
Stroomopwaarts 

Begeleiding jongeren met psychische 

kwetsbaarheid 



Opzet 

• Korte inleiding Stroomopwaarts 

• Visie  

• Aanpak begeleiding Jongeren met psychische 

kwetsbaarheid 

– Training medewerkers door GGZ, MEE en Pameijer 

– GGZ Doel re-integratie traject 

– Jobcoaching  Volzin en Stroomopwaarts 

– Toekomstcoach MEE 

– SOW Route 

 

 



Stroomopwaarts MVS 

Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken en bevoegdheden van de 

gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op 

het gebied van het sociaal domein, te weten:  

- Participatiewet,  

- De wetten inkomensvoorziening,  

- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  

- Uitvoering armoederegelingen 

- Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 

 



Aanleiding oprichting 

- slagvaardiger op de regionale arbeidsmarkt,  

- Meer kansen invulling geven werkgeverschap aan 

mensen met een arbeidsbeperking 

- betere afspraken maken met lokale ondernemers 

over invulling van sociaal ondernemerschap  

- gemeentelijke taken in kader van werk en 

inkomen doelmatiger en doeltreffender 

organiseren (digitalisering vraagt schaalgrootte). 

 

 



Wettelijke kaders 

Stroomopwaarts MVS voert haar taken uit binnen: 

- Geldende wet- en regelgeving (o.a. Participatiewet) 

- Door de raad vastgestelde verordeningen en 

beleidsnotities 

- Door de raad vastgestelde financiële kaders voor zowel 

de verstrekkingen, als voor de uitvoering 

 

Gemeenten en SOW hebben een gezamenlijke opgave 

binnen het sociaal domein 



Missie – wat willen we bereiken 

• Stroomopwaarts ondersteunt mensen in een (tijdelijk) inkomen 

en ondersteunt ze in een financiële zelfredzaamheid 

• Stroomopwaarts is de werkgever voor mensen met een 

arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig hebben 

• Stroomopwaarts is de spil in het netwerk voor inwoners met een 

 afstand tot de arbeidsmarkt: 

– DE schakel tussen publiek en privaat; 

– Professionele dienstverlener en verbinder die ondernemers weet te 

betrekken bij maatschappelijke opgaven en inwoners met een afstand 

tot de arbeidsmarkt zelfredzaam maakt door middel van werk (waar 

mogelijk regulier) of andere vormen van participatie. 

 

 



Onze kernwaarden 



Waarom integrale aanpak?  

• Maximale participatie: zoveel mogelijk mensen doen (naar 

vermogen) mee aan de samenleving! 

• Bij voorkeur via betaald werk (maximale benutting 

arbeidspotentie en infrastructuur WLB) 

• Door de koppeling van opgave Werk en Inkomen (en 

integratie WLB) kunnen we beter sturen op 

schadelastbeperking (inzetten loonkostensubsidie/ sturen op 

parttime werk, invulling geven aan garantiebanen intern) 

 

 

 



Aanleiding: Inzicht klanten   

1. Veel klanten grote afstand tot de arbeidsmarkt (65%) door 

multi problematiek (schulden/ verslaving/ sociaal kwetsbaar) 

2. Jongeren vallen uit van school en werk en melden zich 

onvoldoende terug (onzichtbaar) 

3. Jongeren komen slecht afspraken na (oorzaak onderzocht) 

4. Geen natuurlijke samenwerking meer tussen VSO/ PRO en de 

sociale werkvoorziening (geen toegang SW) 

5. Strengere indicering WAJONG leidt tot stijging instroom 

jongeren met psychische kwetsbaarheid 



Hoe herkennen we onze klant? 

• Vraag ontstond wat de oorzaak was van afwijkend gedrag?  

• Is er sprake van een psychische dan wel verstandelijke 

kwetsbaarheid die dat gedrag beïnvloed? 

• Training door stichting MEE en GGZ Delfland 

• Kennis van kenmerken van klanten met bepaalde 

kwetsbaarheid 

• Klant herkennen door inzetten bepaalde vragentechniek 

• Begeleiding aansluiten op deze kenmerken 

 



Inzet specifieke jobcoaching 

• Begeleiding van de kwetsbare werknemer op de 

werkvloer door een jobcoach van Volzin (specilaist) 

• Buddy systeem waardoor onze jobcoaches leren hoe de 

begeleiding af te stemmen 

• Training aan de begeleider op de werkvloer 

(handvatten) 



Klantgroep 4 (grote afstand) 

• Re-integratie traject met GGZ Doel  

• DOEL maakt onderdeel uit van GGZ Delfland. GGZ 

Delfland is een GGZ instelling die regionaal opereert en 

veel waarde hecht aan locale binding. GGZ Delfland 

heeft als missie om mensen met een psychiatrische 

aandoening of een psychische kwetsbaarheid te 

ondersteunen bij het hervinden van de regie op hun 

leven. 

