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Ruim	  honderd	  betrokkenen	  uit	  midden-‐Nederland	  waren	  naar	  Bunnik	  getogen	  om	  van	  elkaar	  te	  
leren	  en	  verbindingen	  te	  leggen	  op	  deze	  bijeenkomst	  van	  de	  Programmaraad.	  Over	  anderhalve	  
week	  is	  immers	  de	  officiële	  overdracht	  van	  de	  regie	  van	  UWV	  naar	  gemeenten	  op	  de	  schoolse	  
netwerken	  rond	  VSO	  en	  PrO.	  Vooral	  in	  de	  grotere	  gemeenten	  weten	  de	  partijen	  elkaar	  al	  goed	  te	  
vinden.	  In	  sommige	  kleinere	  gemeenten	  moet	  echter	  nog	  héél	  veel	  gebeuren.	  In	  een	  enkel	  geval	  is	  
zelfs	  nog	  niet	  geregeld	  hoe	  de	  gemeente	  de	  loonwaardemeting	  laat	  uitvoeren.	  Daar	  komt	  de	  
mogelijkheid	  om	  te	  leren	  van	  anderen	  op	  deze	  bijeenkomst	  dus	  als	  geroepen!	  

Middagvoorzitter	  Tanja	  Willemsen,	  secretaris	  bij	  de	  Programmaraad,	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  
Ze	  controleert	  via	  handopsteken	  of	  alle	  regio’s	  vertegenwoordigd	  zijn:	  Gooi-‐	  en	  Vechtstreek,	  
Amersfoort,	  Achterhoek,	  Food	  Valley,	  Midden-‐Gelderland,	  Midden-‐Utrecht	  en	  Rivierenland.	  Alle	  
regio’s	  zijn	  present,	  en	  nog	  een	  enkeling	  uit	  een	  andere	  regio.	  Er	  zijn	  veel	  	  scholen	  en	  gemeenten	  
(onderwijs,	  RMC,	  sociale	  dienst,	  SW)	  aanwezig,	  en	  verder	  UWV’ers,	  MEE-‐consulenten,	  re-‐
integratiebedrijven,	  adviesorganisaties	  en	  cliëntorganisaties.	  Tanja	  kondigt	  aan	  René	  Paas,	  voorzitter	  
van	  Divosa,	  de	  vereniging	  van	  directeuren	  van	  sociale	  diensten.	  
	  
Netwerken	  in	  de	  pauze	  	   	   	   	   René	  Paas	  spreekt	  de	  zaal	  toe	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Werk	  beste	  dat	  je	  iemand	  kunt	  geven	  
René	  Paas	  geeft	  aan	  dat	  er	  bij	  Divosa	  één	  dominante	  opvatting	  is:	  werk	  is	  het	  beste	  dat	  je	  iemand	  
kunt	  geven,	  nog	  veel	  belangrijker	  dan	  inkomen.	  Door	  werk	  doet	  iemand	  mee	  aan	  de	  maatschappij.	  In	  
de	  kaartenbakken	  van	  de	  gemeenten	  zitten	  veel	  mensen	  met	  beperkte	  kansen	  op	  werk.	  Vandaag	  
gaat	  het	  over	  een	  nog	  moeilijker	  doelgroep.	  Werk	  lijkt	  soms	  een	  onbereikbaar	  ideaal.	  Het	  belang	  van	  
een	  netwerk	  om	  werk	  te	  krijgen	  is	  dan	  ook	  heel	  groot.	  Vandaag	  kunnen	  we	  beginnen	  om	  dat	  netwerk	  
goed	  te	  gaan	  regelen,	  voor	  zover	  dat	  nog	  niet	  het	  geval	  is.	  De	  gemeenten	  krijgen	  de	  regie.	  Regie	  
voeren	  is	  kansloos	  als	  je	  geen	  rekening	  houdt	  met	  de	  spelers	  die	  al	  jaren	  betrokken	  zijn.	  

