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• Jongeren in beeld

• Op verzoek van gemeenten

• In opdracht van het ministerie van 

Sociale Zaken

• Ontwikkeld door het Inichtingenbureau

Door en voor gemeenten



Bigger Picture

Gemeenten ervaren belemmeringen.



Goal (1/2)

Maandelijks ontvangen gemeenten een

rapport met BSN van jongeren...

• tussen 23 en 27 jaar oud;

• zonder startkwalificatie;

• geen inschrijving in het onderwijs;

• niet werken;

• en geen uitkering.



Goal (2/2)

Een gemeente kan deze jongeren

begeleiden naar een baan waarbij werken

en leren wordt gecombineerd.



Participatiewet

Artikel 64. Inlichtingenverplichting instanties

De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd 
aan het college of, indien het college aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mandaat 
heeft verleend tot het nemen van besluiten inzake de 
verlening van bijstand, aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, kosteloos opgaven en 
inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van deze wet door het college:

i. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, 
voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van 
landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister 
van Economische Zaken;



Participatiewet

Artikel 10f. Ondersteuning bij leer-werktrajecten

In aanvulling op artikel 7 kan het college ondersteuning 
aanbieden aan personen ten aanzien van wie het college 
van oordeel is dat een leer-werktraject geboden is, voor 
zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van 
een leer-werktraject en het personen betreft:

• a. van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de 
kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog 
niet is geëindigd; of

• b. van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie 
hebben behaald.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-01-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&g=2019-02-21&z=2019-02-21


Gegevensroute

2 Ministerie van 

Binnenlandse Zaken

1 Ministerie van 

Onderwijs

3 Ministerie van Sociale

Zaken en

Werkgelegenheid

4 Gemeentelijke

dienst die Pwet

uitvoert

DUO selecteert jongeren (23 – 27) 

zonder startkwalificatie en zonder

inschrijving in het onderwijs. Ook

BSN.

Routing: beheerder van de 

basisregistratiepersonen (RvIG) matcht

BSN met gemeentecode.

UWV selecteert jongeren die 

niet werken en geen 

uitkering ontvangen



Sociale Kaart

Tracking systeem is geen panacea.

Alternatief: ontwikkel een ‘sociale

kaart’ van informele organisaties en

breng samen jongeren in beeld.

• Sportschool, kapper, etc.



Volgende Uitdaging

2 Ministerie van 

Binnenlandse Zaken

1 Ministerie

van onderwijs

3 Ministerie van 

Sociale Zaken

4 Gemeenten

Jongeren die niet staan ingeschreven

in een gemeente



Juridisch kader (1/3)

Grondslag

De grondslag voor de gegevenslevering van DUO aan de colleges 
van burgemeester en wethouders ligt in artikel 64 Participatiewet. 
De clausulering – die bepaalt dat de gegevenslevering zich beperkt 
tot drie genoemde OCW-wetten – is vervallen met ingang van 1 
januari 2017 (Stb. 2017, 471).

Artikel 64, eerste lid, van de Participatiewet bepaalt dat de Minister 
van OCW (waaronder DUO valt) aan het college alle gegevens 
verstrekt die deze nodig heeft voor de uitvoering van de 
Participatiewet. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de uitvraag 
door en levering aan gemeenten kan geschieden via het 
Inlichtingenbureau.



Juridisch kader (2/3)

Doel/taak

Artikel 10f van de Participatiewet regelt dat colleges ook aan 
jongeren van 16 tot 27 jaar, ten aanzien van wie zij geen re-
integratietaak hebben op grond van artikel 7, eerste lid, van de 
Participatiewet, wel een leer-werktraject kunnen aanbieden. Dit 
valt daarmee binnen de uitvoering van de Participatiewet, 
waarmee de gegevenslevering op grond van artikel 64 door DUO 
mogelijk (en zelfs verplicht) is. Het doel is dus het aanbieden van 
leer-werktrajecten aan inactieve jongeren zonder startkwalificatie.



