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Samenvatting 
De Gemeente Stichtse Vecht heeft te maken met (dreigende) thuiszitters, voortijdige schoolverlaters en 
met knelpunten tussen jeugdhulp en onderwijs bij jongeren van 16 tot 27 jaar. 
De markt ligt open voor nieuwe ontwikkelingen en jongeren vinden het lastiger om passende opleidingen 
te vinden en vervolgens ook af te maken. 
Iedere jongere verdient een kans om deel te kunnen nemen aan onze samenleving, om zich nuttig te 
voelen en te kunnen voorzien in levensonderhoud. 
Het CDA stelt een onderzoek voor naar de behoefte van deze doelgroep op het gebied van onderwijs en 
zorg waardoor de aansluiting in de maatschappij voor deze jongeren makkelijker en beter gaat. 
 

Het college opdracht te geven om voor 1 december 2019 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
om jongeren zonder startkwalificatie, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn 
(curatief), op het gebied van school en/of werk te ondersteunen en te begeleiden om uiteindelijk een 
duurzame plek te vinden in de maatschappij hetzij via scholing, dagbesteding of werk.   
 
In het onderzoek komt aan bod:  
a. waar de behoefte ligt van de doelgroep, wat missen zij op het gebied van onderwijs en zorg, wat 

hebben zij nodig? 
b. om welke doelgroep gaat het binnen de leeftijdsgroep van 16-27 jaar, wat is het opleidingsniveau, 

wat zijn de zorgbehoeften, de vormen van problematiek en wat is de exacte omvang van het aantal 
jongeren?  

c. wat de vraag is van de jongeren, die dreigen uit te vallen en/of uitgevallen zijn en  
wat het aanbod is in de regio Utrecht West en in Stichtse Vecht voor deze doelgroep.  

d. of het moet gaan om dagbesteding, activering, het opnieuw naar school of werk begeleiden en de 
relatie tot de Wmo, Welzijn, Jeugdhulp en Werk en Inkomen 

e. welke rol is weggelegd voor de al betrokken partijen en stakeholders zoals scholen, Regionaal 
Bureau Leerplicht en het werkbedrijf Kansis 
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Toelichting 
 
De setting: 
Minister Slob maakt zich grote zorgen om thuiszitters (de Volkskrant). Het aantal thuiszitters neemt 
onvoldoende af (Nederlands Jeugdinstituut). Toenemend tekort aan Mbo’ers door groeiende arbeidsmarkt 
(MBO Raad). Een eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er in veel gemeenten knelpunten zijn in de 
verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs (Kamerbrief Onderwijs en Zorg, 23 november 2018).  
 
Zomaar wat kreten die laten zien dat er op het gebied van onderwijs en zorg nog een wereld te winnen is. 
Om op het snijvlak van al deze signalen te acteren, dient het CDA het initiatiefvoorstel ‘Jongeren, ons een 
zorg!’ in. Wij vragen aandacht voor deze problematiek en initiëren een onderzoek waarbij onderzocht wordt 
wat jongeren nodig hebben die thuiszitten of voortijdig schoolverlater (VSV’er) zijn.  
 
Er is een groep jongeren die te veel last heeft van angstige en depressieve problematiek om dagelijks school 
te kunnen volgen, de zogeheten thuiszitters. Daarnaast is er een groep (dreigende) thuiszitters die uitvallen 
omdat zij vanwege gedrag niet meer op regulier onderwijs kunnen of willen blijven. Speciaal onderwijs is niet 
altijd een oplossing. Er is een groep jongeren die tussen wal en schip valt. 
 
Vanuit het Vmbo en het MBO zijn er signalen dat er een tekort is aan praktisch geschoolde vakmannen en 
vakvrouwen. De markt ligt open voor nieuwe ontwikkelingen en jongeren vinden het lastiger om passende 
opleidingen te vinden en vervolgens ook af te maken. Het huidige onderwijssysteem lijkt niet meer voor 
iedereen te passen.  
 
Een kans bieden: 
Iedere jongere verdient een kans om deel te kunnen nemen aan onze samenleving, om zich nuttig te voelen 
en te kunnen voorzien in levensonderhoud. Veel voortijdig school verlaters (VSV’ers) en thuiszitters weten 
niet hoe ze die kans kunnen grijpen. Zij passen niet in de reguliere onderwijsstructuur maar hebben wel 
kwaliteiten. Wat hebben die jongeren nodig? Waar hebben zij behoefte aan? Is dat een fysieke plek waar ze 
weer in contact kunnen komen met onderwijs en/of werk of is dat bijvoorbeeld een contactpersoon die 
pleitbezorger voor deze jongere kan zijn?  
 