“ABA”	  en	  “dedicated	  AD’ers”	  
Nick	  Goedman,	  arbeidsdeskundige	  van	  UWV	  geeft	  een	  presentatie	  over	  het	  nieuwe	  werkproces	  bij	  
UWV	  voor	  VSO/PrO-‐leerlingen..	  Er	  is	  nu	  op	  de	  UWV-‐site	  het	  aanvraagformulier	  ABA	  (advies	  
beoordeling	  arbeidsvermogen),	  naast	  de	  aanvraagmogelijkheid	  van	  Wajong	  voor	  jongeren	  zonder	  
arbeidsvermogen.	  De	  jongeren	  kunnen	  via	  het	  ABA-‐formulier	  zelf	  een	  indicatie	  doelgroepenregister	  
aanvragen.	  Jongeren	  die	  dit	  schooljaar	  van	  VSO	  of	  PrO	  komen,	  krijgen	  overigens	  een	  tijdelijke	  
indicatie	  doelgroepenregister.	  De	  scholen	  hebben	  daarover	  kort	  geleden	  een	  brief	  gekregen.	  Ook	  
jongeren	  die	  afgelopen	  schooljaar	  afgewezen	  zijn	  voor	  Wajong,	  worden	  opgenomen	  	  in	  het	  register.	  
Later	  volgt	  een	  definitieve	  beoordeling.	  Nick	  Goedman	  wijst	  erop	  dat	  de	  arbeidsdeskundigen	  van	  
UWV	  weliswaar	  per	  1	  juli	  niet	  meer	  op	  de	  scholen	  aanwezig	  zijn,	  maar	  dat	  de	  zogenaamde	  
“dedicated	  AD’er”	  nog	  tot	  het	  eind	  van	  2015	  beschikbaar	  zijn	  voor	  het	  geven	  van	  advies.	  De	  naam	  
van	  de	  dedicated	  ADer	  in	  een	  bepaalde	  regio	  is	  te	  achterhalen	  via	  de	  UWV-‐regiomanager	  .	  	  



Panelinterview:	  Doelgroepenregister	  tegen	  verdringing	  
Middagvoorzitter	  Tanja	  Willemsen	  interviewt	  het	  panel:	  	  

• Patrick	  Hallink	  (directeur	  Edunova);	  
• Marion	  Libregts	  (senior	  beleidsadviseur	  onderwijs	  arbeidsmarkt	  SBB	  Boris);	  	  
• Els	  Kruisselbrink	  (consulent	  leren	  en	  werken	  MEE).	  	  

Wat	  doen	  jullie	  voor	  de	  netwerken?	  Els	  Kruisselbrink:	  MEE	  is	  al	  jaren	  in	  schoolse	  netwerken	  
betrokken,	  maar	  adviseert	  mensen	  met	  beperkingen	  op	  alle	  levensgebieden.	  MEE	  is	  gewend	  te	  
ondersteunen	  en	  integraal	  naar	  de	  situatie	  te	  kijken:	  samen	  met	  de	  klant	  beoordelen	  wat	  nodig	  is	  en	  
randvoorwaarden	  creëren.	  Twee	  jaar	  nazorg	  van	  school	  is	  bijvoorbeeld	  niet	  genoeg.	  Vaak	  hebben	  
oud-‐leerlingen	  ook	  later	  in	  hun	  leven	  ondersteuning	  op	  het	  werk	  nodig.	  Patrick	  Hallink:	  Edunova	  
destilleert	  de	  werkzame	  bestanddelen	  uit	  arbeidstoeleidingsprojecten,	  bijvoorbeeld	  de	  vele	  ESF-‐
projecten,	  en	  verspreidt	  die	  over	  het	  werkveld	  (scholen,	  gemeenten).	  Patrick	  Hallink	  wijst	  erop	  dat	  
het	  percentage	  laagopgeleide	  banen	  in	  regio’s	  vaak	  niet	  erg	  is	  gedaald,	  maar	  dat	  verdringing	  
plaatsvindt.	  Het	  doelgroepenregister	  kan	  helpen	  om	  voor	  deze	  groep	  schoolverlaters	  verdringing	  
tegen	  te	  gaan.	  Marion	  Libregts:	  SBB	  Boris	  ondersteunt	  scholen	  om	  hun	  leerlingen	  via	  het	  MBO-‐
systeem	  van	  werkend	  leren	  te	  scholen	  en	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen.	  

Rondetafeldiscussie:	  gebruik	  netwerk	  jongere	  
Na	  de	  pauze	  gaan	  de	  aanwezigen	  in	  kleinere	  groepen	  uiteen	  om	  (zo	  nodig)	  kennis	  te	  maken,	  
ervaringen	  en	  wensen	  uit	  te	  wisselen	  en	  concrete	  afspraken	  te	  maken.	  Een	  aantal	  uitkomsten:	  

• Zoek	  uit	  met	  je	  gemeente	  welke	  netwerken	  er	  al	  zijn	  met	  welke	  partners.	  Geld	  blijft	  een	  
probleem.	  Een	  good	  practice	  uit	  Zeeland:	  iemand	  van	  het	  WSP	  (werkgeversservicepunt)	  kent	  alle	  
regelingen	  goed	  en	  zit	  bij	  de	  netwerkgesprekken.	  

