 jaar vrijwillig. Ook de doelgroep Pro/vso en Entree valt onder hun doelgroep.  
Op dit moment zijn bij de gemeente (soza) de jongeren in beeld, die uitstromen uit Pro/VSO en Entree 
en een vraag hebben voor ondersteuning richting werk.  De totale uitstroom voor SV is 42 (N), 
gegevens onderzoek bureau KBA Nijmegen /Oberon 13 maart 2017. In 2016 werden hiervan 13 
jongeren begeleid (gegevens Soza). Dat betekent dat niet alle jongeren die uitstromen zonder 
startkwalificatie in beeld zijn maar alleen de jongeren die uitstromen uit het onderwijs uit Pro/VSO en 
Entree én die actief bij de gemeente aankloppen met een ondersteuningsvraag. Zij worden begeleid.  

 

Wat moet er nog gebeuren:  

Alle jongeren die uitstromen uit het onderwijs zonder startkwalificatie zijn in beeld en worden gevolgd 

en krijgen een coach (uit zijn netwerk die aanspreekbaar is voor vragen van de jongere). Dus niet 

alleen uitstroom Pro/Vso en Entree,  maar ook de uitvallers hiervan en de schoolverlaters met een 

arbeidsbeperking van andere scholen, zoals degenen die passend onderwijs hebben gekregen via 

regulier onderwijs, of vanuit Vso/Pro doorgestroomd zijn naar entree- of mbo-onderwijs. Het is de taak 

van het RBL om een sluitende melding en registratie te hebben van alle jongeren tussen de 18 en 23 

jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben (afstemming met RBL). De jongeren 

met een beperking op reguliere scholen (passend onderwijs) worden  niet door het RBL geregistreerd 

(wel bekend bij de SWV).  

Voor de jongeren met ondersteuningsvraag wordt een plan van aanpak opgesteld, de jongere wordt 

begeleid met een positief resultaat en worden gevolgd. 

 
b. Jongeren die staan ingeschreven bij Soza voor een uitkering (totaal 142 jongeren).  

Wat gebeurt er al?   
Op dit moment hebben we géén beeld van de jongeren in de uitkering in Stichtse Vecht.  
In het onderzoek van Compentensys naar het bestand van Soza van november 2016 zijn de jongeren 
niet meegenomen. Van gegevens van het UWV (2017) is bekend dat 43 % van de jongeren tot 27 die 
geregistreerd staan bij het UWV (1 april 2017) geen startkwalificatie heeft (Bron: SBB, jongeren). 
Doorgetrokken op het aantal uitkeringsgerechtigden in SV (142) zijn dat 61 jongeren. 
Voor jongeren onder de 23 jaar die teruggeleid kunnen worden  naar het onderwijs wordt contact 
opgenomen met het RBL voor teruggeleiden naar scholing. .   
 
Wat moet er nog gebeuren 

- De jongeren van 18 tot 27 jaar die ingeschreven staan bij soza voor een uitkering, zijn in beeld 
gebracht (vanaf september) en er is contact gemaakt (gesprek) en begeleid via het 
programma  Competensys, waarbij vragen op alle levensgebieden worden meegenomen.   
Bij vragen op andere levensgebieden dan W en I wordt de klant warm opgepakt en  
doorgeleid via de integrale toegang.   

- Afspraken maken wie verantwoordelijk en/of aanspreekbaar, indien mogelijk, voor het 
teruggeleiden naar het onderwijs van jongeren ouder dan 23 jaar (RBL, onderwijs of een 
andere partij?). (afstemming met het RBL) 

 
c. Jongeren met werk, maar met gering inkomen 

Wat gebeurt er al:  
Jongeren tot 23 jaar met een inkomen tot € 300,- worden benaderd door het RBL (30, april 2016). Het 
RBL ontvangt via de regio contactgemeente (Utrecht) de gegevens van jongeren met een gering 
inkomen. Deze jongeren worden nu niet actief benaderd of gevolgd door soza.   
 
