
Bovenregionale	  bijeenkomst	  Schoolse	  netwerken	  -‐	  Venlo	  25	  juni	  2015	  	  

Qua	  opkomst	  spande	  de	  bovenregionale	  bijeenkomst	  in	  Venlo	  de	  kroon.	  Meer	  dan	  150	  deelnemers	  
kwamen	  naar	  de	  Maaspoort	  –	  met	  onovertroffen	  uitzicht	  over	  een	  zomerse	  Maas	  –	  om	  
geïnformeerd	  te	  worden	  en	  kennis	  uit	  te	  wisselen.	  Per	  1	  juli	  krijgen	  de	  gemeenten	  immers	  de	  regie	  
overgedragen	  van	  het	  UWV	  op	  de	  schoolse	  netwerken	  PrO/VSO.	  Voor	  regio	  Noord-‐Limburg	  was	  
dat	  mede	  aanleiding	  voor	  het	  Convenant	  BAANWIJS	  van	  een	  groot	  aantal	  betrokken	  partijen,	  dat	  
een	  sluitende	  aanpak	  en	  duurzaam	  werk	  voor	  deze	  groep	  schoolverlaters	  wil	  bereiken.	  Hun	  
vertegenwoordigers	  zetten	  ter	  plekke	  hun	  handtekening.	  

Noord-‐Limburg	  vierde	  deze	  dag	  dus	  een	  extra	  feestje,	  maar	  de	  andere	  regio’s	  waren	  zeker	  ook	  goed	  
vertegenwoordigd:	  Zuidoost	  Brabant,	  Noordoost	  Brabant,	  Helmond	  de	  Peel,	  Rijk	  van	  Nijmegen,	  
Midden-‐Limburg	  en	  Zuid-‐Limburg.	  Dagvoorzitter	  Tanja	  Willemsen,	  secretaris	  bij	  de	  Programmaraad,	  
formuleert	  het	  belangrijkste	  doel	  van	  de	  bijeenkomst:	  elkaar	  leren	  kennen	  om	  jongeren	  van	  school	  
naar	  werk	  te	  brengen.	  Haar	  woorden,	  en	  die	  van	  de	  volgende	  sprekers,	  zijn	  niet	  alleen	  te	  horen,	  
maar	  ook	  te	  zien:	  via	  simultaanvertaling	  door	  een	  doventolk.	  Eén	  gebaar	  viel	  op:	  onderdeel	  van	  het	  
woord	  “arbeidsdeskundige”	  leek	  een	  gebaar	  te	  zijn	  met	  de	  wijsvinger	  tegen	  de	  zijkant	  van	  het	  hoofd.	  	  
Koppie-‐koppie	  dus.	  Ja,	  die	  arbeidsdeskundige	  kennis	  zullen	  de	  gemeenten	  hard	  nodig	  hebben!	  Tanja	  
Willemsen	  kondigt	  de	  eerste	  spreker	  aan:	  Jan	  Jaap	  de	  Haan,	  directeur	  van	  Cedris,	  de	  
branchevereniging	  van	  de	  sociale	  werkvoorzieningsbedrijven.	  

Panelinterview	  met	  simultaanvertaling	  doventolk	   	   Het	  Convenant	  Baanwijs	  	  is	  getekend	  door	  alle	  partijen

	   	  

	  

Complexer	  netwerk	  
Jan	  Jaap	  de	  Haan	  schetst	  hoe	  het	  netwerk	  voor	  een	  school	  kan	  veranderen:	  van	  klein	  en	  
overzichtelijk	  	  met	  één	  regionale	  contactpersoon	  van	  het	  UWV,	  naar	  complex	  met	  veel	  verschillende	  
gemeenten	  en	  ook	  vaak	  verschillende	  regio’s.	  En	  ook	  de	  rol	  van	  MEE	  verandert.	  Niet	  alle	  gemeenten	  
hebben	  immers	  een	  contract	  gesloten	  met	  MEE.	  Vanuit	  de	  gemeente	  bezien	  schept	  de	  nieuwe	  
situatie	  ook	  kansen:	  door	  de	  drie	  decentralisaties	  kan	  de	  gemeente	  bijvoorbeeld	  gemakkelijker	  
verbindingen	  leggen	  met	  jeugdzorg	  en	  Wmo.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  nieuwe	  problemen:	  de	  nieuwe	  
NUGgers	  (niet-‐uitkeringsgerechtigden).	  Vanwege	  de	  kostendelersnorm	  en	  het	  verdwijnen	  van	  de	  
Wajong-‐uitkering	  voor	  jongeren	  met	  arbeidsvermogen	  krijgen	  schoolverlaters	  die	  bij	  hun	  ouders	  
wonen	  en	  niet	  meteen	  een	  baan	  hebben,	  vaak	  geen	  uitkering.	  Ze	  raken	  dan	  gemakkelijk	  uit	  beeld	  bij	  
de	  gemeente.	  De	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  die	  jongeren	  holt	  achteruit,	  ze	  kunnen	  thuis	  en	  op	  
straat	  probleemsituaties	  veroorzaken.	  Meteen	  aan	  het	  werk	  gaan	  is	  dus	  ook	  voor	  deze	  groep	  heel	  
belangrijk,	  maar	  niet	  elke	  gemeente	  heeft	  budget	  voor	  begeleiding	  beschikbaar.	  	  



