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Noordoost	  Nederland	  deed	  op	  18	  juni	  een	  geanimeerde	  aftrap	  voor	  de	  overdracht	  van	  de	  regie	  van	  
UWV	  naar	  gemeenten	  op	  de	  voormalige	  “	  Wajong-‐netwerken”	  die	  jongeren	  van	  VSO	  en	  
Praktijkonderwijs	  naar	  	  werk	  begeleiden.	  Arbeidsmarktregio	  Groningen/Noord	  Drenthe	  kwam	  
vooral	  brengen	  –	  daar	  werkt	  het	  netwerk	  al	  jaren	  heel	  goed.	  In	  de	  andere	  regio’s	  is	  nog	  veel	  te	  
ontwikkelen,	  hoewel	  ook	  daar	  de	  expertise,	  inzet	  en	  bevlogenheid	  in	  ruime	  mate	  aanwezig	  is.	  

In	  groten	  getale	  zijn	  deelnemers	  uit	  arbeidsmarktregio’s	  Groningen,	  Friesland,	  Drenthe,	  
IJsselvechtstreek,	  Twente,	  Flevoland	  en	  Stedendriehoek	  en	  Noord-‐West	  Veluwe	  naar	  Zeegse	  
gekomen.	  Stapels	  stoelen	  worden	  bijgesleept	  voor	  de	  last-‐minuteaanmelders.	  Middagvoorzitter	  
Hélène	  Oppatja,	  programmamanager	  bij	  de	  Programmaraad,	  trapt	  de	  bijeenkomst	  af.	  Zijn	  alle	  regio’s	  
aanwezig?	  Ja,	  natuurlijk!	  Haar	  uitleg	  over	  de	  kleuren	  van	  de	  keycords	  leidt	  meteen	  tot	  geroezemoes:	  
donkerblauw	  gemeenten,	  lichtblauw	  UWV,	  rood	  scholen,	  oranje	  MEE,	  groen	  re-‐integratiebedrijven,	  
etc.	  Heel	  handig.	  Hélène	  geeft	  uitleg	  over	  het	  programma	  en	  kondigt	  de	  prominente	  spreker	  van	  
deze	  middag	  aan:	  Paul	  van	  Löwik,	  directeur	  van	  het	  Breuer	  Institute.	  

Hélène	  Oppatja	  interviewt	  Egberdien	  ten	  Brink	  

	  

Rondetafeldiscussie	  

	  

Route	  Arbeid	  in	  Groningen:	  “uiteindelijk	  gaat	  het	  maar	  om	  twee	  06-‐nummers!”	  
Paul	  van	  Löwik	  staat	  als	  procesbegeleider	  de	  arbeidsmarktregio	  Groningen/	  Noord-‐Drenthe	  al	  enkele	  
jaren	  bij	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  “Route	  Arbeid”	  voor	  kwetsbare	  jongeren	  die	  van	  school	  komen	  en	  
aan	  het	  werk	  gaan.	  Eind	  2016	  moet	  dat	  resulteren	  in	  een	  integrale	  sluitende	  aanpak.	  Alle	  15	  VSO-‐	  en	  
Pro-‐scholen	  in	  de	  regio	  en	  alle	  27	  gemeenten	  zijn	  eigenaar	  van	  het	  proces.	  Vanaf	  2012	  zijn	  ook	  UWV	  
en	  MEE	  betrokken	  en	  zijn	  de	  deelnemers	  actief	  geweest	  om	  een	  praktische	  aanpak	  te	  ontwikkelen	  en	  
daarmee	  te	  experimenteren	  aan	  de	  hand	  van	  de	  praktijksituatie	  van	  concrete	  leerlingen.	  Jongeren	  
worden	  begeleid	  en	  gevolgd	  vanaf	  15	  jaar	  (nog	  op	  school)	  tot	  hun	  27ste.	  Dan	  gaat	  het	  om	  zo’n	  1000	  
leerlingen	  op	  school,	  500	  met	  nazorg	  na	  plaatsing	  en	  1500	  oud-‐leerlingen	  die	  aan	  het	  werk	  zijn	  of	  
anderszins.	  Ambitie	  is	  dat	  voor	  elke	  jongere	  school	  en	  gemeente	  samenwerken	  met	  de	  jongere	  en	  
zijn	  ouders	  en	  dat	  zij	  samen	  zorgen	  voor	  duurzaam	  werk.	  Dat	  hoeft	  niet	  zo	  ingewikkeld	  te	  zijn:	  
“uiteindelijk	  gaat	  het	  om	  twee	  06-‐nummers”,	  voor	  de	  stagebegeleider	  bijvoorbeeld	  van	  de	  
contactpersoon	  van	  de	  gemeente	  en	  van	  de	  jongere.	  Bijzonder	  is	  dat	  het	  eigen	  netwerk	  van	  de	  
jongere	  als	  eigen	  kracht	  benut	  wordt	  voor	  het	  vinden	  van	  werk.	  	  

