
Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

 

 

 



Kort procesbeschrijving 
 

1. Tijdens de casuïstiekbespreking worden de leerlingen per school besproken om een beeld te krijgen in welke stroom de leerlingen zitten en 
per welke datum de leerlingen mogelijk uitstromen.  
 

2. Het Delta Plein heeft de consulenten werk & coaching verdeeld over de vier branches.  
Branche 1: industrie, vervoer, logistiek en 
groen 

Dorien Brussen en Angelique Jonkeren 0634931131 

0655447487 

d.brussen@zutphen.nl 

a.jonkeren@zutphen.nl 

Branche 2: zorg, welzijn en schoonmaak 
 

Linda Lammers 0655447575 l.lammers@zutphen.nl 

Branche 3: zakelijke dienstverlening, horeca 
en detailhandel 
 

Susan Kamphof 0643117245 s.kamphof@zutphen.nl 

Branche 4: techniek, bouw en infra  
 

Dorien Brussen en Angelique Jonkeren 0634931131 

0655447487 

d.brussen@zutphen.nl 

a.jonkeren@zutphen.nl 

Generalist (WMO indicatie dagbesteding) Anke Vrijdag of Arianne Klein Bleumink 06-20911366 

06-55447519  

 

a.vrijdag@zutphen.nl 

a.kleinbleumink@zutphen.nl 

 

Voor overkoepelende vragen Christel Bouwman 

Pieter Waardenburg 

0620902254 

0612950604 

c.bouwman@zutphen.nl 

p.waardenburg@zutphen.nl 

 



3. Werkgeversteam.  
Indien het de school niet lukt om een passende werkplek te vinden, kan er contact worden gelegd met het werkgeversteam van Het Delta 
Plein.  
Branche 1: industrie, vervoer, logistiek en groen Rob Enzerink 

Branche 2: zorg, welzijn en schoonmaak 
 

Esther Gaastra 

Branche 3: zakelijke dienstverlening, horeca en detailhandel 
 

Irma t. Brake 

Branche 4: techniek, bouw en infra  
 

Marijn Gieles 

 
4. Indien er een gesprek moet plaats vinden tussen de leerling/ouders, de school en Het Delta Plein vinden deze gesprekken zoveel mogelijk op 

school of bij de werkgever plaats.  
 

5. Een assessment kan worden afgenomen door de school zelf en wordt dan door Het Delta Plein gebruikt. Indien school hiervoor nog niet is 
gecertificeerd dan kan dit door Het Delta Plein worden afgenomen.  

 
6. Wat moet er worden aangeleverd per stroom: 

 Onderwijs Het Delta Plein  
Uitstroom onderwijs Naam, BSN leerling* + eindverslag school  Geen inkomensondersteuning betreft 

studiefinanciering 
Stroom 4 Naam, BSN leerling* + eindverslag school + verklaring 

UWV mobiliteitsbonus 
Geen inkomensondersteuning betreft regulier 
dienstverband 

Stroom 3 Naam, BSN leerling* + eindverslag school + assessment 
+ arbeidscontract werkgever 
of 
Naam, BSN leerling* + eindverslag school + assessment 

Beschikking lokale LKS aan leerling + werkgever 
Loonwaarde meting uitvoeren  
 
Aanvraagformulier Participatiewet (inkomen) 

Stroom 2 Naam, BSN leerling* + eindverslag school + assessment 
+ arbeidscontract werkgever 
of 
 
Naam, BSN leerling* + eindverslag school + assessment 

Aanvraag doelgroepverklaring (aanvraag 8 weken 
€810), beschikking LKS aan leerling + werkgever, 
loonwaarde meting uitvoeren 
 
Aanvraagformulier Participatiewet (inkomen) 



 

Stroom 1  Naam, BSN leerling* + eindverslag school  
of 
Naam, BSN leerling* + eindverslag school  
Of 
Naam, BSN leerling* + eindverslag school + toekenning 
Wajong (rapport AD) 

Aanvraagformulier Participatiewet (inkomen) 
 
Aanvraagformulier Participatiewet (inkomen), 
indicatie WMO (dagbesteding) 
 
Aanvraagformulier Participatiewet (inkomen), 
indicatie WMO (dagbesteding) 

Studietoeslag De leerling blijft na zijn 18e op school ingeschreven en 
blijft onderwijs volgen. Komt in aanmerking voor de 
doelgroepverklaring. De leerling ontvangt 300 euro 
per 6 maanden.   