Panelinterview:	  “benader	  de	  werkgevers	  op	  het	  juiste	  moment”	  
Tanja	  Willemsen	  interviewt	  een	  uitgebreid	  panel	  van	  betrokkenen:	  	  

• Geert	  Vergeldt,	  HR-‐manager	  van	  Vostermans	  Companies,	  een	  ventilatorenbedrijf	  uit	  Venlo;	  	  
• Don	  Thijssen,	  Regiomanager	  UWV	  WERKbedrijf	  Noord-‐	  en	  Midden-‐Limburg;	  	  
• Peter	  Freij,	  bestuursvoorzitter	  van	  Onderwijsgroep	  Buitengewoon;	  	  
• Peter	  Thuis,	  bestuursvoorzitter	  van	  Gilde	  Opleidingen	  (ROC);	  	  
• Monaïm	  Benrida	  van	  het	  Ministerie	  van	  OCW,	  Accountmanager	  VSV	  en	  Implementatie	  

Passend	  Onderwijs	  voor	  een	  aantal	  regio’s;	  	  
• Vera	  Tax,	  Wethouder	  Sociale	  Zaken,	  Werkgelegenheid	  en	  Evenementen	  bij	  Gemeente	  Venlo.	  	  

Geert	  Vergeldt:	  Vostermans	  Companies	  maakt	  zich	  al	  jarenlang	  hard	  voor	  de	  doelgroep.	  Dat	  kwam	  
door	  vergrijzing	  in	  de	  gieterij	  in	  2009/2010.	  We	  zijn	  toen	  gaan	  nadenken	  wie	  dat	  werk	  zouden	  willen	  
gaan	  doen.	  Zo	  kwamen	  we	  op	  mensen	  met	  een	  beperking.	  Die	  houden	  dit	  werk	  vol	  en	  verzuimen	  
weinig.	  Don	  Thijssen:	  Ondernemers	  staan	  er	  wel	  voor	  open,	  maar	  “hoe	  moet	  dat”.	  Tip:	  zoek	  elkaar	  
op	  om	  van	  elkaar	  te	  leren	  en	  zorg	  voor	  gedreven	  mensen.	  Peter	  Freij:	  We	  zijn	  samen	  met	  UWV	  
initiator	  van	  het	  convenant.	  We	  zien	  kansen,	  omdat	  een	  aantal	  ontwikkelingen	  zich	  bij	  de	  gemeente	  
concentreert.	  Dat	  is	  goed,	  maar	  ook	  moeilijk	  en	  veel.	  Wat	  betekent	  dat	  voor	  de	  leerlingen?	  Hopelijk	  
niet	  te	  veel.	  We	  werken	  met	  800	  à	  900	  bedrijven	  uit	  de	  regio	  samen	  voor	  stages	  en	  werk.	  Peter	  
Thuis:	  Sinds	  kort	  bieden	  we	  als	  ROC	  ook	  Entree-‐opleidingen	  aan.	  We	  waren	  altijd	  heel	  erg	  gericht	  op	  
diplomering,	  maar	  soms	  blijkt	  doorstroom	  naar	  niveau	  2	  niet	  mogelijk.	  Dan	  proberen	  we	  een	  leerling	  
toch	  naar	  werk	  te	  plaatsen.	  Deze	  regio	  werkt	  veel	  samen,	  volgens	  het	  triple	  helixmodel	  
(samenwerking	  van	  ondernemers,	  gemeenten	  en	  onderwijs).	  Monaïm	  Benrida:	  We	  moeten	  anders	  
aankijken	  tegen	  schoolverlaten	  zonder	  diploma	  en	  andere	  succesdefinities	  definiëren:	  een	  baan	  in	  
plaats	  van	  een	  diploma.	  Vera	  Tax:	  Ik	  ben	  ook	  verantwoordelijk	  voor	  het	  jeugdwerkloosheidsbeleid	  
voor	  de	  regio.	  Als	  je	  jongeren	  verliest,	  dan	  verlies	  je	  ze	  voor	  altijd.	  Ze	  aan	  het	  werk	  krijgen	  is	  een	  
eenvoudige	  ambitie,	  maar	  moeilijk	  te	  realiseren.	  Vandaag	  hebben	  we	  de	  werkgevers	  niet	  actief	  
uitgenodigd,	  omdat	  het	  vooral	  over	  de	  techniek	  binnen	  de	  publieke	  dienstverlening	  gaat.	  Je	  moet	  
werkgevers	  op	  het	  juiste	  moment	  benaderen,	  via	  het	  regionale	  Werkbedrijf	  en	  het	  
werkgeversservicepunt	  (WSP),	  en	  de	  vraag	  van	  de	  werkgever	  voorop	  stellen.	  Ondernemers	  moeten	  
en	  kunnen	  vooral	  elkaar	  inspireren.	  Onze	  opdracht	  is	  om	  het	  netwerk	  in	  stand	  te	  houden	  en	  verder	  
te	  verbinden	  met	  grote	  en	  kleine	  werkgevers.	  