Wat moet er nog gebeuren; 

- De jongeren van 23-27 jaar zonder startkwalificatie die ingeschreven staan, maar een gering 
inkomen hebben komen in beeld bij soza via Competensys en via de bestandskoppeling die 
we in het najaar ontvangen van het ministerie. (het RBL heeft de 18-23 jarigen in beeld)  

- Deze jongeren worden gestimuleerd en begeleid in het zoeken naar een baan met een voor 
de leeftijdsgroep bepaald wettelijk minimumloon. Als dat niet mogelijk is worden alternatieven 
gezocht. 

- Afstemming met het RBL over deze doelgroep.  
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d. Gedeeltelijk bekend: de doelgroep (Oud) VSV ers 8 
Wat gebeurt er al? 
Het RBL is verantwoordelijk voor VSV en de oud vsv ers tot 23 jaar (tijdelijke subsidie van het 
ministerie van € 17.000,- voor de regio UNW, voor oud vsv tot 23 jaar). Met de groep oud vsv ers van 
23-27 jaar gebeurt nu niets. Het RMC kent concreet de volgende taken:  

 Een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet op 

school zitten en nog geen startkwalificatie hebben.  

 Benaderen en zorg dragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen.  

 Coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken 

hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk. 

Gegeven deze taakopdracht is er een belangrijke rol weggelegd voor het RMC bij het in beeld 

brengen van jongeren die buiten beeld dreigen te blijven. Zij vervullen dan ook een belangrijke 

informatiebron voor jongeren (tot 23 jaar) die mogelijk buiten beeld raken.  
 
Wat  gaan we doen:  
We willen voorkomen dat jongeren langdurig thuiszitten en hun verworven vaardigheden verliezen en 
daarom gaan wij hen actief benaderen (individueel gesprek) en terug begeleiden naar het onderwijs of 
naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Dat geldt vooral voor de groep 23-27 jaar.  
Afstemmen met het RBL over deze doelgroep 
 

e. Thuiszitters9  
Wat gebeurt er al:  
Voor de doelgroep onder 18 jaar die thuiszitten of niet staan ingeschreven op een school hebben we 
regionale afspraken gemaakt in het Thuiszitterspact. Doelstelling is geen enkele jongere langer dan 3 
maanden thuis in 2020. De samenwerkingsafspraken zijn opgesteld met de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs PO en VO in de regio, de gemeente (jeugdhulp), JGZ en Leerplicht.    
 
Wat gaan we doen. 
 We gaan uitvoering geven aan het thuiszitterspact, waarin o.a. een opschalingsmodel op de agenda 
staat.   
 

f. Jongeren die uitvallen uit het pro/vso/entree, zonder startkwalificatie (taak RBL vanaf 
2019) en jongeren die met (arbeids)beperking uitvallen uit regulier onderwijs (taak 
RBL).  

Wat doen we al: 
Jongeren die jonger zijn dan 23 jaar en een diploma praktijkonderwijs of een diploma voortgezet 
speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding hebben vallen op 
grond van artikel 8.3.1, tweede lid, WEB niet onder het begrip voortijdig schoolverlater, maar er is wel 
behoefte aan het volgen van deze kwetsbare groep 
Het RBL vindt deze  doelgroep Pro/VSO/entree nu geen reguliere taak. De minister wil dit in nieuwe 
wetgeving vastleggen en verduidelijken en geeft aan dat het wel hun taak is, maar dat zij deze nu niet 
uitvoeren (deze jongeren vallen buiten de definitie van VSV omdat het voor hen niet mogelijk is een 
startkwalificatie te behalen.). Nieuwe wetgeving is in voorbereiding en gaat waarschijnlijk in 2019 in.  
Jongeren die uitvallen uit het regulier onderwijs met een beperking zijn wel doelgroep van het RBL.   
 
Wat gaan we doen 
We zullen met het RBl in gesprek moeten gaan: 

- Over het ontvangen van de gegevens van de uitval van deze groep, die zij gaan krijgen van 
het ministerie   

- Over het benaderen van deze doelgroep bij uitval en vooruitlopend op de nieuwe wetgeving  
als hun reguliere taak op te pakken.  