• Doetinchem	  heeft	  een	  goed	  netwerk.	  De	  wens	  is	  om	  al	  vóór	  18	  juli	  leerlingen	  in	  het	  register	  te	  
kunnen	  inschrijven.	  

• In	  Utrecht	  en	  Apeldoorn	  worden	  de	  werkgevers	  ontzorgd	  door	  de	  gemeente.	  Er	  is	  een	  heldere	  
structuur.	  De	  jongeren	  die	  na	  school	  aan	  het	  werk	  zullen	  gaan	  zijn	  goed	  in	  beeld.	  Men	  gebruikt	  
het	  netwerk	  van	  de	  jongeren	  ook	  om	  banen	  te	  vinden.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  als	  14-‐	  tot	  16-‐jarigen	  al	  
werkervaring	  opdoen,	  zodat	  ze	  een	  idee	  krijgen	  wat	  ze	  willen.	  

• In	  regio	  Utrecht	  wordt	  het	  lagere	  budget	  als	  een	  groot	  knelpunt	  ervaren.	  In	  deze	  regio	  is	  het	  
netwerk	  goed	  opgebouwd	  via	  twee	  pilotprojecten	  rond	  schoolverlaters	  van	  Entree-‐	  en	  VSO/PrO.	  
Er	  is	  een	  regionaal	  sluitend	  Entree-‐aanbod.	  Er	  is	  een	  regionaal	  overdrachtsformulier	  ontwikkeld.	  

• In	  Amersfoort	  zijn	  er	  al	  jaren	  twee	  netwerken:	  één	  met	  tweewekelijkse	  bijeenkomsten	  van	  de	  
drie	  PrO-‐scholen	  met	  het	  ATC	  (arbeidstrainingscentrum),	  en	  een	  breder	  netwerk.	  De	  gemeenten	  
draaien	  al	  jaren	  mee.	  De	  ervaring	  is	  hier	  dat	  leerlingen	  die	  rechtstreeks	  van	  het	  PrO	  aan	  het	  werk	  
gaan,	  betere	  banen	  krijgen	  dan	  leerlingen	  die	  uitstromen	  uit	  de	  Entree-‐opleiding.	  Ook	  op	  het	  
werk	  kan	  de	  leerling	  doorleren.	  

• Arnhem	  kent	  een	  bovenregionaal	  overleg	  op	  uitvoerend	  niveau	  over	  de	  doelgroep	  dat	  goed	  
werkt.	  Ze	  gaan	  het	  WSP	  als	  gesprekspartner	  betrekken:	  hoe	  kun	  je	  leerlingen	  en	  opgehaalde	  
werkplekken	  bijeenbrengen.	  Wat	  betrokkenen	  als	  belemmerend	  ervaren:	  dat	  het	  beleid	  en	  de	  
verordeningen	  per	  gemeente	  verschillen.	  

• Het	  netwerk	  in	  Midden-‐Gelderland	  werkt.	  Bij	  de	  centrumgemeente	  gaat	  het	  goed,	  bij	  de	  kleinere	  
gemeenten	  kan	  het	  nog	  	  iets	  beter.	  Ze	  gebruiken	  het	  netwerk	  van	  de	  leerlingen	  zelf	  om	  werk	  te	  
vinden.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  als	  leerlingen	  al	  in	  hun	  eerste	  leerjaar	  starten	  met	  werken	  en	  leren.	  

• In	  Rivierenland	  bestaat	  al	  een	  vrij	  goed	  netwerk.	  We	  spreken	  alleen	  nog	  niet	  allemaal	  dezelfde	  
taal,	  daar	  gaan	  we	  aan	  werken.	  



• In	  de	  Gooi-‐	  en	  Vechtstreek	  zijn	  de	  netwerken	  nog	  niet	  overgedragen.	  De	  gemeenten	  zijn	  nog	  
volop	  bezig	  om	  hun	  standpunt	  te	  bepalen.	  	  Aanwezigen	  hebben	  suggesties	  gedaan	  hoe	  hiermee	  
om	  te	  gaan.	  In	  deze	  regio	  is	  een	  goed	  project	  gedaan	  door	  UWV,	  re-‐integratiebedrijven,	  
gemeenten	  en	  de	  rest	  van	  het	  sociale	  domein	  voor	  de	  huidige	  Wajongers	  en	  mensen	  met	  een	  
SW-‐indicatie.	  

 