De doelgroep: 
U leest het al, ruime mogelijkheden om het onderwijs en de zorg voor jongeren tussen 16 en 27 jaar meer 
passend te maken in Stichtse Vecht. We kiezen voor de doelgroep 16-27 jaar, omdat voor jongeren in deze 
doelgroep tot 16 jaar al meer initiatieven zijn.  
 
Voor VSV’ers en jongeren die zich wellicht willen richten op het volgen van praktijkvakken of het behalen van 
certificaten lijken er nog onvoldoende mogelijkheden in onze regio.  
 
Uiteraard wordt er al hard gewerkt aan oplossingen voor al deze doelgroepen zoals bijvoorbeeld vanuit het 
Thuiszitterspact voor leerplichtige jongeren tot 18 jaar die thuiszitten of niet ingeschreven staan bij een 
onderwijsinstelling. Het Thuiszitterspact heeft zichzelf tot doel gesteld dat in 2020 geen enkele jongere 
langer dan 3 maanden thuis is. Het Thuiszitterspact is een samenwerkingsafspraak tussen de gemeente, 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdgezondheidszorg en leerplicht. Daarnaast kent Stichtse 
Vecht het project ‘Jongeren in kwetsbare posities’. Natuurlijk moet verkend worden wat de functie is van 
leerplicht en andere stakeholders in dit vraagstuk en welke rol hierin weggelegd is voor de gemeente. De 
gemeente kan uiteraard ook een signalerende en faciliterende rol hebben.  
 
Wat onderzoeken?: 
Als er dan al zoveel wordt gedaan op het gebied van thuiszitters en VSV’ers, waarom dan toch opnieuw 
inzoomen op het voorkomen van thuiszitters? Waarom aandacht hebben voor het creëren van gelijke 
kansen voor iedere jongere op een mooie opleiding, een leuke baan? Zowel landelijk als regionaal zijn er 
duidelijke signalen dat er nog steeds teveel jongeren zijn die op een bepaald moment de aansluiting met 
onderwijs missen.  
Om meer zicht te krijgen op de behoeften van deze jongeren zelf, wil het CDA dat er onderzoek wordt 
gedaan naar wat deze jongeren zelf willen en nodig hebben op het gebied van onderwijs en zorg. Het 
onderzoek moet volgens ons antwoord geven op de vraag wat jongeren nodig hebben die thuiszitten of 
voortijdig hun school hebben verlaten. 



 
 

Het onderzoek moet ook antwoord geven of de doelgroep bestaat uit de gehele groep jongeren van 16-27 
jaar of dat er een bepaalde leeftijdsgroep is die extra aandacht behoeft. 
Tevens moet het onderzoek antwoord geven op de vraag of het moet gaan om dagbesteding, activering 
en/of het opnieuw naar school of werk begeleiden. Dit alles bezien in relatie tot de Wmo, Welzijn, Jeugdhulp 
en Werk en Inkomen. Wellicht is er nog een rol weggelegd voor het werkbedrijf Kansis. 
 
Wat kost het en wat levert het op?: 
Een praktische uitvoering van het beleid kost altijd geld. Het onderzoek moet daar dan ook antwoord op 
geven, hoe kunnen we dit bekostigen? Het levert echter ook een besparing van verdergaande zorgkosten en 
eventueel uitkeringskosten op als de jongeren tijdig worden begeleid naar onderwijs, werk of een 
dagbesteding. Om een verdere kostendekking op te leveren en de maatschappij betrokken te maken bij 
deze jongeren zou het wenselijk zijn om ook het bedrijfsleven te betrekken en te kijken of zij een dergelijk 
initiatief kunnen ondersteunen.   

 
Een oplossing?: 
De gemeente De Ronde Venen signaleerde een soortgelijke behoefte en biedt om die reden een 
Leerwerkplaats voor jongeren die zijn uitgevallen op school of in hun werk. De Leerwerkplaats is bekroond 
met een subsidie van het Oranjefonds. Op de Leerwerkplaats komen veelal jongeren die geen 
startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op Havo of VWO niveau of een diploma op 
MBO niveau 2. De leerwerkplaats in De Ronde Venen biedt een plek waar jongeren laagdrempelig langs 
kunnen komen met hulpvragen rondom weerbaarheid, sociaal functioneren, financiën en begeleiding naar 
onderwijs of werk.  
 
