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Onderwerp : Middelen aanpak Jeugdwerkloosheid 2009-2011 

Geachte Gemeenteraad, 

In de periode 2009-2011 zijn er door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid 
extra middelen voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid in de regio Rijnmond ter beschikking 
gesteld. Dit betrof destijds een bedrag van ca. EUR 15,5 miljoen. 

Deze extra middelen zijn, op basis van een Convenant tussen het Ministerie van SZW en de 
gemeente Rotterdam, afgesloten op 9 september 2009, (zie bijlage 1) ter beschikking gesteld aan 
de gemeente Rotterdam met het doel deze aan te wenden voor de financiering van projecten 
voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid door gemeenten in de regio Rijnmond. 

In deze periode was ik als projectleider Jeugdwerkloosheid, in dienst van de gemeente 
Rotterdam en had ik tot taak de uitvoering van het Convenant Jeugdwerkloosheid voor de regio 
Rijnmond in goede banen te leiden. 

Op basis van het Convenant Jeugdwerkloosheid is een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 
opgesteld dat de basis was voor toedeling van deze middelen aan de gemeenten in de regio 
Rijnmond voor het jaar 2010 (zie bijlage 2). Ook voor uw gemeente is daarbij een bepaald 
bedrag toegekend voor lokale activiteiten ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid. Daarnaast 
zijn tal van regionale projecten opgestart en uitgevoerd met deze Convenantgelden. 
Dit actieplan is ook voor het jaar 2011 gecontinueerd. 

De besluitvorming omtrent de inzet van deze middelen vond plaats in een periodiek overleg van 
wethouders van alle gemeenten in de regio, dat onder voorzitterschap stond van de toenmalige 
wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Daarnaast was er 
ambtelijke werkgroep, waarin praktische zaken ten behoeve van de uitvoering van het 
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid werden besproken en daarover besluiten werden 
genomen. 

Bijgaand stuur ik u tevens een tweetal verslagen van dit wethoudersoverleg ter informatie mee 
(bijlage 3 en 4] alsmede een presentatie door mij gehouden op het wethoudersoverleg van 20 
januari 2010 (bijlage 5). 

De reden waarom ik dit schrijven tot u richt is gelegen in het feit dat de gemeente Rotterdam in 
het voorjaar van 2011, in strijd met de in artikel 10, lid 5, van het Convenant gemaakte 
afspraken, besloten heeft om een bedrag van EUR 1,3 miljoen van deze Convenantgelden niet te 
besteden aan de regionale aanpak van de Jeugdwerkloosheid, maar aan te wenden voor het 
dekken van eigen het gemeentelijke tekort en dit buiten het zicht van u als gemeente te houden. 



De gemeente Rotterdam heeft deze actie destijds bewust ingezet en dit niet ter kennis van uw 
gemeente gebracht. 

De gemeente Rotterdam had, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, lid 5, van de 
Convenantafspraken dit bedrag eerst aan alle regiogemeenten, waaronder uw gemeente, 
moeten aanbieden met de vraag of er gemeenten of partijen waren die dit extra geld wilden 
inzetten voor extra inspanningen (bovenop de Convenantafspraken en het Regionaal Actieplan] 
en die vervolgens aan hen (na summiere toetsing van de plannen voor een dergelijke extra 
inzet] moeten toekennen. Dit heeft echter nimmer plaatsgevonden. Uw gemeente is destijds niet 
in de gelegenheid gesteld om een ophoging van uw ambities te realiseren. 

Deze summiere toets hield destijds slechts twee toetspunten in (art. 10, lid 3 ] : 
is de betreffende gemeente aangesloten bij het Convenant ? 
stemt de aanvraag om middelen overeen met de ambitie en afgesproken taakstelling in 
het Convenant en regionaal actieplan ? 

Indien beide vragen bevestigend konden worden beantwoord diende de aanvraag gehonoreerd 
te worden en de gevraagde gelden te worden uitgekeerd tot het beschikbare maximum van EUR 
1,3 miljoen van deze Convenantgelden. 

Beide toetspunten konden destijds voor uw gemeente niet anders dan bevestigend worden 
beantwoord, in het geval uw gemeente in de gelegenheid was gesteld een eventuele extra 
ambitie te realiseren. Uw gemeente was destijds aangesloten bij het Convenant (toetspunt 1] èn 
een extra inspanning om de Jeugdwerkloosheid aan te pakken, zou automatisch tot een daarmee 
corresponderende ophoging van de ambitie en een daarmee corresponderende ophoging van de 
taakstelling hebben geleid (toetspunt 2). 

Voor alle duidelijkheid wijs ik er ook nog op dat er met alle regiogemeenten destijds is 
afgesproken dat er aan deze subsidie geen bestedings- en verantwoordingsplicht jegens de 
gemeente Rotterdam was gekoppeld. U kunt dit nalezen in de door mij als projectleider 
gehouden presentatie op het overleg van 20-1-2010 (sheets blz. 7, sheet nr. 1 punt 5] en het 
goedgekeurde verslag van het regionaal overleg van wethouders van 24-6-2009 (zie bijlage 6, 
blz. 2 punt 3]. 

Pas als er geen enkele gemeente bereid zou zijn geweest om extra inspanningen te leveren, zou 
het door het Ministerie van SZW beschikbaar gestelde geld een andere bestemming hebben 
kunnen krijgen. Deze bestemming was echter niet het gemeentelijk tekort van Rotterdam, maar 
teruggave van deze middelen aan het Ministerie van SZW (art. 10, lid 5, van het Convenant]. 
Ook dit heeft echter niet plaatsgevonden; de gemeente heeft de EUR 1,3 miljoen in eigen zak 
gestoken om eigen financiële tekorten af te dekken. 

De gemeente Rotterdam heeft noch uw gemeente, noch het wethoudersoverleg in de regio 
Rijnmond, noch het Ministerie van SZW destijds of nadien over deze greep in de kas 
geïnformeerd. 

Bijgaand treft u een tweetal emails (bijlagen 7 en 8] aan die destijds over deze kwestie zijn 
verstuurd tussen medewerkers van de gemeente Rotterdam. 

Het zal u duidelijk zijn dat deze gang van zaken niet correct is en dat de gemeente Rotterdam uw 
gemeente ten onrechte een aanspraak op het toenmalige beschikbare budget van EUR 1,3 
miljoen heeft onthouden. De gemeente Rotterdam is hiervan al jaren op de hoogte heeft tot op 
heden nagelaten uw gemeente en andere belanghebbenden hierover te informeren. 
Aangezien de gemeente Rotterdam deze middelen niet teruggestort heeft aan het Ministerie van 
SZW en deze middelen dus nog steeds beschikbaar heeft, betekent dit dat u de gemeente 



Rotterdam alsnog kunt aanspreken op beschikbaarstelling van dit budget voor het doel, 
waarvoor Rotterdam deze middelen destijds van het Rijk heeft verkregen; namelijk bestrijding 
van de Jeugdwerkloosheid in de regio Rijnmond. 

Voor wat betreft een dergelijke aanspraak kan het niet anders zijn dan dat de 
Convenantafspraken uit de periode 2009-2011 hierop van toepassing zijn, omdat de gemeente 
Rotterdam uw gemeente deze aanspraak destijds heeft onthouden, terwijl Rotterdam daartoe 
wel gehouden was. 

Als voormalig projectleider Jeugdwerkloosheid voor de regio Rijnmond adviseer ik u dan ook 
om de gemeente Rotterdam op deze kwestie aan te spreken en er voor zorg te dragen dat deze 
middelen alsnog worden ingezet voor het doel waarvoor ze destijds van het Ministerie van SZW 
zijn verkregen. 