 



Doelgroep en doel 

  

• Klanten uit klantgroep 4 (geen bemiddeling naar regulier 

werk mogelijk) die kampen met een psychische beperking, 

maar wel de potentie en/of motivatie hebben om zich verder 

te ontwikkelen. 

  

• Doel van de trajecten is om cliënten te bewegen te 

participeren in de samenleving of zorg te aanvaarden en de 

problemen die zij ervaren op te pakken. 

 



Gewenste resultaat 

• Er starten in de pilotfase 20-25 klanten van Stroomopwaarts 

aan een traject. 

• 30% van de klanten stroomt door naar een traject naar 

regulier werk 

• 40% van de klanten stroomt door naar een traject naar 

vrijwilligerswerk 

• Maximal 5% van de klanten valt uit voor afronding van het 

traject 

• Alle klanten die niet bemiddelbaar blijken voor 

bovenstaande trajecten, zijn wel toegeleid naar zorg. 

 



Toekomstcoach Mee 

Inzicht:  

• Preventieve aanpak nodig die de domeinen onderwijs, werk, 

inkomen, en zorg overstijgt.  

• Problemen bij de transitie van school naar werk of werk naar 

werk kunnen worden voorkomen door op tijdig te beginnen 

met het bieden van informatie, overzicht, houvast en 

ondersteuning en deze door te laten lopen tot in het werk. 

• Dat vraagt om één aanspreekpunt, dat in staat is om school, 

werk en thuis als één geheel te overzien.  

• Coördinatietaken liggen bij de toekomstcoach van MEE 



Jongeren VSO / PRO 

Inzicht: 

Jongeren die vanuit school doorstromen naar werk 

vallen vaak snel uit of vinden geen passend werk 

 

Zonder extra ondersteuning melden zij zich op hun 

23e voor een uitkering 



Wat doen wij? 

• Iedereen doet mee (pilot gestart 2016) 

• VSV convenant gemeenten Maassluis Vlaardingen Schiedam 

• Sluitende aanpak kwetsbare jongeren 



Sluitende aanpak kwetsbare 

jongeren 

Doel: processen op elkaar afstemmen, rollen en verantwoordelijkheden 

afspreken 

• Scholen 

• Maatschappelijke instanties 

• Stroomopwaarts  

• Werkgevers  

• UWV (tbv indicatiestelling) 

 

Resultaat : garantiebaan, beschut werk of dagbesteding 

 



VSV convenant MVS 

• Samenwerking Steunpunt Jongeren, 

Stroomopwaarts MVS en de scholen 

• Doorstroomtafels en onzichtbare jongeren 



Iedereen doet mee 

• Groep van 20 jongeren van VSO, PRO, Entree 

• Doelgroep bepaald samen met de scholen, de 

jongeren met doelgroep verklaring, niet te 

bemiddelen  (naar stage/ werk) door school 



Traject 

• Stagejaar wordt ingevuld met leerwerktraject 

binnen Werk Leerbedrijf Stroomopwaarts 

– Werktraject (intern en extern) 

– Training werknemersvaardigheden 

– Training omgaan met geld 

• School heeft regie 

• Coördinatie door toekomstcoach MEE 

 



Tweede jaar 

• Betaalde baan (via Stroomopwaarts) 

– Interne of externe garantiebaan 

• Payroll constructie WGI 

• Indicatieproces “beschut werken” opstarten waar 

nodig 



Iedereen doet mee 

• Resultaten pilot 

– 7 Jongeren aan het werk, garantiebaan 

– 3 Jongeren mogelijk indicatie beschut werk  

– 8 Jongeren nog in begeleiding 

– 2 jongeren gestopt 

 

– Samenwerking met de scholen verbeterd 

 

 



Bijzondere bevindingen 

• Gebrek aan structuur van Praktijkschool jongeren 

(salaris en kostendelersnorm trigger moment) 

• Rolverdeling school/ werkbedrijf en coach Mee 

vraagt duidelijke afbakening 

• Meer jongeren zijn dankzij de begeleiding 

doorgestroomd naar garantiebaan (verwachting 

beschut) 

 

 



Bevindingen 2 

• Meer zij instromers dan verwacht 

• Andere kijk door onderwijs dan door werkbedrijf 

(focus werk) 

• Indicatie UWV (praktijkroute) wordt overgenomen 

doordat we een arbeidskundige inschakelen 

• Werkgevers kiezen voor detacheringsmodel 

(vandaar samenwerking WGI) 

 



Wat nog nodig 

• Landelijke kaderregeling arbeidsvoorwaarden 

onderkant arbeidsmarkt 

• Mogelijk vangnet tussen beschut en garantiebaan 

bieden 

• Eenduidige regels voor werkgevers (waarbij 

werken loont) 

 



Vragen? 

 