Film	  BAANWIJS	  en	  tekenen	  convenant	  
Vervolgens	  wordt	  een	  aansprekende	  korte	  film	  getoond	  over	  BAANWIJS.	  Leerlingen	  vertellen	  wat	  zij	  
belangrijk	  vinden	  in	  werk.	  We	  leren	  dat	  gemeente	  Venlo	  een	  eigen	  arbeidsdeskundige	  heeft	  die	  
samen	  met	  de	  jongerencoaches	  het	  netwerk	  vormgeeft.	  De	  jongerencoaches	  zijn	  wekelijks	  op	  de	  
scholen	  aanwezig.	  	  
Dan	  is	  het	  tijd	  voor	  het	  tekenen	  van	  het	  regionale	  Convenant	  BAANWIJS:	  achtereenvolgens	  door	  zes	  
wethouders,	  zes	  onderwijsbestuurders	  en	  UWV.	  Applaus!	  

Presentatie	  werkproces	  doelgroepenregister	  
Nick	  Goedman,	  Arbeidsdeskundige	  (AD)	  van	  UWV,	  geeft	  een	  presentatie	  over	  het	  werkproces	  voor	  
aanmelding	  van	  leerlingen	  bij	  het	  doelgroepenregister.	  Omdat	  het	  aantal	  inschrijvingen	  in	  het	  
doelgroepenregister	  via	  de	  gemeenten	  sterk	  achterbleef,	  heeft	  de	  staatssecretaris	  een	  extra	  route	  
vormgegeven.	  Leerlingen	  (of	  eigenlijk	  burgers)	  kunnen	  zichzelf	  aanmelden	  bij	  UWV	  via	  het	  formulier	  
ABA	  (aanvraag	  beoordeling	  arbeidsvermogen).	  Verder	  is	  er	  een	  regeling	  dat	  leerlingen	  in	  nauwe	  
samenwerking	  met	  de	  	  scholen	  dit	  schooljaar	  hun	  aanvraag	  	  bij	  	  UWV	  kunnen	  indienen..	  Deze	  
groepen	  worden	  tijdelijk	  opgenomen	  in	  het	  doelgroepregister.	  Op	  een	  later	  moment	  volgt	  de	  



beoordeling.	  Mocht	  een	  (dan	  ex-‐)leerling	  toch	  niet	  tot	  de	  doelgroep	  horen,	  dan	  blijft	  de	  registratie	  
nog	  twee	  volgende	  kalenderjaren	  van	  kracht.	  Daarna	  tellen	  de	  banen	  niet	  meer	  mee	  voor	  de	  
banenafspraak.	  	  Mocht	  het	  vooraf	  duidelijk	  zijn	  dat	  een	  leerling	  geen	  positieve	  doelgroepbeoordeling	  	  
kan	  verwachten,	  dan	  kan	  het	  dus	  verstandig	  zijn	  om	  geen	  doelgroepbeoordeling	  aan	  te	  vragen.	  UWV	  
draagt	  de	  regie	  op	  de	  schoolse	  netwerken	  per	  1	  juli	  weliswaar	  over	  aan	  de	  gemeenten,	  maar	  per	  
regio	  is	  er	  tot	  eind	  2015	  nog	  een	  “dedicated	  AD”	  voor	  advies.	  De	  regiomanager	  UWV	  weet	  wie	  dat	  is.	  	  