Ter illustratie. U kunt dus met dit extra geld een extra inzet plegen voor specifieke projecten en 
eigen initiatieven ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid, zoals bijvoorbeeld: 

een of meerderde speciale jobhunters en arbeidsmakelaars voor jongeren (destijds idee 
van de gemeente Capelle aan den IJssel); 
personele uitbreiding van het Jongerenloket (destijds idee van de gemeente Spijkenisse, 
thans Nissewaard); 
extra capaciteit voor intensieve begeleiding van kwetsbare jongeren (destijds idee van 
de gemeente Brielle); 
extra capaciteit voor het steunpunt onderwijs (destijds idee van de gemeente 
Hellevoetsluis); 
extra capaciteit voor jobcoaches voor jongeren op een leer-werkplek (destijds idee van 
de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Lansingerland); 
extra capaciteit voor de inzet van straatcoaches (destijds idee van de gemeente 
Maassluis); 
premies voor werkgevers die jongeren in dienst willen nemen (destijds idee van de 
gemeente Vïaardingen); 
extra capaciteit voor de inzet van een regionaal arbeidsmakelaar (destijds idee van de 
gemeente Goeree-Overflakkee); 
extra capaciteit voor de ontwikkeling van een integrale aanpak van de 
Jeugdwerkloosheid of een eigen leerwerkloket (destijds idee van de gemeente 
Schiedam); 
het ontwikkelen en implementeren van een portfolio met daarin een uitgebreide 
beschrijving van de diverse aanbieders op het vlak van re-integratie, scholing, stage enz. 
(destijds idee van de gemeente Krimpen aan den IJssel); 
versterking van de poortwachtersfunctie voor jongeren (destijds idee van de gemeente 
Barendrecht). 

Voor een meer uitgebreid overzicht van de gemeentelijke initiatieven van destijds verwijs ik u 
naar het bijgevoegde Regionaal Actieplan (bijlage 2). 

Deze brief met gelijkluidende inhoud en bijlagen zal worden toegezonden aan alle colleges van 
B&W en gemeenteraden van de gemeenten die destijds onderdeel waren van de regio Rijnmond 
en nog aanspraak kunnen maken op deze middelen. 

Dit betreft de gemeenten: 

1- Albrandswaard 
2- Barendrecht 
3- Binnenmaas 
4- Brielle 
5- Capelle aan den IJssel 



6- Cromstrijen 
7- Goeree-Overflakkee (voormalig Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee) 
8- Hellevoetsluis 
9- Korendijk 
10- Krimpen aan den IJssel 
11- Lansingerland 
12- Maassluis 
13- Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse] 
14- Oud Beijermand 
15- Ridderkerk 
16- Schiedam 
17- Strijen 
18- Vïaardingen 
19- Westvoorne 

Een afschrift van deze brief en bijlagen wordt tevens toegestuurd aan: 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Postbus 90801 2509 LV Den Haag 
ffennema@minszw.nl en nmokveld@minszw.nl 

en de pers: 
De Telegraaf, Basisweg 30 1043 AP Amsterdam, Postbus 376 1000 EB Amsterdam, 
redactie-i@telegraaf.nl 
Algemeen Dagblad : Delftseplein 27-K, Postbus 8983 3009 TC Rotterdam, 
redactie@ad.nl 
Trouw: Jacob Bontiusplaats 9,1018 LL Amsterdam : redactie@trouw.nl 
Volkskrant: Jacob Bontiusplaats 9,1018 LL Amsterdam :redactie@volkskrant.nl 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bijlagen: 

1- Convenant Jeugdwerkloosheid d.d. 9 september 2009 
2- Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Rijnmond 
3- Verslag van het wethoudersoverleg d.d. 20-1-2010 
4- Verslag van het wethoudersoverleg d.d. 15-2-2010 
5- Presentatie wethoudersoverleg d.d. 20-1-2010 
6- Verslag van het wethoudersoverleg d.d. 24-6-2009 
7- Email d.d. 4-5-2011 tussen medewerkers van de gemeente Rotterdam 
8- Email d.d. 11-5-2011 tussen medewerkers van de gemeente Rotterdam 



CONVENANT 

^REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 
JEUGDWERKLOOSHEID 2009 - 2011' 

Partijen, 
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, 

handelend als vertegenwoordiger van de Staat en als bestuursorgaan, hierna te noemen: 'de 
Staatssecretaris'; 

en 

DE GEMEENTE ROTTERDAM, OP GROND VAN ARTIKEL 171 VAN DE GEMEENTEWET 
VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR BURGEMEESTER, KRACHTENS MANDAATBESLUIT VAN DE 
BURGEMEESTER IN DEZEN, 

VERTEGENWOORDIGD DOOR DOMINIC SCHRIJER, WETHOUDER VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, 
hierna te noemen: 'de coördinerende Gemeente'; 

Overwegende dat: 

1. het van groot belang is dat jongeren in de huidige economische situatie niet langdurig aan de 
kant staan; 

2. toenemende jeugdwerkloosheid er niet toe mag leiden dat jongeren verloren gaan voor de 
arbeidsmarkt; 

3. in een weer aantrekkende economie de behoefte aan jonge werknemers groot is; 

4. er een landelijke communicatiecampagne wordt gestart om jongeren er attent op te maken 
waarop ze recht hebben en wat er van hen wordt verwacht; 

5. het Actieplan jeugdwerkloosheid op 29 mei 2009 aan de Tweede Kamer Is aangeboden en de 
regionale aanpak door middel van regionale actieplannen en convenanten als de meest 
kansrijke is gewaardeerd; 

6. 30 regio's met een werkpleinplusvestiging hierin een sleutelrol vervullen; 
7. sociale partners in het sociaal akkoord van 25 maart 2009 al overeengekomen zijn te zorgen 

voor een stageplaats voor elke schoolverlater die langer dan drie maanden thuis zit; 

8. sociale partners, de vereniging van Nederlandse Gemeenten, het UWV Werkbedrijf en het 
Ministerie van SZW landelijke arrangementen voor de grote sectoren tot stand willen brengen 
ter ondersteuning van de regio's; 

9. het maken van regionale actieplannen niet vrijblijvend is; 
10. het regionale actieplan wordt gebaseerd op een degelijke analyse van de regionale 

werkgelegenheids-, en stageproblematiek van jongeren; 
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11. het plan samenhang vertoont met andere plannen over de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, zoals het plan van aanpak van de kenniscentra en van het UWV 
WERKbedrijf, zodat de integrale werkgeversbenadering is geborgd; 

12. alle regionale actieplannen conform dezelfde set randvoorwaarden, zoals afgesproken in het 
Actieplan Jeugdwerkloosheid en conform de bepalingen in dit convenant worden opgesteld; 

13. de coördinerende Gemeente voortrekker is en samen met betrokken partijen concrete 
maatregelen treft om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden; 

14. de regionale partijen verantwoordelijk zijn voor de Inhoud en de uitvoering van het actieplan; 
15. in het regionale actieplan duidelijk moet zijn opgenomen welke concrete resultaten de regio wil 

behalen, welke acties daarvoor in gang worden gezet en wanneer resultaten moeten zijn 
behaald; 

16. het inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze relevante partijen, zoals de Gemeenten en UWV 
Werkbedrijf, onderwijs, jeugdzorg, werkgevers, kenniscentra zijn betrokken; 

17. het actieplan melding kan maken van alle relevante initiatieven ten aanzien van 
jeugdwerkloosheid maar dat het convenant gaat over de extra Inzet en ambitie; 

18. het uitwisselen van ervaring en informatie een belangrijk onderdeel is van het slagen van de 
regionale actieplannen om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden en de regio's daar 
zelf initiatieven in nemen, waarvoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
platform zal bieden; 