Werkproces:	  nieuwe	  intake	  en	  “dedicated	  AD’s”	  
Arbeidsdeskundige	  Nick	  Goedman	  van	  UWV	  geeft	  met	  een	  presentatie	  “Werkproces	  schoolverlaters	  
en	  doelgroepregister	  banenafspraak”	  inzicht	  in	  de	  meest	  recente	  ontwikkelingen.	  Het	  	  
intakeformulier	  voor	  de	  beoordeling	  op	  abreidsvermogen	  voor	  jongeren	  (ABA)	  staat	  al	  op	  de	  UWV-‐
website.	  Belangrijke	  tip:	  Al	  heeft	  UWV	  per	  1	  juli	  niet	  meer	  de	  regie	  in	  de	  netwerken,	  er	  zijn	  35	  



“dedicated	  AD’s”,	  één	  per	  regio,	  die	  de	  netwerkpartijen	  nog	  tot	  het	  eind	  van	  2015	  met	  advies	  kunnen	  
bijstaan.	  De	  UWV-‐regiomanager	  kan	  je	  aan	  de	  juiste	  naam	  helpen.	  

Panelinterview:	  “als	  je	  maar	  prettig	  ruikt…”	  
Helène	  Oppatja	  interviewt	  regionale	  spelers:	  	  

• Patrick	  Hallink	  van	  Edunova	  (advies	  onderwijs-‐arbeidsmarkt);	  	  
• Tamara	  Sloothaak	  van	  SBB	  Boris	  (arbeidstoeleidingsmethode	  van	  de	  kenniscentra	  

beroepsonderwijs;	  	  
• Egberdien	  ten	  Brink,	  directeur	  ISD	  Noordoost/	  Werkplein	  Eemsdelta	  en	  portefeuillehouder	  

van	  “Route	  Arbeid”	  regio	  Groningen;	  
• Roel	  Idema	  van	  MEE.	  	  

