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De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk jongeren 

een startkwalificatie behalen. Dat wil zeggen een 

diploma op niveau mbo-2 of hoger, havo of vwo. 

Een startkwalificatie vergroot iemands kansen op de 

arbeidsmarkt. Maar het behalen ervan is niet voor alle 

jongeren vanzelfsprekend. De groep waarvoor dit niet 

haalbaar is, is een kwetsbare groep. Deze groep heeft 

veelal extra ondersteuning nodig om een passende en 

zelfstandige plek in de maatschappij te vinden. Vier job-

coaches van de gemeente bieden deze ondersteuning. 

Met als doel om voor de kwetsbare jongeren te 

zorgen voor een goede overgang van onderwijs naar 

arbeidsmarkt. De job-coaches zijn er voor jongeren 

die praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of 

entreeonderwijs volgen. Maar ook voor andere jongeren 

die om allerlei redenen uitvallen op school voordat zij 

een startkwalificatie behalen. 

Grotere groep kwetsbare jongeren valt 

onder Participatiewet

Voorheen hadden veel kwetsbare jongeren waar het hier 

om gaat een Wajong-uitkering. Maar de instroom in de 

Wajong neemt met de veranderingen in de wetgeving 

af. Hierdoor komt een groter deel van deze jongeren 

in de doelgroep van de Participatiewet terecht. Zij 

vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. 

Jongeren tijdig in beeld

Het is belangrijk dat de kwetsbare jongeren tijdig in 

beeld zijn. Daarom is er al ruim voordat een jongere 

het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of 

entreeonderwijs verlaat contact tussen de gemeente en 

de school. Dat gebeurt al in het begin van het laatste 

schooljaar. Tijdens uitstroomgesprekken kijken de 

job-coach en de begeleider van school samen naar de 

mogelijkheden van de jongeren. Dit is altijd maatwerk. 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerling al een stage 

heeft gelopen die een opstap kan zijn naar een baan. 

En voor sommige leerlingen is het vinden van geschikt 

vervolgonderwijs juist een volgende stap naar werk. Of 

het vinden van een zinvolle dagbesteding. Belangrijk is 

om met maatwerk het gat te dichten tussen school en 

arbeidsmarkt. De job-coach blijft na de stap richting de 

arbeidsmarkt of het vinden van een baan betrokken. En 

volgt hoe het gaat met de jongere. 

Samenwerking is belangrijke succesfactor

Er zijn korte lijnen tussen onderwijs en gemeente. 

En binnen de gemeente met werk en inkomen, het 

werkgeversservicepunt (WSP), RMC1 en Wmo (voor 

dagbesteding). De job-coaches zijn in staat snel te 

schakelen binnen dit netwerk. En daarmee de juiste 

acties uit te zetten voor een succesvolle overgang van 

onderwijs naar werk. 

In de periode 1 september 2016 t/m 1 

september 2017 hebben 171 jongeren 

ondersteuning van een job-coach gehad.

“Een startkwalificatie vergroot 
iemands kansen op de 
arbeidsmarkt. Maar het behalen 
ervan is niet voor alle jongeren 
vanzelfsprekend.”

“Tijdens uitstroomgesprekken 
kijken de job-coach en de 
begeleider van school samen 
naar de mogelijkheden van de 
jongeren.”
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“De aanpak met job-coaches zorgt 
ervoor dat jongeren niet uitvallen 
op school of na afronding van het 
onderwijs thuis komen te zitten. 
Grotere problemen liggen dan 
immers op de loer.”

1 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters 
2 RMC, Werk & Inkomen, WSP en SW-bedrijven

Ondersteuning door job-coach

Nadat er werk is gevonden voor de jongere, biedt de 

job-coach ondersteuning. Zo zijn er contacten met de 

werkgever over hoe het loopt. En wordt gekeken of 

er bijvoorbeeld een loonwaardemeting nodig is. Veelal 

gaat het om ondersteuning in een reguliere baan. Voor 

een klein deel gaat het om een werkervaringsplaats. 

Ongeveer de helft van de jongeren met ondersteuning 

valt onder de Participatiewet. De andere helft valt onder 

de groep niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers), die bij 

het RMC in beeld zijn. 

Zo’n een derde van de jongeren is aan de slag met 

behulp van een loonkostensubsidie. Dit is een subsidie 

die de werkgever ontvangt, omdat de jongere een lagere 

loonwaarde heeft dan het minimumloon. De jongeren 

die door de job-coaches worden begeleid zijn tussen de 

16 en 27 jaar. 

Preventieve werking

De aanpak met job-coaches zorgt ervoor dat jongeren 

niet uitvallen op school of na afronding van het 

onderwijs thuis komen te zitten. Grotere problemen 

liggen dan immers op de loer. Zoals beïnvloeding richting 

criminaliteit, ontwikkeling van schulden en inzet van 

langdurige en zware zorg. Ook zijn deze jongeren vaak 

(langdurig) afhankelijk van een bijstandsuitkering. De 

preventieve aanpak geeft de jongeren een passende 

plek in de maatschappij. En kan zorgen voor een 

kostenbesparing op lange termijn. 

Regionale samenwerking: ‘t WerkTverband

De inzet van de job-coaches is een lokale vertaling 

van regionale afspraken. Voor de aanpak kwetsbare 

jongeren is er een regionale samenwerking binnen de 

arbeidsmarktregio Noordoost Brabant: ’t WerkTverband. 

Hierin werken onderwijs, gemeenten2, 

samenwerkingsverbanden VO en UWV samen. De 

ambitie is: Alle jongeren die uitstromen uit VSO, PRO, 

VMBO, Entreeopleiding en uitvallers vanuit MBO2 

gaan naar vervolgonderwijs, hebben een duurzame 

werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een 

toeleidingstraject. ’t WerkTverband is onderdeel van het 

regionaal arbeidsmarktprogramma ‘Agrifood Capital 

Werkt!’. 
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