19. de coördinerende Gemeente en betrokken partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het 
uitwisselen van ervaring en informatie in de regio; 

20. het kabinet het overgrote deel van het geld van het Actieplan Jeugdwerkloosheid welbewust 
besteedt voor het creëren van extra plaatsen voor jongeren. Om goed in te kunnen spelen op 
de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid en de in de regio's behaalde resultaten zullen de 
bedragen gefaseerd beschikbaar komen; 

21. er in totaal tot en met 2011 maximaal 153 miljoen euro beschikbaar is voor de 30 regio's en de 
middelen voor 2009 aan de regio beschikbaar gesteld worden als het regionale (meerjaren)plan 
door het Rijk Is goedgekeurd; 

22. om goedkeuring te krijgen het plan in elk geval de volgende elementen dient te bevatten: een 
analyse van de situatie in de regio, welke deelresultaten en eindresultaten zullen worden 
behaald en wanneer, alle partijen betrokken, welke acties in gang worden gezet, wie 
verantwoordelijk is voor de acties, wat wordt gedaan voor kwetsbare groepen en de organisatie 
van het proces van samenwerking; 

23. in 2009 60 miljoen euro beschikbaar is dat via een verdeelmodel over de regio's wordt 
verdeeld. Toekenning van financiële middelen In 2010 en 2011 is mede afhankelijk van de 
ambities en behaalde resultaten in 2009 respectievelijk 2010; 

24. nadat bekend is wat de resultaten in het voorgaande jaar zijn, wordt bezien op welke wijze de 
middelen voor het nieuwe jaar verdeeld worden; 

25. ten behoeve van de verdeling van de middelen in 2010 en 2011 helder inzicht wordt gegeven 
in de behaalde extra resultaten, met specifieke aandacht voor kwetsbare jongeren, en de wijze 
waarop de verschillende beschikbare middelen daarvoor zijn ingezet; 

26. de coördinerende Gemeente verantwoordelijk is voor het bijhouden hoeveel plekken 
gerealiseerd worden en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is gesteld; 
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27. er een landelijk sponsorteam wordt ingesteld waarin in elk geval Gemeenten, UWV, onderwijs, 
MO-groep Jeugdzorg en sociale partners vertegenwoordigd zijn; 

28. leden van dit sponsorteam fungeren als ambassadeur voor de regio's; 

Constaterende dat: 

Op 24 juni 2009 in de regio Rotterdam-Rijnmond een bestuurlijk regionaal overleg 
arbeidsmarktbeleid is gestart, waarvoor alle wethouders van de 25 gemeenten in de regio zijn 
uitgenodigd. Dit bestuurlijk overleg, dat 3 keer per jaar zal plaatsvinden, staat onder 
voorzitterschap van wethouder Schrijer (Rotterdam) 

Daarnaast een ambtelijke 'actieve' werkgroep is ingesteld die, onder verantwoordelijkheid van het 
bestuurlijk regionaal overleg arbeidsmarkt, de afgesproken maatregelen gaat uitwerken om de 
regionale arbeidsmarkt vorm en inhoud te geven en van concrete acties te voorzien. De 
samenstelling en taakopdracht van deze werkgroep is opgenomen in het regionale plan van 
aanpak. 

In het bestuurlijk regionaal overleg arbeidsmarktbeleid is afgesproken dat er een Raad van 
vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen wordt gevormd die een 2 a 3 keer per jaar bij 
elkaar komt in de vorm van een regionale werkconferentie om de stand van zaken in de 
ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond met elkaar met te bespreken en af te 
stemmen. Voor deze bijeenkomsten worden bestuurders en stakeholders van alle partijen 
uitgenodigd. 

In het bestuurlijk regionaal overleg arbeidsmarktbeleid is afgesproken dat door de gemeente 
Rotterdam een regionaal steunpunt Arbeidsmarktbeleid en aanpak Jeugdwerkloosheid zal worden 
ingesteld, om de uitvoering van het regionale plan van aanpak en dit convenant te faciliteren. 

De uitwerking van de organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling en de taak en functie van het 
regionaal steunpunt Arbeidsmarktbeleid en aanpak Jeugdwerkloosheid zal op basis van dit 
convenant verder uitgewerkt worden in het regionaal actieplan. 

Komen overeen: 

Artikel 1. Definities 

In dit convenant en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: 
a. baan: een reguliere arbeidsplaats van tenminste 12 uur per week op basis van een 

arbeidsovereenkomst; 
b. stage: een werkervaringsplaats van bepaalde duur zonder arbeidsovereenkomst; 
c. leerwerkbaan: een arbeidsplaats die bestaat uit een component leren en een component 

werken met gemiddeld tenminste 1 dag scholing in de week die tenminste leidt tot een door de 
branche erkende kwalificatie; 

d. Leerwerktraject: een arbeidsplaats die onderdeel vormt van een voorbereidende middelbare 
beroepsopleiding op basis van de Wet voortgezet onderwijs. 
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e. WEB: Wet Educatie Beroepsonderwijs (Staatsblad 1995, nr. 501). 
f. Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL): een beroepsbegeleidende leerweg, omvattend een 

praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur (artikel 7.2.2,, tweede lid, onderdeel b, WEB). 
g. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL): een beroepsopleidende leerweg, omvattend een 

praktijkdeel van tenminste 20% en minder dan 60% van de studieduur (artikel 7.2.2,, tweede 
lid, onderdeel a, WEB). 

h. Beroepspraktijkvorming (BPV): het praktijkdeel bij een door de kenniscentra erkend leerbedrijf 
als onderdeel van een BOL of BBL. 

I. Klant: de jongere die gerechtigd is een beroep te doen op de wet WIJ. 
j . Leerwerkaanbod; aanbod waarmee de klant een baan of een opleiding, óf een baan èn een 

opleiding verwerft. 

k. Leerwerkactiviteit : één of meer activiteiten voorbereidend op of flankerend aan een 
leerwerkaanbod. 

I. Keuzemenu : het totaalaanbod waaruit de klant (begeleid) een Leerwerkaanbod en een 
Leerwerkactiviteit kan kiezen dat bij hem/haar aansluit en zo snel mogelijk leidt tot opleiding of 
werk. 

Artikel 2. Doel van het convenant 

De coördinerende Gemeente Rotterdam en de Staatssecretaris uiten in dit convenant de 
gezamenlijke ambitie om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden en jongeren perspectief 
te bieden op de arbeidsmarkt. Gegeven de per regio uiteenlopende arbeidsmarkt- en 
werkgelegenheidssituatie en gegeven de noodzaak dat voorkomen en bestrijden van 
jeugdwerkloosheid de bijdrage en inzet van vele partijen vergt, strekt het convenant ertoe de 
specifieke regionale aanpak en samenwerking vast te leggen. 

Artikel 3. Gezamenlijke extra regionale inzet 

1. De coördinerende Gemeente verbindt zich aan de in dit convenant geformuleerde doelstellingen en 
is aan te spreken op: 

a. de regionale ambitie zoals verwoord in het regionale actieplan; 

b. de extra regionale inzet van de betrokken regionale partijen; 

c. de concreet te behalen resultaten per betrokken regionale partij gebaseerd op de regionale analyse 
van de arbeids- en stagemarkt in het regionale actieplan; 

d. de specifieke inspanning ten aanzien van kwetsbare jongeren; 

De coördinerende gemeente is verantwoordelijk voor: 

e. de rapportage over de gezamenlijke inzet van middelen en instrumenten en de behaalde 
resultaten; 

f. het bestuurlijke en administratieve beheer van de regiomiddelen. 