Rondetafeldiscussie:	  “niet	  de	  regeling,	  maar	  het	  kind	  staat	  voorop”	  
De	  aanwezigen	  gaan	  in	  groepen	  van	  tien	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  en	  wisselen	  van	  alles	  uit.	  
Bijvoorbeeld:	  Wij	  werken	  als	  school	  al	  vanaf	  het	  eerste	  jaar	  met	  snuffelstages.	  In	  het	  vierde	  jaar	  doen	  
leerlingen	  al	  echt	  werkervaring	  op….	  Begeleiding	  blijft	  vaak	  langdurig	  nodig,	  dat	  wordt	  vaak	  
gebagatelliseerd.	  Plaatsen	  is	  makkelijk,	  maar	  houden	  is	  moeilijk.	  Daarvoor	  heb	  je	  een	  
langetermijnvisie	  nodig,	  maar	  de	  politiek	  is	  meer	  van	  de	  korte	  termijn….Je	  moet	  ondernemers	  
ontzorgen.	  Die	  willen	  zwarte	  cijfers	  draaien…Niet-‐willende	  werkgevers	  vinden	  de	  eventuele	  heffing	  
van	  de	  quotumregeling	  	  geen	  probleem.	  Je	  moet	  werkgevers	  dus	  niet	  dwingen,	  maar	  verleiden,	  met	  
goede	  voorbeelden	  van	  andere	  werkgevers…	  Een	  deel	  van	  het	  SW-‐bedrijf	  is	  Venray	  is	  overgenomen	  
door	  Groenbedrijf	  Dolmans	  Landscaping.	  De	  mensen	  die	  bij	  dat	  SW-‐onderdeel	  werkten,	  worden	  
gedetacheerd	  bij	  Dolmans.	  Het	  SW-‐bedrijf	  wil	  nu	  ook	  met	  andere	  doelgroepen	  gaan	  werken,	  omdat	  
het	  aantal	  SW’ers	  langzaam	  zal	  afnemen…Het	  is	  voor	  de	  school	  lastig	  dat	  de	  voorzieningen	  van	  
gemeenten	  verschillend	  zijn…Ik	  moet	  nu	  voor	  een	  leerling	  een	  stage	  in	  zijn	  woonplaats	  gaan	  regelen,	  
omdat	  de	  woongemeente	  geen	  vervoer	  vergoedt	  als	  de	  leerling	  niet	  zelfstandig	  met	  het	  OV	  kan.	  Een	  
aanwezige	  vertegenwoordiger	  van	  die	  gemeente	  roept	  “Ik	  redeneer	  niet	  vanuit	  de	  regeling,	  maar	  
vanuit	  het	  kind.	  Als	  dat	  ergens	  een	  goede	  stage	  kan	  krijgen,	  dan	  regel	  ik	  vervoer!”…	  Voorheen	  kon	  je	  
leerlingen	  onder	  de	  18	  jaar	  aan	  het	  werk	  helpen	  met	  voorzieningen	  van	  het	  UWV.	  Hoe	  zit	  dat	  nu?...	  
Hoe	  krijg	  je	  werkgevers	  enthousiast?	  Je	  moet	  als	  gemeente	  het	  goede	  voorbeeld	  geven…	  Het	  
onderwijs	  denkt	  dat	  een	  MBO-‐diploma	  de	  norm	  is	  om	  aan	  het	  werk	  te	  komen,	  maar	  twee	  derde	  van	  
de	  PrO-‐leerlingen	  vindt	  vanuit	  school	  gewoon	  werk….Maak	  als	  gemeente	  gebruik	  van	  het	  
werkgeversnetwerk	  van	  het	  onderwijs!........Houd	  rekening	  met	  de	  thuissituatie	  van	  de	  jongere……..	  

Dagvoorzitter	  Tanja	  Willemsen	  laat	  vier	  tafels	  vertellen	  wat	  er	  bij	  hen	  besproken	  is	  en	  geeft	  dan	  tot	  
slot	  het	  woord	  aan	  Marleen	  van	  Rijnsbergen,	  gedeputeerde	  Werk	  en	  Welzijn	  van	  provincie	  Limburg.	  
Die	  geeft	  aan	  dat	  arbeidsmarkt	  weliswaar	  geen	  kerntaak	  van	  de	  provincie	  is,	  maar	  dat	  Limburg	  toch	  
wil	  investeren	  in	  structuurversterking	  en	  arbeidsplaatsen.	  Ze	  komt	  als	  net-‐nieuwe	  gedeputeerde	  op	  
veel	  plaatsen	  luisteren	  en	  wil	  aansluiten	  bij	  wat	  er	  al	  is.	  Ze	  wil	  vooral	  structurele	  zaken	  in	  beweging	  
krijgen.	  Ze	  vindt	  het	  fijn	  dat	  ze	  er	  vandaag	  bij	  was	  en	  ze	  wenst	  de	  aanwezigen	  veel	  succes.	  	  

 