Aanvraagformulier studietoeslag, aanvraag 
doelgroepverklaring 

 Gegevens leerling: kopie legitimatiebewijs (ID-kaart of Paspoort), kopie bankpas, kopie zorgverzekeringspas 
 Bij stroom 4,3,2,1 dient de leerling door Het Delta Plein te worden ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf (sonar).  

  
7. Nazorg  

 
8. 1x per jaar met de scholen gezamenlijk om tafel. Vanuit Het Delta Plein nieuwe ontwikkelingen vertellen en ook uitwisselen van ervaringen 

onderling.  
 



Nadere afspraken met de scholen: 
 

Anne Flokstraschool 
Leerlingen van de Anne Flokstraschool hebben naast bovenstaande uitstroomprofielen ook te maken met uitstroom naar WLZ (wet langdurige zorg). 
Deze leerlingen komen dus niet in aanmerking voor dienstverlening van Het Delta Plein.  

 
In het begin van het school worden de afspraken gemaakt in welke maand de casuïstiekbesprekingen georganiseerd worden (aansluitend op de 
gesprekken die al plaats vinden binnen het onderwijs). Er vind minimaal 2x per jaar overleg plaats.  
 
Welke specifieke afspraken moeten er nog gemaakt: 

- Inzicht in de mogelijkheden voor stages voor bij bijvoorbeeld groepsdetacheringen via Het Plein 
- Inzicht in de mogelijkheden voor beschut werk (nieuw) 
- Inzicht in de mogelijkheden voor dagbesteding 
 

Praktijkschool Zutphen 
Twee jaar lang volgen wij onze oud-leerlingen. Dit houdt in dat we per schooljaar minimaal 2 keer contact zoeken. 

Wat doet nazorg 

Het doel van Nazorg is om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief 

handelen). Wanneer er sprake is van uitval, willen wij z.s.m. die begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om hervatting van deelname in de 

maatschappij te bewerkstelligen. De eerste 2 jaar zal er actief vanuit nazorg contact gelegd worden, na deze twee jaar kunnen oud-leerlingen zelf 

contact opnemen en een beroep doen op nazorg. Het contact leggen gebeurd door twee jaarlijks telefonisch contact en bij signaleren en horen van 

problemen gevolgd door bezoeken aan de betreffende school, werkgever en of de thuissituatie. 

 Nazorg is een functie binnen Praktijkonderwijs Zutphen met een doorverwijzende, ondersteunende en bemiddelende rol binnen het netwerk in de 

regio. Denk hierbij aan samenwerkende partners als Gemeente, sociale werkvoorziening, MBO opleidingen, Uitkeringsinstanties, werkgevers e.a. Wij 

als netwerkschool zijn in staat via de nazorg dit netwerk te gebruiken en in te zetten voor de oud-leerling, als dit nodig is. 

 De nazorgcoördinator houdt ook de uitstroomtrajecten binnen school in de gaten en ondersteunt het mentoren team in het vergroten van de kennis 

op het gebied van werkgelegenheid, subsidieregelingen en wet-/ regelgeving. Daarnaast ondersteunt de nazorg ook het aanvragen en doorlopen van 

subsidie trajecten via de gemeente binnen de participatiewet. 



Nazorg heeft een controlerende, signalerende en doorverwijzende functie 
Wij signaleren, ondersteunen en verwijzen door wanneer dit gewenst en noodzakelijk is. Dit kunnen wij alleen als we weten waar we naartoe kunnen 
doorverwijzen. Een van de doelen van nazorg is dan ook om het netwerk en de zorgomgeving van de regio Zutphen goed in beeld te hebben. Zo zijn 
er al verschillende samenwerkingsvormen met verschillende instanties ontstaan om onze oud-leerlingen snel en zo goed mogelijk te kunnen helpen 
en makkelijk door te kunnen verwijzen  om duurzame arbeid te bewerkstelligen.  
 
Een aantal taken waaruit nazorg zou kunnen bestaan: 
Begeleiding op de werkvloer (in samenwerking met het bedrijf). 

-  Hulp bieden voor het behouden van een baan. 
- Aanmelden Participatiewet of anders bij het Plein-Delta Zutphen en Lochem. 
- Aanvragen van Wajong. 
- Zoeken naar een nieuwe baan. 
- Zoeken naar een andere opleiding. 
- Inschrijven bij een andere opleiding. 
- Hulp bij het maken van een sollicitatiebrief en/of CV.  
- Voorbereiden op een sollicitatiegesprek. 
- Doorverwijzen naar een andere instantie. 
- Vraagbaak zijn. 