2. Elke deelnemende gemeente is, als partij bij dit convenant, zelf verantwoordelijk voor : 
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a. de realisatie van de eigen ambities en taakstelling op basis van het ingediende plan 

b. het voldoen aan de financiële en administratieve en overige eisen die het Ministerie van 

SZW en /of andere subsidievertrekkers aan de subsidieverlening stellen. 

3. Dit betekent dat onderrealisatie van de afgesproken taakstelling leidt tot teruggave van 

middelen aan de gemeente Rotterdam, die dan vervolgens deze middelen eerst aan andere actoren 

uit het actieplan aanbiedt om een verhoging van de bestaande ambities aan te gaan en daarmee 

een hogere prestatieafspraak te realiseren. Is geen van de regionale partners hiertoe bereid of in 

staat, dan worden de betreffende middelen teruggegeven aan het Rijk. 

Art ikel 4 . Inspanningsverplichting staatssecretaris 

Vanuit de in het Actieplan Jeugdwerkloosheid geformuleerde ambitie van het kabinet om te 
voorkomen dat grote groepen jongeren thuiszitten, zonder werk of school, steunt de 
Staatssecretaris de gezamenlijke extra inzet in de regio met een financiële bijdrage van XXX in 
2009 voor het realiseren van de gestelde ambitie. 

Artikel 5. In gang te zetten acties 

In de regio Rotterdam-Rijnmond worden door de convenant-partijen de volgende (extra) acties ten 
behoeve van het voorkomen en bestrijden van de jeugdwerkloosheid ingezet: 

1) Het School ex-programma: aansluiting einde onderwijs - dienstverlening 
UWV/Gemeenten; intake en sluitende aanpak 

De doelstelling van het School Ex-programma is om mbo-leeriingen met een slecht 
arbeidsmarktperspectief niet van school te laten gaan maar langer door te laten leren. Jongeren 
worden hiervoor op school actief benaderd en zullen ook worden gevolgd. Het School Ex-
programma wordt (via een enquête onder alle mbo-leeriingen) uitgevoerd door de ROC-en Albeda 
en Zadkine. Dit levert informatie op over een groot aantal mbo-studenten van die scholen die hun 
opleiding afsluiten (die groep is zo'n 11.500 jongeren in de regio Rotterdam-Rijnmond). 

Afspraak is dat de info uit het School Ex-programma gebruikt wordt voor een sluitende aanpak. Dat 
wil zeggen dat de groep waarvan de info bekend is in beeld wordt gehouden. Zij die aangeven een 
beroep te gaan doen op de dienstverlening zullen proactief benaderd worden en gericht worden 
uitgenodigd voor intake. 

Beoogd resultaat voor 2009 is een aantal van 2000 inschrijvingen voor de regio 

Rijnmond op arbeidsmarktgerichte BBO en BBL opleidingen in schooljaar 2009-2010 

(september t /m juni) bij de ROC's Zadkine en Albeda 

Voor het jaar 2009 wordt ingezet op een extra actie, te weten 400 jongeren uit het school Ex-

programma hebben aangegeven nog geen keuze te kunnen maken voor werken of leren zijn 
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telefonisch en schriftelijk benaderd om speciaal voor hen geplande dagen te bezoeken in augustus en 

september. De eerste dag leverde 25 jongeren op die allen geplaatst konden worden in één van de 

leer- en/of werkarrangementen die onder ambitie 2 in de planning staan. Verwacht wordt dat dit 

gunstige resultaat doorverteld wordt zodat op de volgende twee geplande dagen in september nog 

eens 100 jongeren bereikt worden. 

Beoogd resultaat Is een bezetting van 25 vacatures en 100 leerwerkarrangementen eind 
2009. 

In het regionaal actieplan wordt de uitvoering van het School ex-programma en de daarop 
aansluitende vervolgacties verder uitgewerkt. 

2) Het matchingsoffensief 

Jongeren zoeken banen, ondernemers en bedrijven zoeken werknemers als ze vacatures hebben. 
Dat gaat niet altijd vanzelf. Belangrijk onderdeel van het actieplan is daarom een zogenoemd 
matching-offensief om de vraag van werkgevers en de kwaliteiten van jongeren beter bij elkaar te 
brengen. Ook moet er meer aandacht komen voor stages en vrijwilligerswerk. 

Het matchingsoffensief In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgewerkt in: 

acties gericht op extra inzet op het ophalen van plaatsen voor banen, stages, 
leerwerktrajecten enz , zowel bij de overheid als het bedrijfsleven. 

de ontwikkeling van een menukaart voor jongeren met concrete aanbiedingen en 

keuzegerechten (banen, stages, leerwerktrajecten enz.) die voorradig zijn. 

een werkleeraanbod aan jongeren op basis van de menukaart en de eigen keuze van de 
jongere; 

de ondersteuning van de matching door de inzet van een werk- en of opleidingsmakelaar. 
Dit is de functionaris de functionaris (klantmanager/werkcoach) die match van de klant met 
een baan of een opleiding ondersteunt. 

In het regionaal actieplan wordt de uitvoering van het matchingsoffensief en de daarop 
aansluitende vervolgacties verder uitgewerkt. 

3- De leerwerkbanen/stages 

De coördinatie rondom de acquisitie van banen/arrangementen/stages bij overheid en bedrijven 
(met alle actoren daarbij op de diverse niveaus, te weten landelijk, sectoraal, regio en lokaal) is 
een belangrijk punt van aandacht. Voorkomen moet worden dat bedrijven inefficiënt benaderd 
worden en/of informatie niet op de juiste plek terechtkomt. En uiteraard is ook de concrete 
aansluiting en effectieve matching van opgehaalde plekken en de werkzoekenden cruciaal. 
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De coördinatie voor de acquisitie van banen, arrangementen en stages bij de overheid en bedrijven 
ligt bij het werkgeversservicepunt Daad. Daad beschikt over een tweetal regionale 
accountmanagers en een tweetal regionaal werkende bedrijfsadviseurs van UWV-Werkbedrijf. Deze 
accountmanagers worden ingezet voor de acquisitie van banen/arrangementen/stages bij 
bedrijven. 

Aanstellen stage-ambassadeurs 

ROC's, Kenniscentra en EDBR stellen in de regio Rotterdam-Rijnmond samen met de diensten JOS 
en SoZaWe drie stage-ambassadeurs aan met het oogmerk alle jongeren een stageplaats te 
bieden. Er wordt zo nodig een extra stagemakelaar aangetrokken. De drie stage-ambassadeurs 
gaan ieder aan de slag om stages te coördineren voor respectievelijk de ROC's, de hogescholen en 
de universiteiten. De stageambassadeurs worden met name ingezet om werkgevers te 
stimuleren/bewegen/interesseren om plekken binnen de bedrijven te Vergeven'. Zij zullen intensief 
samenwerken met de stagecoördinatoren van de verschillende opleidingen. 

Voor de stad Rotterdam zal het werkgeversservicepunt Daad de werving van 1500 BBL-trajecten 
verzorgen. 

Stageplaatsen 

Het totale aanbod aan stageplaatsen van ondertekenende partners ligt op basis van het 'Akkoord 
van Rotterdam' op circa 1.000 stageplaatsen en leerwerkplekken. De komende periode wordt 
benut om het aanbod van stageplaatsen verder te vergroten en de match met beschikbare 
jongeren tot stand te brengen. 

Beoogd resultaat voor 2009 is 500 plaatsen voor jongeren zonder of met amper een 

startkwalificatie, als volgt onderverdeeld: 

* 'IN BEDRIJF Zuid Oost': 100 plaatsen voor jongeren zonder of amper een startkwalificatie 

•Oprichting van een stageservicepunt om voor jongeren die dat zelf niet lukt een stage, of 

leerwerkplaats te regelen zodat zij hun BOL of BBL opleiding kunnen afmaken: 200 plaatsen voor 

jongeren zonder of met amper een startkwalificatie. 