	  
Egberdien	  ten	  Brink:	  We	  hebben	  in	  onze	  regio	  de	  wethouders	  al	  vroeg	  overgehaald	  om	  oog	  te	  
hebben	  voor	  deze	  groep	  en	  ook	  MEE	  vroeg	  betrokken.	  Wat	  doet	  MEE?	  Roel	  Idema:	  MEE	  ondersteunt	  
scholen	  en	  ook	  leerlingen	  als	  onafhankelijk	  adviseur	  bij	  de	  weg	  naar	  werk	  (en	  ook	  daarbuiten).	  We	  
kunnen	  meer	  gespecialiseerd	  onderzoek	  	  over	  bijvoorbeeld	  de	  psychische	  belastbaarheid	  dan	  de	  
scholen	  zelf.	  Daarvoor	  zijn	  we	  gecertificeerd.	  Hélène	  Oppatja	  	  vraagt	  aan	  de	  zaal:	  wordt	  MEE	  door	  
veel	  gemeenten	  ingeschakeld	  in	  NO-‐Nederland?	  Dat	  blijkt	  het	  geval	  te	  zijn.	  Tamara	  Sloothaak:	  SBB	  
heeft	  Boris	  ontwikkeld	  voor	  het	  VSO,	  gebaseerd	  op	  het	  werkend	  leren	  uit	  het	  middelbaar	  beroeps-‐
onderwijs.	  Er	  loopt	  nu	  ook	  een	  pilot	  voor	  toepassing	  in	  het	  Praktijkonderwijs.	  Er	  zijn	  in	  Nederland	  
235.000	  leerbedrijven	  met	  300.000	  leermeesters.	  Voor	  VSO-‐	  en	  PrO-‐leerlingen	  kun	  je	  gebruik	  maken	  
van	  delen	  van	  de	  kwalificatiestructuur	  en	  van	  die	  leermeesters	  die	  gevoel	  hebben	  voor	  deze	  
doelgroep.	  Patrick	  Hallink:	  Edunova	  adviseert	  scholen	  om	  goed	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  lokale	  
arbeidsmarkt:	  leid	  je	  de	  leerlingen	  wel	  op	  voor	  beroepen	  waar	  vraag	  naar	  is	  in	  deze	  regio?	  Verder	  
vind	  ik	  dat	  de	  lijst	  met	  competenties	  voor	  veel	  beroepen	  is	  doorgeschoten.	  Dat	  kan	  veel	  simpeler.	  De	  
belangrijkste	  competenties	  voor	  een	  bijrijder	  volgens	  chauffeurs?	  Dat	  hij	  aardig	  is	  en	  ook	  wel	  eens	  
koffie	  haalt,	  en	  dat	  hij	  prettig	  ruikt,	  want	  je	  zit	  de	  hele	  dag	  naast	  elkaar	  (hilariteit	  in	  de	  zaal).	  Roel:	  
Deze	  jongeren	  willen	  vaak	  te	  veel,	  ze	  willen	  meedoen	  met	  hun	  omgeving.	  Het	  acceptatieproces	  dat	  
ze	  beperkingen	  hebben	  duurt	  heel	  lang,	  zeker	  als	  een	  jongere	  geen	  zichtbare	  beperking	  heeft.	  
Egberdien:	  We	  laten	  het	  netwerk	  van	  de	  jongere,	  zoals	  de	  voetbalcoach,	  meedenken	  over	  
werkmogelijkheden.	  Die	  vacatures	  die	  je	  zo	  vindt,	  komen	  niet	  op	  werk.nl.	  Tamara	  Sloothaak:	  Als	  je	  
als	  partijen	  de	  weg	  naar	  werk	  krachtig	  vormgeeft,	  dan	  voorkom	  je	  beroep	  op	  de	  uitkering.	  Egberdien	  
ten	  Brink:	  Ga	  met	  elkaar	  in	  gesprek,	  luister	  goed,	  en	  verwonder	  u	  hoeveel	  deskundige	  mensen	  er	  zijn	  
in	  andere	  organisaties	  in	  het	  netwerk.	  Roel	  Idema:	  Denk	  aan	  de	  dossiervorming	  over	  jongere,	  zodat	  
duidelijk	  is	  wat	  hij	  of	  zij	  kan.	  Patrick	  Hallink:	  Ga	  als	  gemeente	  vroegtijdig	  met	  scholen	  meekijken	  (is	  
er	  loonwaarde	  bij	  deze	  jongere?)	  en	  ga	  dezelfde	  taal	  spreken.	  Als	  een	  docent	  drie	  jongeren	  uit	  de	  
uitkering	  houdt,	  dan	  heeft	  hij	  zich	  een	  jaar	  lang	  twee	  keer	  terugverdiend.	  
	  