In het Nazorgdocument staat de werkwijze geheel beschreven. 
 
Casuïstiek: 
In november en maart moeten de casuïstiekbesprekingen georganiseerd worden (aansluitend op de gesprekken die al plaats vinden binnen het 
onderwijs).  

 
Nadere afspraken: 
Welke specifieke afspraken moeten er nog gemaakt: 

- Inzicht in de mogelijkheden voor stages voor bij bijvoorbeeld groepsdetacheringen via Het Plein 
- Inzicht in de mogelijkheden voor beschut werk (nieuw) 
- Inzicht in de mogelijkheden voor dagbesteding 

 
 



Intermetzo 
Leerlingen verblijven intern bij Intermetzo. Hierdoor ontvangen zij tot 21 jaar in principe niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. Vanaf 21 
jaar hebben burgers die verblijven in een instelling recht op een zak- en kleedgeld uitkering. In deze tussenliggende periode kan het zijn dat ouders 
financieel moeten bijdragen. Indien er geen contact is tussen ouders dan kan er in bijzondere situaties bijzondere bijstand worden verstrekt. Indien 
de jongere nog op school staat ingeschreven, ontvangt de burger tegemoetkoming in de studiekosten. Het zijn vaak korte perioden dat leerlingen 
verblijven bij Intermetzo. Daarna gaan ze meestal terug naar de plek waar ze vandaan kwamen, gezien het een landelijke organisatie betreft. 
Afhankelijk van de duur van het verblijf wordt de dienstverlening bepaalt. Plaatsen bij een werkgever met een doelgroepverklaring zal hierbij niet 
vaak voorkomen.  

 
In het begin van het school worden de afspraken gemaakt in welke maand de casuïstiekbesprekingen georganiseerd worden (aansluitend op de 
gesprekken die al plaats vinden binnen het onderwijs). Er vind minimaal 2x per jaar overleg plaats.  

 
Nadere afspraken: 
Welke specifieke afspraken moeten er nog gemaakt: 

- Inzicht in de mogelijkheden voor stages voor bij bijvoorbeeld groepsdetacheringen via Het Plein 
- Inzicht in de mogelijkheden voor beschut werk (nieuw) 
- Inzicht in de mogelijkheden voor dagbesteding 
 

Samenwerking met CJG 
Indien leerlingen voor hun 18e jaar van school af gaan en er moet een indicatie komen voor bijvoorbeeld dagbesteding zal dit verlopen via het CJG. 
CJG is de toegangspoort voor burgers onder de 18 jaar.  

 
 
 
 

 
 



Definities 

Doelgroepverklaring / indicatie banenafspraak = burgers krijgen deze indicatie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 Zij hebben beperkingen door hun ziekte of handicap en zijn niet in staat het minimumloon te verdienen. 
 Vanaf het moment van hun beoordeling duurt de ziekte of handicap nog minimaal 6 maanden. 
 Er is geen ondersteuning mogelijk (in de vorm van begeleiding of een voorziening), waardoor zij alsnog het minimumloon zouden kunnen 

verdien.  
Proces UWV: aanvraagformulier moet worden ingediend door de gemeente. De verzekeringsarts stelt de beperkingen vast a.d.h.v. een gesprek en 
arbeidsdeskundige bepaalt of het minimumloon verdiend kan worden a.d.h.v. drempelfuncties.  
Aan de indicatie zit geen einddatum en er komt ook geen herindicatie.   
 
Kosten worden betaald uit een landelijk budget.  
 
Beschut werk = burgers die alleen kunnen werken met een vorm van ondersteuning die een reguliere werkgever niet kan bieden. Ook niet met 
behulp van UWV of een gemeente. 
Proces UWV: aanvraagformulier moet worden ingediend door de gemeente. De verzekeringsarts stelt de beperkingen vast a.d.h.v. een gesprek en 
arbeidsdeskundige bepaalt of het minimumloon verdiend kan worden a.d.h.v. drempelfuncties.  
Aan de indicatie zit geen einddatum en er komt ook geen herindicatie.   
 
Kosten worden betaald uit een landelijk budget.  
 
Dagbesteding “alleen voor de gemeente Zutphen”  
 
4.5 Dagbesteding  
4.5.1 Inhoud resultaatgebied  
Binnen dit resultaatgebied gaat het om ondersteuning waarbij cliënten deelnemen aan activiteiten voor invulling van de dag of als opstap naar 
doorontwikkeling van arbeidsmatige vaardigheden. Als onderdeel van dit resultaatgebied kan ook het vervoer naar de dagbesteding geïndiceerd 
worden.  
Daarnaast kan dagbesteding ook aan de orde zijn om de mantelzorger te ontlasten. Voorbeelden subdoelstellingen binnen dit resultaatgebied zijn:  
a. heeft een zinvolle dagbesteding, gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden;  
b. heeft een evenwichtig dag- en nachtritme;  
c. beschikt over mantelzorg die is ontlast.  
 