'Regionale afspraken over leerwerkbanen bij diverse werkgevers in de regio:80 functies in de zorg, 45 

functies in de beveiliging, 45 functies in de techniek, 30 functie in de bouw (totaal 200) 

In het regionaal actieplan wordt de uitvoering van de acquisitie van banen/arrangementen/stages 
bij overheid en bedrijven (met alle actoren daarbij op de diverse niveaus, te weten landelijk, 
sectoraal, regio en lokaal) en de daarop aansluitende vervolgacties verder uitgewerkt. 

4- Kansen voor kwetsbare jongeren 

In Rotterdam werken ROC's, diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale 
dienst (Jongerenloket) en organisaties zorg al nauw samen in onder andere: 
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Offensief vmbo-mbo: 

o Versneld invoeren van wijk-, vak- en topscholen; extra aandacht voor arbeidsmarktgerichte 
leercontexten en doorgaande leerlijnen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. Rotterdam 
ontvangt 2.8 miljoen van Rijk hiervoor plus zet eigen middelen in voor organisatie (half miljoen), 
versneld Invoering (2,5 miljoen) en voor extra toestroom van leerlingen in MBO vanwege crisis 
(voorfinanciering 4 miljoen) 

o Extra inzet op zorg om voortijdig uitval te voorkomen uit W-deel WWB/Participatlebudget (€ 15 
miljoen): 

o Versterken zorgstructuur op school: zorgprofessionals in de wijkscholen en ZorgAdviesTeams + 

op het reguliere MBO ; 

* Pilot mentorpool: vanuit € 1 miljoen convenant 2009 Aboutaleb (stas) en G4 ontwikkelt 

Rotterdam de methodiek door dat jongeren waarbij ROC signaleert dat multiproblematiek aanwezig 
is mentor krijgt vanuit men toren pool. Ook capaciteit is uitgebreid. 

* Gezondheidsvoorlichting op ROC's en veel aandacht voor kwetsbare jongeren; 

* Uitbreiding bijzondere jongerenhuisvesting in 2010 (woonfoyers) en veel aandacht voor 

schuldhulpverlening voor jongeren; 

* Stageservicepunt: samenwerking van ROC's en Daad (werkgeverservicepunt) om voor 

jongeren die dat niet lukt een stage, leerwerkplaats te regelen bij bedrijven zodat zij BBL of BOL 

opleiding af kunnen maken. 

Beoogd resultaat voor 2009 is 875 plaatsen voor kwetsbare jongeren, als volgt 
onderverdeeld: 

A- Extra inzet op kansen voor kwetsbare jongeren: 

Met kwetsbare jongeren worden persoonlijke kwalificatie-arrangementen gekozen, op basis van 
een juiste mix van voor hen beschikbare menuaanbfedingen, gericht op een haalbare werk-, leer-
of leerwerkbestemming. 

Specifieke zij-instroomprogramma's van de ROC's Zadkine en Albeda, worden ingezet om 
kwetsbare jongeren op te vangen die recent hun baan zijn kwijtgeraakt of dreigen deze kwijt te 
raken. Deze actie is zowel curatief als preventief t.a.v. de wet Wl). De partners hierbij zijn ROC's 
en gemeenten. 

Beoogd resultaat voor 2009 is 100 kwetsbare jongeren in het schooljaar 2009-2010 
(september t / m / juni) bij ROC's Zadkine en Albeda. 

B- gecombineerde zorg-leertrajecten en -initiatieven voor kwetsbare leerlingen 

Verder wordt ingezet op gecombineerde zorg-leertrajecten en -initiatieven voor kwetsbare 
leerlingen, zoals onder meer: 
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Een buddy- empowerment project van leerlingen voor leerlingen. 

Pools met mentoren voor jongeren met multiproblematiek. 

De zorgstuctuur op scholen versterken (oprichten en effectueren van zorgadviesteams ZAT's). 

Beoogd resultaat voor 2009 is 125 kwetsbare jongeren kri jgen een zorg-leeraanbod. 

C- Versnelde oprichting en In gebruikname van wijkscholen 

Met extra aandacht voor de aansluiting tussen leven en leren, zodat een aansluiting op een BOL of 
BBL opleiding gerealiseerd kan worden 

Beoogd resultaat voor 2009 Is 200 plaatsen voor kwetsbare jongeren Beoogd resultaat 
voor 2009 

D- Eigen trajecten 

Individuele begeleiding van jongeren, met specifieke individuele problemen op een combinatie van 
leefgebieden, naar werk- en/of leren. Partners hierbij zijn UWV, aanbieders van IRO trajecten en 
de gemeenten 

Beoogd resultaat voor 2009 is de realisatie van 100 plaatsen voor kwetsbare jongeren 

E- Doelgroepgerichte trajecten 

Groepsgewijze en individuele begeleiding van jongeren, met specifieke problemen op een bepaald 
leefgebied, naar werk- en/of leren. Bijvoorbeeld: leerwerkplaatsen, trajecten voor jonge moeders, 
jongeren met psychiatrische en/of psychosociale problemen. 
Samenwerkende partners zijn de re-integratiebedrijven, welzijnssector en bedrijven 

Beoogd resultaat voor 2009 is de realisatie van 350 plaatsen voor kwetsbare jongeren 

In het regionaal actieplan wordt de extra inzet op het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren 
en de daarop aansluitende vervolgacties verder uitgewerkt. 
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Artikel 6. Tijdpad en (tussentijdse) resultaten 

In het op te stellen regionaal actieplan wordt de uitvoering van in artikel 5 aangegeven extra inzet 
en de daarop aansluitende vervolgacties verder uitgewerkt. In dit regionaal actieplan wordt tevens 
aangegeven op welke wijze de tussentijdse resultaten zichtbaar gemaakt worden. 

Artikel 7. Monitoring en evaluatie 

1. De coördinerende Gemeente rapporteert mede namens de partijen in de regio over de 
gezamenlijke inzet van middelen en instrumenten en de behaalde resultaten zoals 
geformuleerd in het regionale plan van aanpak. 

2. De rapportages worden per tertaai (januari - april, mei - augustus, september - december) 
opgesteld en zes weken na afloop van het tertaai aangeboden aan de Staatssecretaris. 

3. Het parlement wordt geïnformeerd via de Monitor arbeidsmarktmaatregelen, die eveneens drie 
maal per jaar wordt opgesteld. 

4. De rapportages sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande rapportages. In de rapportages wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Sonar en het bemiddelingssysteem voor werkzoekenden 
van het UWV Werkbedrijf. De rapportages bevatten in ieder geval gegevens over de extra 
inspanning ten aanzien van kwetsbare jongeren en gegevens over de extra inzet ten aanzien 
van de doelgroep van jongeren tot en met 26 jaar zoals hieronder genoemd: 

a. aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op baan; 
b. aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op baan; 

c. aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op leerwerkbaan; 
d. aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op leerwerkbaan; 
e. aantal jongeren zonder startkwalificatie op een stage; 
f. aantal jongeren met startkwalificatie in stage. 

Artikel 8. Voortgang van de uitvoering van het convenant 

1. Tenminste drie (3) maal per jaar zal door of namens de Staatssecretaris en de coördinerende 
Gemeenten overlegd worden over de uitvoering van de convenanten op basis van de relevante 
tertaairapportages zoals genoemd in artikel 7, derde lid, van dit convenant. Daarnaast vindt 
overleg over de uitvoering van dit convenant plaats indien een van de partijen daarom 
schriftelijk verzoekt. 