Ronde	  tafels:	  “Bappers	  in	  Friesland?”	  
Na	  de	  pauze	  krijgt	  de	  dagvoorzitter	  vanwege	  de	  vele	  gesprekken	  die	  al	  plaatsvinden	  pas	  na	  enige	  
moeite	  aandacht	  voor	  het	  laatste	  programmaonderdeel:	  ronde	  tafels.	  In	  groepen	  van	  gemengde	  
herkomst	  qua	  organisatie	  inventariseren	  de	  aanwezigen	  wat	  er	  al	  aan	  netwerkactiviteiten	  gebeurt	  en	  
formuleren	  ze	  tips,	  wensen,	  onduidelijkheden	  en	  hun	  eigen	  concrete	  bijdrage	  aan	  het	  netwerk	  de	  
komende	  twee	  weken.	  Een	  paar	  zaken	  die	  opduiken:	  “Er	  is	  onderscheid	  tussen	  beleidsnetwerken	  en	  
uitvoerende	  netwerken	  en	  tussen	  lokale	  en	  regionale.	  Werkgevers	  zitten	  niet	  in	  het	  netwerk,	  maar	  
wel	  in	  het	  Werkgeversservicepunt	  (WSP).	  Lokale	  netwerken	  zijn	  nog	  vrij	  ad	  hoc.	  Leerlingen	  willen	  
geen	  label.	  Leerlingen	  die	  thuis	  komen	  te	  zitten	  zijn	  snel	  hun	  moeizaam	  aangeleerde	  vaardigheden	  
kwijt.	  Bij	  uitval	  op	  het	  werk	  is	  snelle	  opvang	  nodig.	  Vanaf	  2015	  werken	  RMC’s	  ook	  voor	  VSO	  en	  PrO.”	  



Terugkoppeling	  van	  de	  diverse	  tafels	  na	  drie	  kwartier:	  
• In	  Groningen/	  Noord	  Drenthe	  zijn	  alle	  belangrijke	  partijen	  betrokken,	  het	  netwerk	  is	  

nagenoeg	  dekkend	  en	  functioneert	  goed.	  Aandachtspunt	  is	  de	  interne	  communicatie	  binnen	  
gemeenten.	  En	  de	  onduidelijkheid	  over	  voorzieningen	  wordt	  als	  risico	  gezien:	  er	  zijn	  tijdelijke	  
subsidieregelingen	  voor	  jongeren	  met	  blijvende	  beperkingen.	  Duidelijkheid	  hierover	  is	  
urgent!	  

• Je	  moet	  vooral	  de	  bestaande	  netwerken	  in	  stand	  houden	  en	  daarop	  doorgaan.	  Oproep	  aan	  
de	  gemeenten:	  maak	  naam	  en	  06-‐nummer	  van	  de	  verantwoordelijke	  voor	  de	  regie	  bekend.	  

• Deze	  tafel	  met	  mix	  uit	  de	  drie	  noordelijke	  provincies	  heeft	  geconstateerd	  dat	  er	  verschillende	  
werkwijzen	  zijn.	  We	  hebben	  ervaringen	  uitgewisseld	  en	  de	  tafel	  ligt	  vol	  met	  visitekaartjes.	  

• We	  hebben	  vooral	  gedeeld	  wat	  er	  gebeurt	  in	  de	  verschillende	  netwerken.	  NUGgers	  zijn	  als	  
probleemgroep	  benoemd:	  geen	  uitkering	  en	  soms	  geen	  uitzicht	  op	  een	  baan	  van	  de	  
banenafspraak	  (als	  zij	  WML	  kunnen	  verdienen).	  De	  gemeente	  wil	  wel	  iets	  voor	  deze	  groep,	  
maar	  heeft	  een	  (te)	  beperkt	  budget.	  MEE	  maakt	  zich	  zorgen	  dat	  ze	  tegenwoordig	  	  laat	  
worden	  ingeschakeld:	  vroeger	  werkten	  ze	  preventief,	  nu	  worden	  ze	  er	  pas	  bijgehaald	  als	  er	  al	  
een	  probleem	  is.	  

• We	  werken	  niet	  regionaal,	  maar	  lokaal	  hebben	  we	  wel	  goede	  ervaringen.	  Netwerken	  zijn	  in	  
opbouw.	  In	  gemeenten	  moeten	  beleid	  en	  uitvoering	  dichter	  bij	  elkaar	  komen.	  We	  missen	  in	  
het	  netwerk	  werkgevers	  met	  veel	  werkplekken	  voor	  kwetsbare	  schoolverlaters.	  