Juridisch kader (3/3)

Doelgroep

Het gaat om het aanbieden van leer-werktrajecten aan jongeren 
van wie de kwalificatieplicht nog niet is geëindigd, of die nog geen 
startkwalificatie hebben behaald (artikel 10f Participatiewet). 
Specifiek gaat het daarbij om jongeren die op dat moment ook 
geen studie volgen of werk hebben en – mede hierdoor – buiten 
beeld zijn bij gemeenten, UWV of DUO. Zij doen weliswaar (nog) 
geen beroep op inkomensvoorzieningen, maar het risico is groot 
dat zij dit op termijn wel zullen doen.



Logica



Rapportage



Inkomensgegevens van 2 maanden terug tov rapportagedatum

Woonplaats-gegeven van twee weken tov rapportagedatum

DUO-gegevens van 1 maand voor rapportagedatum

Geen informatie over:

• Inkomsten zelfstandigen

• Alimentatie

• Woon / leefsituatie

• Diploma’s particuliere en/of buitenlandse opleiding

Actualiteit



Cijfers pilot



Aantal inwoners tov geleverde signalen



• Diverse samenstelling bestand:  zelfstandigen, VSO-Pro,  partner met 
inkomen, uitzendkrachten, thuiswonend etc.

• Dagbesteding en eerdere interventies, niet inzichtelijk. 

• Goede analyse is noodzakelijk
• Adres
• bekend bij RMC ( 70% )
• bekend bij sociale zaken (zoektermijn jongeren, uitkering)
• Maar ook; wmo, jongerenpunten, MDT

• Bewerkersovereenkomsten lokaal afsluiten !!!

Ervaringen Pilotgebruikers



• Uitbreiding gegevens GBA: Toevoegen NAW, gehuwd, kind < 5 

jaar?

• Indicatie zelfstandigheid: Inschrijving KvK?

• Uitbreiding gegevens DUO: laatst genoten opleiding, laatste 

diploma

• Indicatie VSO / Pro

• Draaideur klanten, termijn van uitvragen?

Doorontwikkeling



Jongerenpunt Midden Brabant

Jongeren hebben moeite om toegang te krijgen
tot voor hen beschikbare ondersteuning.

• Ervaren bureaucratie.
• Het systeem wordt ervaren als niet-flexible en

niet gastvrij en ondersteuning sluit
onvoldoende aan bij de specifieke behoeften
van jongeren.

• Beschikbare ondersteuning is niet bekend
onder jongeren, bad rep, of verkeerd begrepen.



Jongeren punt Midden Brabant

Een klein maar slagvaardig team Jongerenregisseurs

• Regionaal

• Outreachend

• Vanuit de leefwereld

• Positief maar realistisch

• Aansluiten op bestaande

structuren en netwerken

• Ondersteund door een stevige

(social media) campagne

• Deskundig en met mandaat

• Snel schakelen

• Niet loslaten tot stabiel

• Breed aanbod aan voorzieningen

(individueel maatwerk)

• Individuele coaching



Jongerenpunt Midden Brabat Tips

/werk

• Brief: kort en bondig.

• ‘We hebben je gemist!’-kaartjes.

• Balans tussen herkenbaarheid en

discretie.

• Neem bestuurders goed mee!

• Zet in op communicatie en PR: 

Credibility onder de doelgroep helpt

enorm!



• Jongere: “Ik ben al een tijdje aan het solliciteren, maar wordt steeds geweigerd. 
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!” 

• Moeder: “Ik ben heel erg blij dat jullie langs zijn gekomen. Mijn dochter heeft 
schulden en geen werk.”

• Jongere: “Ik heb geen hulp nodig, heb altijd alles zelf gedaan!”

• Oma: “Ik weet niet wat Pietje allemaal doet. Ik heb hem vaker gestuurd naar de 
Gemeente om hulp te vragen. Kunnen jullie hem helpen?

Ervaringen jongerenpunt Amsterdam

18-3-2019Jongeren in beeld | 25



Do Don’ts
- Een goed vooronderzoek 

- Samenwerken met Ketenpartners in de wijk

- Wees duidelijk in je brief

- Wees boeiend voor de jongeren

- Wees kort en krachtig

- Geef aan dat je hulp komt bieden

- NEE kan JA worden

- Een brief met te veel informatie

- Op bezoek gaan met lege handen

- NEE = NEE

- De jongeren vertellen wat hij/zij moet doen!

Ervaringen Jongerenpunt Amsterdam

18-3-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 26

STA NAAST DE JONGERE NIET
TEGENOVER DE JONGERE!



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