 

Beoogd maatschappelijk effect  
De gemeente heeft in beeld dat er meer voor de groep kwetsbare jongeren in Stichtse Vecht nodig is. 
Daarvoor zijn plannen in werking gezet zoals de pilot Kwetsbare Jongeren. 
Het doel van dit onderzoek, is dat het aantal jongeren die thuis zitten van school, afneemt in Stichtse Vecht. 
Het doel is dat er geen of minder thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en bankzitters (doelgroep 23-27 jaar 
zonder uitkering, inkomen, onderwijs of andere vorm van dagbesteding) zijn. Doordat jongeren een opleiding 
kunnen volgen of een passende baan kunnen vinden zijn zij minder afhankelijk van hun netwerk, maken zij 
meer gebruik van hun kwaliteiten, hebben ze minder zorg nodig en voelen zij zich waarschijnlijk ook 
gelukkiger.  
 

Argumenten 
Volgens een onderzoek van het KBA Nijmegen in 2017 waren er, naar een doorberekening in Stichtse Vecht 
ongeveer 240 jongeren tussen de 18 en 27 jaar in een kwetsbare situatie. Dit zijn jongeren die moeite 
hebben met het behalen van een startkwalificatie. Naast schoolproblematiek zijn er ook problemen zoals 
gedragsproblematiek, gezinsproblematiek, verslavingsproblematiek, psychische problematiek en of 
financiële problemen. Tevens zijn dit de jongeren die niet in beeld zijn, de zogenaamde “bankzitters”: 
jongeren die niet staan  ingeschreven bij een onderwijsinstelling, niet werken en geen uitkering ontvangen. 
Zij staan wel ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.  
Om deze jongeren beter in beeld te krijgen is er een wetswijziging uitgevoerd waardoor gemeenten 
persoonsgegevens van deze jongeren op kunnen vragen.  
In totaal zijn er 670 jongeren in Stichtse Vecht zonder een startkwalificatie. Een deel van hen heeft een baan 
met een beperkt inkomen of krijgt een uitkering. De jongeren binnen deze groep lopen een grotere kans op 
aanvullende problemen als gevolg van het niet hebben van een startkwalificatie. Dit kan bijvoorbeeld tot 
gevolg hebben dat er minder inkomsten zijn waardoor het risico op schulden toeneemt. Het zijn jongeren die 
sneller in een uitkering terecht komen omdat zij geen diploma’s en vaak een tijdelijke baan hebben. 
Daarnaast kan er bij thuiszitters en/of bankzitters, naast het ontbreken van een activiteit en dagritme, ook 
sprake zijn van beperkte sociale contacten met toenemende eenzaamheid als gevolg.  
Het ontbreken van werk, ontneemt de jongeren ook de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar (een vorm van) 
zelfstandigheid, en zelfwaardering. Geen activiteiten en daarmee gepaard gaande ontwikkeling zorgt 
daarmee op termijn voor een grotere vraag naar zorg en langdurige afhankelijkheid van een uitkering.     
 

Kanttekeningen 
Om een goed beeld te krijgen van de behoeften binnen de grenzen van onze gemeente is een belangrijk 
onderdeel van het onderzoek dat er meer duidelijk wordt over de doelgroep. Wat zijn de behoeften van de 



 
 

doelgroep en hoe kunnen we hierin een aanbod ontwikkelen wat hen verder helpt? Daarbij is van belang te 
weten wat er in de gemeenten om ons heen gebeurt en wat er mist. Zijn er mogelijkheden om ergens bij aan 
te sluiten? Ook moet inzichtelijk gemaakt worden waar de meeste jongeren wonen die geen startkwalificatie 
hebben. Voor het onderzoek is financiering nodig, dit hoeft niet veel te zijn, wij denken dat het onderzoek 
uitgevoerd kan worden door studenten die een afstudeeronderzoek doen. 
 

Financiën 
Invulling na de commissiebehandeling. 
 

Risico’s 
Het risico bestaat dat er onvoldoende behoefte blijkt te zijn bij bedrijven om aan de uitwerking van de 

uitkomsten van het onderzoek mee te werken. Het voorstel om dit te voorkomen is om actief een campagne 

te starten en werkgevers hiervoor te werven. Daarnaast moeten voor de praktische uitvoering van de 

uitkomsten uit het onderzoek financiën vrij gemaakt worden. De investering leidt echter ook tot een 

verwachte kostenafname in de zorg- en hulpverlening.  
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