 
 

                                                      
8 Nieuwe vsv’ers zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die gedurende het schooljaar het onderwijs hebben verlaten zonder 
startkwalificatie. Oude vsv’ers zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die al eerder dan het lopende schooljaar zijn uitgevallen 
zonder startkwalificatie.  

 
9 Een thuiszitter is een leerplichtige (5-16 jaar) of kwalificatie plichtige (16-17) jongere die staat ingeschreven op een school of 
onderwijsinstelling en langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt (relatief verzuim) of niet staat ingeschreven op een school 
of onderwijsinstelling (absoluut verzuim). 
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g. Jongeren met een arbeidsbeperking die hun baan kwijt raken. 
Het rapport van het ministerie van SZW  “als je ze loslaat ben je ze kwijt” (oktober 2016) een 
onderzoek naar de begeleiding van gemeenten van jongeren met een arbeidsbeperking,  maakt 
melding dat de gemeente recente baanverliezers vaker niet dan wel in beeld te hebben. Ook de 
duurzaamheid van werk voor de doelgroep jongeren met arbeidsbeperkingen is een probleem. Vaak 
gaat het namelijk om tijdelijke functies die lang niet altijd verlengd worden. Indien deze jongeren 
dankzij het opgebouwde arbeidsverleden na afloop van het tijdelijk dienstverband een beroep doen op 
een WW-uitkering en dus bij UWV aankloppen, bestaat het risico dat deze jongeren niet in beeld 
blijven van de gemeente. Gemeenten zijn zich vaak (nog) niet bewust van hun wettelijke 
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van deze jongeren die tot de doelgroep loonkostensubsidie 
behoren en een uitkering ontvangen van UWV. Er zijn ook goede voorbeelden van gemeenten die 
deze jongeren blijven volgen en direct weer oppakken bij uitval uit werk. Dat gebeurt dan via de 
jongeren- dan wel jobcoach.  
Wat gaan we doen:  

- Jongeren met een beperking die werken volgen, zodat als zij uitvallen in beeld zijn.  
- Jongeren direct oppakken bij uitval uit werk  

 
2. Doelgroep “onbekend”   
a. De Bankzitters10 en Nuggers11  

Wat gebeurt er al:  
Het RBL heeft sinds januari 2017 de gegevens van bankzitters tot 23 jaar (aantal 64 , april 2016) en 
benadert de doelgroep actief (uitnodigen voor een gesprek) en begeleid terug naar scholing of verwijst 
door als er sprake is van andere ondersteuningsvragen naar de gemeente of andere relevante 
partners.    
De Bankzitters van 23-27 jaar zijn op dit moment niet in beeld en worden niet benaderd. Onder de 
bankzitters zullen ook Nuggers zijn.  
 
Wat gaan we doen:  
- In beeld brengen van de doelgroep bankzitter tot 27 jaar door bestandskoppeling. Het ministerie 

zal deze gegevens in het najaar aanleveren aan Soza en zorgen voor scholing hiervoor (in de 
zomer).  

- Contact maken, actief en positief benaderen (soza/uitvoeringsorganisatie jeugd): om de doelgroep 
volledig in beeld te krijgen moet de doelgroep actief benaderd worden (vanaf najaar). Voor de 
benadering van de doelgroep die niet op een vraag  naar ondersteuning van soza reageert, wordt 
in eerste instantie gedacht aan een samenwerking met het jongerenwerk, vanwege hun 
mogelijkheden en ervaringen met een outreachende benadering en PGA (voor veiligheid). 

- Begeleiden: degene die een ondersteuningsvraag heeft wordt actief begeleid naar een duurzame 
plek in de samenleving. 

- Registratie en Monitoren: alle jongeren worden geregistreerd en gevolgd  
- Ontwikkelen expertise en deskundigheid over de doelgroep en kennis van het netwerk van 

ondersteuningsmogelijkheden. Voor de benadering van deze doelgroep is deze kennis een 
voorwaarde evenals een uitnodigende en positieve houding naar de jongere, waarbij de vraag van 
de jongere centraal moet staan en niet de regels. Hiervoor zal meer ruimte moeten komen voor de 
professional in de toepassing van regels, zodat de bedoeling en niet volgens de letter van de wet 
gewerkt wordt.  