2. De Staatssecretaris zal een (1) maal per jaar in de regio overleggen. 
3. Met het oog op de toekenning van de enveloppe jeugdwerkloosheid voor 2010 en 2011 

evalueert de Staatssecretaris de resultaten, zoals bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, en 7 
van dit convenant. 

Artikel 9. Vertaling landelijke afspraken naar de regio 

Voor het jaar 2009 wordt de volgende vertaling van de landelijke afspraken voor de regio ingezet. 
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Regionale afspraken per sector 

1- Techniek 200 stage of leerwerkplaatsen 

2- Zorgsector 200 stage of leerwerkplaatsen 

3- Uitzendbranche 100 stage of leerwerkplaatsen 

4- Bouw 30 stage of leerwerkplaatsen 

De beschikbare stage- of leerwerkplaatsen (530) worden aan de deelnemende gemeenten in de 
regio toegekend voor de uitvoering van de extra regionale inzet tot het niveau, waarvoor door de 
betreffende gemeenten een plan Is opgesteld dat is opgenomen in het regionale actie plan. 

De bovenstaande prognose geldt voor 2009. Voor de jaren 2010 en 2011 zal voorafgaand aan deze 

jaren en nieuwe geactualiseerde prognose worden opgesteld. 

Artikel 10. Financiële afspraken 

1. De beschikbare convenantsmiddelen worden door het regionaal steunpunt aan de deelnemende 
gemeenten toegekend voor de uitvoering van de extra regionale inzet tot het niveau, waarvoor 
door de betreffende gemeente een plan is opgesteld dat is opgenomen in het regionale actie plan. 

2. Toedeling van de beschikbare middelen vindt plaats op basis van een objectieve verdeelsleutel, 
te weten het percentuele aandeel jongeren in de leeftijdsgroep 18-27 jaar in een betreffende 
gemeente ten opzichte van het totaal aantal jongeren in de leeftijdsgroep 18-27 jaar in alle 
deelnemende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

3. Toekenning van de beschikbare middelen vindt plaats op basis van een marginale toetsing door 
het Regionale Steunpunt Arbeidsmarktbeleid Rotterdam-Rijnmond, waarbij de volgende twee 
toetspunten gelden: 

Is de betreffende gemeente aangesloten bij het convenant ? 

stemt de aanvraag om middelen overeen met de ambitie en afgesproken taakstelling in het 
convenant en regionaal actieplan ? 

4. Elke deelnemende gemeente is, als partij bij dit convenant, zelf verantwoordelijk voor :de 
realisatie van de eigen ambities en taakstelling op basis van het ingediende plan het voldoen aan 
de financiële en administratieve en overige eisen die het Ministerie van SZW en /of andere 
subsidievertrekkers aan de subsidieverlening stellen. 

5. Dit betekent dat onderrealisatie van de afgesproken taakstelling leidt tot teruggave van 
middelen aan de gemeente Rotterdam, die dan vervolgens deze middelen eerst aan andere actoren 
uit het actieplan aanbiedt om een verhoging van de bestaande ambities aan te gaan en daarmee 
een hogere prestatieafspraak te realiseren. Is geen van de regionale partners hiertoe bereid of in 
staat, dan worden de betreffende middelen teruggegeven aan het Rijk. 
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6. In geval van financiële en/of administratieve fouten in de uitvoering of een onjuiste of 
onvolledige verantwoording is de betreffende gemeente zelf verantwoordelijk voor de financiële 
consequenties die daarmee gemoeid zijn. 

7. De coördinerende Gemeente maakt bij het uitwerken van de concrete maatregelen inzichtelijk op 
welke wijze gebruik wordt gemaakt van reguliere middelen en hoe gebruik wordt gemaakt van de 
middelen uit de enveloppe jeugdwerkloosheid. 

8. De coördinerende Gemeente dient de aanvraag in voor ESF middelen uit de nieuwe actie Jeugd. 

Artikel 11. Inwerkingtreding en looptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door beide partijen en 
eindigt met ingang van 31 december 2011. 

Artikel 12. Wijziging 

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging 
behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen bij het convenant. 

2. Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere 
partij schriftelijk heeft meegedeeld. 

3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het 
convenant gehecht. 

4. De wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Artikel 13. Tussentijds opzeggen 

1. Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden 
schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit 
convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De opzegging moet de 
verandering van omstandigheden vermelden. 
2. De coördinerende Gemeente geeft in dit convenant aan wat bij tussentijdse opzegging gebeurt 
met de financiële afspraken zoals opgenomen in artikel 10. 

Artikel 14. Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

Artikel 15. Geschilbeslechting 

Indien er Inhoudelijk afwijkend wordt gehandeld van de overeengekomen afspraken uit het 
convenant, treden partijen binnen een maand na signalering van deze afwijking met elkaar in 
overleg om tot overeenstemming te komen. 
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Artikel 16. Publicatie 

Binnen vier weken na ondertekening van het convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend 

9 september 2009, 's Hertogenbosch 
Coördinerende gemeente Rotterdam regio Rotterdam-Rijnmond, 

Dominic Schrijer 

9 september 2009, 's Hertogenbosch 
De Staat der Nederlanden, 
namens deze. i / I C^^CL 

M e v i / j . 

Bijlage: 
Regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid 
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Actieplan jeugdwerkloosheid 2010 regio Rijnmond 

1. Inleiding 

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio Rijnmond. De 

werkloosheid is sterk opgelopen, zij het minder dan aanvankelijk gevreesd, mede door een 

anticiperende aanpak. Jongeren worden percentueel het hardst getroffen door de crisis. De 

jeugdwerkloosheid is in de eerste drie kwartalen van 2009 met 53% opgelopen. Per november 2009 

zijn er in de regio Rijnmond ruim 6000 jongeren tot 27 jaar die een uitkering of inkomensvoorziening 

ontvangen (inclusief vertoonde uitkeringen). Daarnaast is er nog een groep jongeren die niet 

ingeschreven staat als werkzoekende, geen startkwalificatie heeft en geen bekende reguliere 

dagbesteding heeft. De algemene verwachting is dat Nederland nog jaren te kampen zal hebben met 

hoge werkloosheid, ondanks de vergrijzing en daaruit voortvloeiende vervangingsvraag. 

Onze ambities met betrekking tot de aanpak van de jeugdwerkloosheid hebben we tegelijkertijd 
verhoogd. Met de Wet Investeren in Jongeren en de nieuwe Wajong willen we voor alle jongeren een 
dagbesteding in de vorm van werken en/of leren realiseren, waar nodig met ondersteuning en zorg. 

Hiermee staan we voor een grote uitdaging die we gezamenlijk aan moeten en willen pakken. 

Jongeren zelf, werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra, jeugdzorg 

enzovoort slaan de handen ineen: geen jongere tussen wal en schip. 

Ons doel is de ontwikkeling en toekomst van jongeren te versterken, en te voorkomen dat jongeren 

langdurig naast de arbeidsmarkt komen te staan. Ons doel is ook om werkgevers te ondersteunen in 

het zo gezond mogelijk houden en uitbouwen van hun bedrijven, en in het aanpakken van een 

structureel personeelstekort op lange termijn. 

Hiertoe hebben we afspraken gemaakt op regionaal niveau, sectoraal niveau en lokaal niveau. Deze 
afspraken in de loop van het jaar nog nader ingevuld. Speerpunten zijn preventie (jongeren zo lang 
mogelijk op school houden, voorkomen dat ze werkloos worden), een gezamenlijke 
werkgeversbenadering, verbeteren van de matching tussen mogelijkheden en behoeften van 
werkgevers en van jongeren, uitbreiding van werkleeraanbod, creëren van perspectieven voor 
kwetsbare jongeren die langdurig naast de arbeidsmarkt dreigen komen te staan, en verbeteren van 
de dienstverlening (voorzien in gaten in de dienstverlening, versterken van samenwerking en van 
vraaggericht verbinden van behoeften van werkgevers en jongeren). 

