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• Voorstellen

• Invoering participatiewet

• Nieuwe doelgroep door wajong

• We vonden jongeren met beperking al lastig… 

Aanleiding 



De doelgroep
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Kwetsbare jongeren of ruwe diamanten?
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• Via mobiele telefoon

• https://kahoot.it

• Voer gamepin in en nickname

Kennen wij de doelgroep ?

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


Filmpje

Wat halen jullie uit deze aanpak?  

Een (betaalde) baan die bij je past 



DO’s

 Maak persoonlijk contact. Wees eerlijk en oprecht, toon respect, geef vertrouwen, 

biedt hulp. 

 Wees positief en behandel de jongere als gelijkwaardig.

 Wees voldoende bereikbaar (Whatsapp), maak gebruik van social media.

 Leef je in en maak gebruik van hun interesses. 

 Betrek de omgeving van de jongere.

 Maak de jongere medeverantwoordelijk.

 Wees duidelijk en laat het verleden het verleden.

Bereiken en activeren van de doelgroep



Bereiken en activeren van de doelgroep

DON’ ts

• Hiërarchische benadering toepassen. 

• Alleen telefonisch en schriftelijk contact zoeken. Alleen bereikbaar zijn tijdens 

kantooruren. 

• Jongeren ver-/beoordelen op gemaakte keuzes en/of verleden. 

• Jongeren ‘zien’ zoals ze zichzelf op dat moment presenteren. Interesses van de 

jongeren niet meenemen in aanpakken en oplossingen. 

• De jongere in kwestie niet betrekken bij wat hij/zij wilt en/of denk te kunnen. 

• Ervanuit gaan dat jongeren op de hoogte zijn van de regels en procedures. 

Beloftes niet nakomen. Vaag perspectief bieden. 

• Jongeren als probleem zien. Vooral het gebrek aan een opleiding en 

werkervaring zien. Eigen referentiekader als de normstellen. 



• Waar stonden we? 

• Waar staan we nu? 

• Hoe gaan we verder? 

Kennisoverdracht 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot
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