4.5.2 Gebruikelijke hulp  
Er is sprake van gebruikelijke hulp als de ondersteuning door een partner, inwonend volwassen kind en/of andere volwassen huisgenoten kan 
worden geboden.  
Dit resultaatgebied kan ook worden geïndiceerd ter voorkoming van overbelasting van de partner, kinderen of huisgenoten die de gebruikelijke hulp 
verlenen. In dat geval is er slechts sprake van gebruikelijke hulp als de gebruikelijke hulp door meerdere personen kan worden geboden en er de 
mogelijkheid bestaat elkaar op deze manier te ontlasten.  
 
4.5.3 Treden binnen het resultaatgebied  
Er is binnen dit resultaatgebied sprake van 3 treden:  
Trede 1: Beperkt: voor een klein gedeelte van de week dagbesteding  
Ondersteuning uit de lichte trede van dit resultaatgebied heeft vooral als doel om het steunsysteem van de cliënt te ontlasten en het netwerk van de 
cliënt te vergroten. Gedurende een klein aantal dagdelen in de week wordt gericht gewerkt aan ontwikkeling dan wel stabilisatie van de situatie van 
de cliënt. Tevens wordt het netwerk van de cliënt door de inzet van dagbesteding ontlast, waardoor gezinsleden, huisgenoten of mantelzorgers 
langer in staat worden gesteld om de ondersteuning vol te houden.  
Trede 2: Midden: voor ongeveer de helft van de week dagbesteding  
Er is sprake van matige tot ernstige beperkingen die het deelnemen aan reguliere activiteiten voor invulling van de dag (werk/school of vrije 
tijdsbesteding) belemmeren. Cliënten hebben veelal behoefte aan een omgeving waarin volgens vaste afspraken wordt gewerkt aan ontwikkeling of 
aan stabilisatie van de problematiek. Vanwege de beperkingen (fysiek en/of mentaal) is de cliënt niet in staat om gedurende een hele week deel te 
nemen aan dagbesteding. Daarmee wordt een risico op overvraging of overbelasting van de cliënt voorkomen. De middelste trede van dagbesteding 
kan voor een deel van de cliënten een opstap zijn naar de hoogste trede (ontwikkelingsgericht), terwijl voor andere cliënten de middelste trede een 
fase van afbouw kan zijn (achteruitgang). Ook wordt deze trede toegepast bij de verlichting van overbelaste mantelzorgers.  
Trede 3: Intensief: voor het merendeel van de week dagbesteding  
Er is sprake van matige tot ernstige beperkingen die het deelnemen aan reguliere activiteiten voor invulling van de dag (werk/school of vrije 
tijdsbesteding) belemmeren. Deelnemers aan activiteiten zijn lichamelijk en mentaal in staat om dagelijks deel te nemen aan dagbesteding, zij 
hebben ook geen andere zinvolle invulling van de dag (werk of deelname algemene activiteiten). Het doel kan zijn om structuur en veiligheid te 
bieden waardoor ontregeling van de situatie van de cliënt wordt voorkomen. Voor anderen kan het de opstap zijn naar doorontwikkeling van 
arbeidsmatige vaardigheden.  
 
4.5.4 Vervoer  
Het resultaatgebied dagbesteding kan inclusief of exclusief vervoer van en naar de dagbesteding worden geïndiceerd.  
Voor een indicatie voor vervoer moet sprake zijn van medische of cognitieve beperkingen bij het gebruik van een algemene vervoersvoorziening  
 



4.1.6 Keuze tussen aanbieders  
De cliënt kan bij zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening zijn voorkeur aangeven voor de aanbieder van wie hij de ondersteuning wenst te 
ontvangen. De keuze van de cliënt moet bijdragen aan het realiseren van de beschreven doelen in Het Plan en de beschikking.  
Indien de cliënt geen voorkeur aangeeft of wil geven, zal het college een aanbieder selecteren die op basis van het onderzoek het best aansluit bij de 

cliënt en zijn ondersteuningsbehoefte. Er komt zo spoedig mogelijk een overzicht van de verschillende aanbieders voor dagbesteding.  

 
 
 