• Netwerken	  rond	  scholen	  zijn	  al	  georganiseerd,	  gemeenten	  en	  SW	  kunnen	  gewoon	  aansluiten.	  
Als	  we	  de	  bestaande	  expertise	  bij	  elkaar	  brengen,	  zijn	  we	  er.	  Gemeenten	  hebben	  veel	  
beleidsruimte.	  Bepaalde	  zaken	  moeten	  regionaal	  nog	  ontwikkeld	  worden,	  zoals	  de	  
loonwaardebepaling,	  centrale	  werkgeversbenadering	  en	  de	  mogelijkheid	  van	  interne	  
jobcoaching	  bij	  de	  werkgever.	  

• Deze	  Friese	  regio	  heeft	  zich	  afgevraagd	  hoe	  je	  als	  school	  zicht	  krijgt	  op	  de	  leerlingen	  in	  het	  
doelgroepenregister	  en	  hoe	  je	  zicht	  krijgt	  op	  banen	  voor	  de	  Bappers	  (?!?).	  De	  leerlingen	  die	  
geïndiceerd	  zijn	  voor	  een	  Banenafspraakbaan	  (BAB).	  Er	  is	  zorg	  over	  het	  samengaan	  van	  de	  
3D’s.	  De	  aanpak	  is	  nog	  niet	  integraal,	  maar	  dat	  moet	  wel.	  

• Deze	  tafel	  met	  deelnemers	  uit	  Almelo,	  Groningen	  en	  Drenthe	  constateert	  dat	  elke	  regio	  zijn	  
eigen	  dynamiek	  heeft.	  Er	  is	  genoeg	  expertise	  en	  een	  goede	  wil.	  

• Lokaal	  zijn	  de	  netwerken	  er	  al	  wel,	  maar	  regionaal	  nog	  niet	  altijd.	  
• De	  netwerken	  gaan	  goed.	  Een	  aantal	  tips	  en	  opmerkingen	  die	  zijn	  gemaakt:	  

o Werkgevers	  hebben	  nu	  te	  maken	  met	  twee	  systemen:	  Wajongers	  waarbij	  ze	  
aanvullend	  loon	  betalen	  en	  de	  Participatiewet	  waar	  de	  werkgever	  het	  hele	  loon	  
betaalt	  en	  loonkostensubsidie	  ontvangt.	  Personeelsadministratiesystemen	  van	  
werkgevers	  zijn	  daarop	  nog	  niet	  aangepast.	  

o Zet	  alle	  ondersteunende	  regelingen	  op	  een	  rijtje,	  dat	  is	  praktisch	  voor	  de	  
netwerkpartners.	  

o Het	  nieuwe	  intakeformulier	  ABA	  van	  UWV	  is	  moeilijk	  toegankelijk	  voor	  de	  doelgroep.	  
o Entreeopleidingen	  willen	  ook	  een	  warme	  overdracht,	  net	  als	  VSO	  en	  PrO.	  

• Burger	  en	  gemeente	  krijgen	  de	  uitslag	  van	  de	  beoordeling	  banenafspraak,	  maar	  de	  school	  wil	  
die	  ook	  krijgen.	  Er	  bestaan	  verschillende	  werkgeversnetwerken	  met	  vacatures.	  We	  willen	  
daarvan	  een	  totaaloverzicht	  maken	  en	  vragers	  en	  aanbieders	  met	  elkaar	  in	  contact	  brengen.	  

Hélène	  Oppatja	  sluit	  de	  middag	  af:	  “Deze	  middag	  was	  goed	  interactief,	  want	  jullie	  blijven	  maar	  
praten	  met	  elkaar!	  Super.	  	  Laten	  we	  er	  met	  z’n	  allen	  voor	  zorgen	  dat	  de	  jongere	  niet	  tussen	  de	  wal	  en	  
het	  schip	  raakt.” 