 
 
 
  

                                                      
10 Bankzitters zijn jongeren die niet bekend zijn bij een instelling omdat ze niet staan ingeschreven op een school  of opleiding, 
geen werk hebben en geen uitkering ontvangen.  
11 Nuggers zijn niet-uitkeringsgerechtigden  
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Bijlage 2 Aantallen jongeren in kwetsbare positie (zonder startkwalificatie)12   

 

Voor de omvang van de totale doelgroep van jongeren tussen de 16-27 jaar zonder startkwalificatie 

zijn geen gegevens bekend. In 2017 heeft onderzoeksbureau KBA voor de regio een raming gemaakt 

voor de totale doelgroep op basis van RMC percentages van jaar 2015. Samengevat zijn er voor de 

doelgroep 8-23 jaar: 327 jongeren (april 2016) in een kwetsbare positie, waarvan 94 problematisch 

(geen werk, geen inkomen en geen opleiding en/of een laag inkomen.)   

Voor 23-27 jaar: inschatting ongeveer 343 jongeren in een kwetsbare positie, waarvan 144 met 

problemen. 

Totaal inschatting 670 jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie in een kwetsbare positie, 

waarvan 240 problematisch  

 

Hieronder wordt nader op de aantallen ingegaan.  

 

Aantallen  18- 23 jaar  

Er zijn tot nu toe alleen gegevens beschikbaar van jongeren van  18 tot 23 jaar. De aantallen worden 

door het ministerie geleverd aan de RMC regio (het RBL).  Na de zomer zijn de aantallen tot 27 jaar 

beschikbaar. Die worden door het ministerie geleverd aan sociale zaken.   

Voor Stichtse Vecht en voor het gehele RBL (regio UNW) gaat het om de volgende aantallen jongeren 

zonder startkwalificatie: 

 

Suwi overzicht tot 23 jaar April 2016  SV Totaal RBL 2016 Maart 2014 SV Totaal RBL 2014 

Geen gegevens  64 170 35 141 

Inkomen tot <300,- 30 71 29 79 

Inkomen > 300  143 354 67 278 

Uitkering UWV/GSD 40 95 10/3 54 

Wajong  50 140 28 128 

Totaal  327 830 172 680 

 

Om een beeld te geven van de ontwikkeling van de aantallen hebben we de cijfers van april 2016 

afgezet tegen die van maart 2014. 

 

Dat betekent voor SV in 2016 een totaal van  327 jongeren 18  tot 23 jaar zonder startkwalificatie, 

(172 in maart 2014). Trekken we de doelgroep inkomen >300 eraf dan houden we toch nog 184 

jongeren over die niet aan het werk zijn. Mogelijk is de doelgroep “geen gegevens” en “inkomen tot € 

300,- “ het meest problematisch (94).  

 

Aantallen 23-27 jaar 

Voor de omvang van de doelgroep in de regio Utrecht van 23 tot 27 jaar  (totaal 53.000) zijn nog 

geen gegevens bekend. In het najaar zal er een tool beschikbaar komen van het ministerie. Daarom is 

nu een inschatting gemaakt door onderzoeksbureau KBA voor de regio (sep 2017) voor de beoogde 

doelgroep (jongeren die geen opleiding hebben en geen startkwalificatie en geen of amper inkomen 

hebben uit werk (tot € 700,-) en ook geen uitkering). De raming is gebaseerd op de RMC percentages 

van jaar 2015. Er is uitgegaan van de analyse van 22 jarigen, waarvan 85 % een startkwalificatie heeft 

en 15% niet (7.950). Die 15 % is als volgt onderverdeeld:  5% zit nog in het onderwijs, 5% heeft werk 

en 5% heeft geen werk en volgt geen onderwijs. Dat betekent dat ongeveer 5.000 jongeren (10% van 

53.000) zonder startkwalificatie  geen onderwijs volgt. Daarvan komt 60% uit de regio (3000) en 40% 

uit de stad Utrecht (2.000). De groep is vaak al langere tijd vsv er.  

