
Aanvullende bestuurlijke afspraken voor de toeleiding naar werk van 

jongeren zonder startkwalificatie tot 27 jaar (niet als gevolg van een 

handicap) in de arbeidsmarkt- en RMC-regio Rivierenland 

Afspraken 

De coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid en de wethouder van de contactgemeente 

RMC spreken af, dat: 

1. Door bestandkoppeling alle jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, die niet op 

school zitten, niet werken en geen uitkering hebben, in beeld zijn gebracht op BSN-nummer en 

stellen vast dat de omvang van deze groep jongeren in de arbeidsmarktregio Rivierenland (aantal 

337 (peildatum 1-2-2016) ) is. 

2. Na het in beeld brengen van deze jongeren door bestandskoppeling er contact wordt gelegd met 

deze jongeren en scherper inzichtelijk wordt gemaakt wat hun situatie is om te kunnen bepalen 

welk deel van deze groep begeleid kan worden naar werk en zo te komen tot een reële regionale 

ambitie; 

3. Een regionale ambitie wordt vastgesteld voor het aantal jongeren tot 23 jaar dat door 

samenwerking in de regio in de periode juli 2016 tot en met juni 2017 daadwerkelijk begeleid 

wordt naar werk. En dat deze regionale ambitie wordt opgenomen in de update van het plan van 

aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’, dat voor 1 juli 2016 wordt ingediend bij de 

ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

4. In bijgevoegd dienstverleningsproces wordt beschreven op welke wijze jongeren zonder 

startkwalificatie tot 23 jaar perspectief geboden wordt op werk; 

5. In bijgevoegd dienstverleningsproces wordt beschreven of en op welke wijze regionaal wordt 

ingezet op het toeleiden naar werk van de groep jongeren van 23 tot 27 jaar zonder 

startkwalificatie, die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben en geven 

daarbij aan welke eventuele consequenties dit heeft voor bestaande verordeningen; 

6. Vanaf de indiening van de update van het plan van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’ 

(1 juli 2016) de plaatsingen van jongeren van 18 tot 27 jaar zonder startkwalificatie door uitval op 

school (niet als gevolg van een handicap) worden geregistreerd, zodat deze plaatsingen 

meegenomen kunnen worden in de monitor Matchen op Werk.  

Tiel, 6 april 2016 
 
C. van Rhee – Oud Ammerveld   L. Verspuij  
 
 
Coördinerend wethouder    Wethouder contactgemeente 
Jeugdwerkloosheid     RMC 
  



Bijlage: 

Dienstverleningsproces voor jongeren zonder startkwalificatie tot 27 jaar in 

de arbeidsmarkt- en RMC-regio Rivierenland 

Dit dienstverleningsproces bevat werkafspraken over hoe Werkzaak Rivierenland en de RMC-

Rivierenland samenwerken om jongeren zonder startkwalificatie, werk en uitkering toe te leiden naar 

werk.  

Dienstverlening aan jongeren zonder startkwalificatie (niet als gevolg van een handicap) van 18 tot 

23 jaar 

Jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijs moeten in eerste instantie weer teruggeleid worden 

naar het onderwijs. Mocht dit niet lukken dan moet bekeken worden wat er nodig is om ze aan het 

werk te krijgen. Dit leidt tot de volgende afspraken: 

Terugleiden van jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar die uit zijn gevallen in het onderwijs 

(BOL) 

Stappenplan: 

 De mbo-instelling geeft elke jongere die uitgeschreven wordt door aan RMC. Indien haalbaar 

wordt RMC ook bij het exitgesprek uitgenodigd. De mbo-instelling geeft de reden van uitval 

door aan RMC. Daarnaast geeft de mbo-instelling ook door welke interventies al door de 

school zijn gepleegd, o.a. binnen het eigen netwerk van werkgevers en eventuele 

betrokkenheid van het Leerwerkloket;  

 RMC gaat met de jongere en betrokkenen (school/evt. ouders) in gesprek over de te maken 

vervolgstappen en wensen van de jongere; 

 De RMC-medewerker stelt na gesprekken met de jongere en betrokkenen (school/evt. ouders) 

vast of een jongere terug naar onderwijs kan en begeleidt de jongere terug naar school. 

 

 

Toeleiden van uitgevallen jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar naar werk wanneer een 

voornamelijk schoolse omgeving geen optie is 

Stappenplan: 

 RMC heeft in bovenstaand stappenplan vastgesteld dat de jongere op het moment van uitval 

niet school- en/of leerbaar is binnen een BOL-opleiding.  

 RMC kijkt of een combinatie leren/werken die opleidt tot een startkwalificatie (het liefst in de 

vorm van een BBL-plek) tot de mogelijkheden behoort en maakt een trajectplan. De jongere 

wordt begeleid bij het maken van de juiste opleidingskeuze. Het vinden van een leer-werkplek 

gebeurt in samenwerking met Leerwerkloket Rivierenland. 

  RMC schakelt Werkzaak Rivierenland in op de volgende momenten: 

1.  De RMC-trajectbegeleider heeft vastgesteld dat de jongere helemaal niet school- 

en/of leerbaar is op het moment van uitschrijven. De jongere wordt ‘warm’ 

overgedragen met een advies dat is opgesteld samen met RMC en de mbo-instelling.  



2. Het is mogelijk dat begeleiding vanuit Werkzaak tijdelijk nodig is en het trajectplan 

RMC erin voorziet dat de jongere op een later moment alsnog school hervat. 

Werkzaak wordt dan ingezet bij uitkeringsaanvraag, schulden of (tijdelijk) aangepast 

werk; 

 Indien de jongere geen uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet pakt Werkzaak 

Rivierenland de jongere toch op (en schakelt het Leerwerkloket in). 

 Voor de groep schoolverlaters uit PRO/VSO wordt in het laatste leerjaar een coach vanuit de 

Werkzaak ingezet om deze jongeren en de scholen preventief te begeleiden bij de overstap 

naar werk. De inzet van een preventief assessment kan onderdeel uitmaken van deze 

begeleiding. 

 

Dienstverlening aan jongeren zonder startkwalificatie (niet als gevolg van een handicap) van 23 tot 

27 jaar 

 

Stappenplan: 

 Omdat bestaande bestandskoppelingen geen inzicht bieden in de omvang en de problematiek 

van de groep, wordt een eerste analyse gemaakt op basis van de RMC-bestanden en de 

bestanden van Werkzaak. Dit gebeurt op basis van leeftijd cohorten, zodat in 4 jaar (van 23 

naar 27 jaar) een dekkende registratie mogelijk is. 

 De groep die in beeld komt en dus niet op school zit, niet werkt en geen uitkering heeft, wordt 

uitgenodigd door het Leerwerkloket. 

 De groep neemt vervolgens deel aan alle standaard activiteiten vanuit UWV/Werkzaak om 

hen te begeleiden naar werk. 

 

 

 

 