Dit plan is aanvullend op wat er allemaal al gebeurt - en dat is al heel veel. Een uitgangspunt voor dit 
plan is daarom dat zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in bestaande infrastructuur: uitbouwen van 
sterke punten en aanpakken van verbeterpunten. Een uitgangspunt is ook het vormgeven en 
optimaliseren van regionale samenwerking, met name op het punt van preventie en gezamenlijke 
werkgeversbenadering. Een laatste uitgangspunt is aandacht voor de hele doelgroep jongeren, niet 
alleen nieuwe werkloze jongeren. De verwachting was aan het begin van de economische crisis dat er 
een flinke aanwas zou komen van beter gekwalificeerde werkloze jongeren. In praktijk blijkt dat er 
daarnaast ook nog steeds een groeiende groep kwetsbare jongeren is, zonder startkwalificatie, met 
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meer problemen dan alleen hun werkloosheid, en als gevolg van de crisis slechte perspectieven op 

de arbeidsmarkt. 

Totstandkoming van dit plan 

De rijksoverheid heeft medio 2009 middelen ter beschikking gesteld van regio's voor de aanpak van 
de jeugdwerkloosheid, voor de periode 2009-2011. In de regio Rijnmond is hiertoe een convenant 
gesloten tussen de 25 gemeenten en de staatssecretaris. In 2009 is vanuit de bestaande situatie 
ingezet op de eerst noodzakelijke actiepunten, met name het vinden en creëren van voldoende 
mogelijkheden voor de snel groeiende groep werkloze jongeren. De meeste gemeenten hebben hun 
dienstverlening aan werkgevers versterkt. Dit plan voor 2010 is daarnaast gericht op het versterken 
van regionale samenwerking tussen gemeenten en hun partners. 

Gemeenten en hun diensten, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen, Colo/kenniscentra en 
werkgeversservicepunt Daad is gevraagd input te leveren voor dit plan: sterke punten, 
verbeterpunten, kansen, risico's en actiepunten. Dit is aangevuld met een arbeidsmarktanalyse. Op 
basis hiervan en op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en speerpunten is dit plan tot 
stand gekomen. 

2. Versterking aanpak jeugdwerkloosheid 

2.1 Algemene visie 

Sinds het begin van de crisis is in de regio Rijnmond veel geïnvesteerd in het benaderen van 
werkgevers om extra plekken te vinden voor jongeren die getroffen (dreigen te) worden. In de 
meeste richtingen zijn voldoende stage-, leerwerkplekken en gemeentelijke arrangementen (banen 
met een combinatie van loonkostensubsidie, scholing en ondersteuning) voorhanden om de vraag 
hiernaar vanuit jongeren op te vangen. In enkele sectoren en beroepen zijn tekorten. 

De inspanningen hebben ertoe geleid dat de aandacht op dit moment deels verschuift van een 
kwantitatieve (voldoende plekken) naar een kwalitatieve uitdaging: het bij elkaar brengen van 
vacatures en jongeren (met name degenen die nu een beroep doen op de gemeente), en het 
stimuleren van jongeren om opleidingsrichtingen te kiezen met goede kansen op de (toekomstige) 
arbeidsmarkt. Om deze reden krijgt de verdere operationele uitwerking, monitoring en bijsturing van 
actiepunten in 2010 een grotere nadruk. 

Naast de ruim 6000 jongeren in de regio die WW of inkomensondersteuning vanuit gemeenten 
ontvangen, staan ook 1500 vacatures open en zijn er in verschillende sectoren nog voldoende stage
en leerwerkplekken voorhanden. 

Het tempo van werven van extra plekken dient bovendien afgestemd te worden op de mate waarin 
geworven plekken ook op korte termijn adequaat vervuld kunnen worden. Vacatures zijn een 
uitdrukking van een personeelsbehoefte van werkgevers waarin zij liefst op korte termijn willen 
voorzien, door middel van leerwerkbanen, stages, gemeentelijke arrangementen 
(loonkostensubsidie, scholing en ondersteuning) of anderszins. De beslissing over het al of niet 
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aannemen van een kandidaat ligt uiteindelijk bij de werkgever. Onderwijsinstellingen, UWV 

Werkbedrijf en gemeenten kunnen geschikte kandidaten voordragen. 

Beschikbare vacatures en leerwerkbanen zijn in veel gevallen te hoog gegrepen voor (kwetsbare) 
jongeren die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente. In het algemeen is er sprake van 
een mismatch tussen beschikbare kansen en de jongeren die tot de directe gemeentelijke doelgroep 
behoren. Een uitdaging is enerzijds te kijken naar aanvullende mogelijkheden om reguliere banen 
toegankelijk te maken voor jongeren die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten, 
anderzijds de kwaliteiten en mogelijkheden die deze jongeren hebben beter zichtbaar te maken en te 
ontwikkelen. We willen voorkomen dat een groep jongeren langdurig aan de kant komt te staan. 

De meeste jongeren die een beroep doen op inkomensondersteuning door de gemeente hebben een 
werkleeraanbod gekregen. Nog niet voor alle jongeren is een dergelijk aanbod in het kader van de 
WIJ gerealiseerd. Eind 2009 moet voor circa 1000 WWB-jongeren nog een werkleeraanbod 
gerealiseerd worden. Streefdatum hiervoor is uiterlijk 1 juli 2010. Aandachtspunt daarbij is dat niet 
alle jongeren die in een zorg-traject zitten daarnaast ook een dagbesteding (werk/leren) hebben. Een 
uitdaging voor 2010 is om voldoende werkleeraanbod te realiseren, ook voor kwetsbare jongeren. 
Dit gebeurt primair met middelen uit gemeentelijke participatiefondsen. Middelen uit de regionale 
aanpak jeugdwerkloosheid zijn hierop aanvullend. Het gaat daarbij primair om zaken die vanuit het 
participatiefonds niet te financieren zijn (o.a. preventie, aansluitend bij veelal boven-lokaal werkende 
partners), om het creëren van meer synergie door regionale samenwerking (o.a. 
werkgeversbenadering) en om intensivering en uitbreiding van lokale aanpakken. 

2.1 Wat er al gebeurt  

Activiteiten van gemeenten 

Gemeenten hebben al allerlei vormen van lokale samenwerking ontwikkeld met partners 
(werkgevers, onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, RMC). In de regio Rijnmond bestaan op verschillende 
terreinen succesvolle praktijken. Deze ervaringen met elkaar uitwisselen en van elkaar leren, draagt 
bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening en aan het constructief met elkaar 
opbouwen van regionale samenwerking. 

De stad Rotterdam heeft daarnaast als grootste gemeente in de regio al veel vormen van 

samenwerking ontwikkeld die bredere betekenis heeft dan alleen voor de stad Rotterdam, echter 

tegelijkertijd nog niet systematisch regio-dekkend is. 

• Op het gebied van arbeidsmarktanalyse heeft het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) een 

arbeidsmarktinformatiepunt ingericht, in samenwerking met UWV Werkbedrijf, Colo, KvK en 

Daad. 

• De arbeidsmarktmeester werkt met behulp van doorbraakdossiers samen met werkgevers 

aan het creëren van 7000 extra banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
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Het regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), onderdeel van de Rotterdamse dienst SoZaWe, 

heeft als doel mensen met een uitkering te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. 