 

Om de doelgroep “geen startkwalificatie en geen onderwijs” te typeren is een onderscheid gemaakt in 

vier subgroepen: 
1. Stabiel werk;  
2. Stabiel uitkering;  
3. Instabiel/laag inkomen;  

                                                      
12 Hierbij zijn de leeftijdsgroep 16 en 17 jaar niet meegerekend, evenmin de doelgroep jongeren in een kwetsbare situatie met 

startkwalificatie. . 
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4. Inactieven (geen inkomen)  

Circa 43 % (2200) van de jongvolwassenen zonder startkwalificatie uit de regio Utrecht behoort tot de 

subgroep 3 en 4. D.w.z. 2200 jongeren hebben helemaal geen of een (zeer) laag of instabiel inkomen.    

 

Voor de RBL regio (UNW) is het aantal jongeren van 23-27 jaar zonder startkwalificatie, geen of 

weinig inkomen en geen opleiding geraamd op 880 jongeren. (geen opleiding, geen startkwalificatie)  

(uit presentatie sluitende aanpak kwetsbare jongeren januari 2017 door  Ton Eimers KBA). 

 

 

 

 

 
Gespecificeerd naar categorie voor regio UNW:  
 

23-27 jaar UNW Vier groepen  Aantallen  

Werk  556 44% stabiel werk, vaak BBL uitvallers, minder persoonlijke problemen  387 

Geen werk  324 14% stabiel uitkering, ruim 60% pro/vso, oude Wajong 123 

  25% instabiel /laaginkomen , diverse groep, problematiek    220 

  17% inactieven, geen inkomen , diverse groep, problematiek  150 

Totaal  880  880 

 

 

En per gemeente (Stichtse Vecht)   

 

23-27 jaar UNW % Aantal    Instabiel 42% 

De Ronde Venen 23  202,4 85 

Montfoort  6   52,8 22 

Oudewater  3   26,4 11 

Stichtse Vecht 39 343,2 144 

Woerden  29 255,2 107 

Totaal  100 880 370 

 

Voor Stichtse Vecht betekent dat voor de leeftijdsgroep 18-27 jaar naar schatting 240 jongeren in een 

problematische situatie zitten (94 + 144, respectievelijk voor 18-23 jaar en voor 23-27 jaar).  

 

Samengevat:  

Voor 18-23 jaar: 327 jongeren (april 2016) in een kwetsbare positie, waarvan 94 problematisch (geen 

werk, geen inkomen en geen opleiding en/of een laag inkomen.)   

Voor 23-27 jaar: inschatting ongeveer 343 jongeren in een kwetsbare positie, waarvan 144 met 

problemen. 

Totaal inschatting 670 jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie in een kwetsbare positie, 

waarvan 240 problematisch  
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Begrippenlijst 

 
- Bankzitters:  zijn jongeren die niet bekend zijn bij een instelling omdat ze niet staan 

ingeschreven op een school  of opleiding, geen werk hebben en geen uitkering ontvangen.  
- Nuggers:  zijn niet-uitkeringsgerechtigden  
- VSV: Vroegtijdig Schoolverlaters. Jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten 

zonder het behalen van een startkwalificatie worden aangemerkt als vsv’er.  
- Nieuwe vsv’ers: jongeren tussen 12 en 23 jaar die gedurende het schooljaar het onderwijs 

hebben verlaten zonder startkwalificatie.  
- Oude vsv’ers:  jongeren tussen 12 en 23 jaar die al eerder dan het lopende schooljaar zijn 

uitgevallen zonder startkwalificatie.  
- Thuiszitter: een leerplichtige (5-16 jaar) of kwalificatie plichtige (16-17) jongere die staat 

ingeschreven op een school of onderwijsinstelling en langer dan vier weken ongeoorloofd 
verzuimt (relatief verzuim) of niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling 
(absoluut verzuim). 

- PRO/VSO:  staat voor Praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs.  
- RBL: Regionaal Bureau Leerplicht 
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