Doel is om in 2010 in samenwerking met de Rotterdamse ondernemers Academie 100 

jongeren te begeleiden. Ook regiogemeenten kunnen hierop in overleg kandidaten 

aanmelden. 

Het RMC monitort op regionaal niveau voortijdig schoolverlaten, en probeert vsv-ers met een 

outreachende aanpak weer terug te leiden naar school en een startkwalificatie. Hierin wordt 

samengewerkt met/in jongerenloketten. Jongerenloket Rotterdam (m.n. het team leerplicht 

en RMC), Jongerenmentoraat en ROC's hebben een coachingspool gevormd voor de 

ondersteuning van jongeren die verzuimen en uit (dreigen te) vallen. De begeleiding is erop 

gericht hen op school te houden (minimaal tot zij een startkwalificatie hebben behaald), dan 

wel een andere route naar de arbeidsmarkt te bieden. 

Er wordt geïnvesteerd in extra jongerenwerk om jongeren in hun vrije ti jd en in hun eigen 
omgeving te bereiken. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar jongeren zonder 
dagbesteding, zonder startkwalificatie en naar jongeren die overlast veroorzaken. Waar 
nodig wordt deze jongeren de weg gewezen en worden andere partijen betrokken. In 
Rotterdam speelt het Jongerenmentoraat hierin een belangrijke rol. 

Het actieplan 'Rotterdam biedt perspectief (gecoördineerd door de Rotterdamse dienst JOS) 
is erop gericht jongeren te stimuleren om langer op school blijven en te monitoren wat 
jongeren gaan doen na verlaten van het MBO. Voor 2010 zijn de aandachtspunten: 

o Structureel maken van School ex, door naast Albeda en Zadkine College ook andere 
MBO-scholen hierbij te betrekken en te zorgen voor coördinatie en totaaloverzicht. 
De school-ex actie is in 2009 voor het eerst is gehouden, en was gericht op het 
stimuleren van doorleren en het bevragen van leerlingen in het laatste jaar van hun 
opleiding over hun toekomstplannen. 15-20% gaf voor de zomer aan nog niet te 
weten wat ze na de zomer zouden gaan doen en behoefte te hebben aan 
ondersteuning. Hieraan is door UWV Werkbedrijf in samenwerking met de ROC's 
follow-up gegeven. 

o In beeld brengen van jongeren die doorstromen van MBO naar HBO en daar 
vervolgens uitvallen. Dit bouwt voort op de monitoring van de overgang van VMBO 

naar MBO. 

o Koppeling bronbestanden van scholen en Colo, om een betrouwbaar overzicht te 

krijgen zodat partijen sneller kunnen ingrijpen bij een mismatch. 

Het project leren en werken, een samenwerkingsverband van alle onderwijsinstellingen, 
kenniscentra, Rotterdamse dienst JOS, SoZaWe, Daad, UWV Werkbedrijf, Roteb, VNO-NCW 
en KvK, heeft enkele gezamenlijke doelstellingen geformuleerd voor 2010: 

o Ontwikkelen van een digitaal portfolio 

o Realiseren van 250 EVC / EVP trajecten 

o Realiseren van 1000 opleidingstrajecten voor werkzoekende jongeren 



o Realiseren van 350 opleidingstrajecten voor werkende jongeren zonder 

startkwalificatie 

Activiteiten van partners 

Vanuit het onderwijs wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van wijk-, vak- en topscholen, waarbij de 
wijkscholen gericht zijn op kwetsbare jongeren. De eerste experimenten hiermee in Rotterdam 
worden gemonitord, en worden bij bewezen succes met steun van verschillende ministeries breed 
uitgerold. Daarnaast is de school-ex actie opgestart, die ook in 2010 gecontinueerd wordt, worden de 
programma's Zadkine intro en Albeda loopbaanpunt verder ontwikkeld, wordt de Rotterdamse dag 
van de stage georganiseerd, het programma spot 'n job (Zadkine) ontwikkeld, AKA2 (Albeda), 
marktgericht onderzoek en ontwikkeling van trajecten, ondernemerschap ontwikkeld, en trajecten 
voor tussentijdse instroom. 

UWV Werkbedrijf heeft naast haar reguliere dienstverlening mobiliteitscentra en een leerwerkloket 
ingericht. Daarnaast wordt ook vervolg gegeven aan de school-ex actie (dienstverlening voor 
degenen die nog niet weten wat ze gaan doen na verlaten van de opleiding). 

Het Colo (samenwerkende kenniscentra) heeft als kerntaak het realiseren van stage- en 
leerwerkplekken. Hiertoe zijn 80 opleidingsadviseurs/bedrijvenbezoekers actief in de regio Rijnmond 
binnen 18.000 erkende leerbedrijven. Colo kan en wil haar infrastructuur ter beschikking stellen om 
aanvullend op dit regionale plan nog extra stage-, leerwerkplekken en EVC-trajecten in bepaalde 
sectoren te realiseren. De kenniscentra hebben gezamenlijk een snellere erkenningsprocedure voor 
nieuwe leerbedrijven gerealiseerd. Om een goed zicht te krijgen op de regionale situatie hebben de 
kenniscentra voor Rotterdam-Rijnmond (gefinancierd door de gemeente Rotterdam) een regionale 
Colo barometer gemaakt, met regionale informatie over trends op de stage- en leerbanenmarkt en 
informatie over de kans op werk en kans op stage; de arbeidsmarktbijsluiter Rijnmond (met 
informatie kans op werk en salarisindicaties per niveau). Deze bijsluiter is via decanen verspreid 
onder vmbo-leerlingen (15.000 stuks); op de regio toegesneden actuele informatie over de 
onderwijsmarkt (de Colobasiscijfers). Met de matchingswebsite www.stagemarkt.nl wordt ingezet op 
een betere en snellere matching van BPV-plaatsen met MBO-studenten. Daarnaast vervult het Colo 
een steunpunt- en coördinerende functie, onder andere in de vorm van een stagemakelaar. 

Gemeenten en partners hebben verder zelf als werkgever ook een verantwoordelijkheid om stage-, 
leerwerkplekken en werkleeraanbod te creëren. Het concern Rotterdam heeft op dit moment 
bijvoorbeeld 1000 plekken beschikbaar. 

2.2 Wat er nog nodig is 

De arbeidsmarktanalyse en sterkte/zwakte analyse (zie bijlages) levert een lijst op met gewenste 
actiepunten, aanvullend op wat er al gebeurt. Deze punten hebben betrekking op gesignaleerde 
gaten in het aanbod van dienstverlening, versterking van samenwerking, en verbetering van de 
kwaliteit van dienstverlening. 
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De school-ex actie was succesvol en kan structureel ingebed worden, verbonden aan 
loopbaanbegeleiding voor jongeren in het laatste jaar van hun beroepsopleiding. 
Meer stage- en leerwerkplekken in de richtingen helpende welzijn; bouw; AV, multimedia & 
gaming; artiesten, theater & evenementen; schoonheidsspecialist; groothandel food en non-
food; mode-industrie en mobiliteit. De prioriteit ligt bij beroepen waarin ook kans op werk is. 
In de techniek, zorg en het transport is op korte termijn personeelsbehoefte te verwachten, maar 
zijn werkgevers als gevolg van de crisis nog aarzelend over het aannemen van nieuw personeel. 
Dit vraagt blijvende aandacht voor voldoende stage- en leerwerkplekken, en het ontwikkelen van 
arrangementen om werkgevers over te halen jongeren toch vast aan te nemen, en jongeren te 
stimuleren om te kiezen voor werken in deze sectoren. 
Begeleiding van jongeren naar werken als zelfstandige (zzp). 

Meer werkleeraanbod in het kader van de WIJ, om alle jongeren een aanbod te kunnen doen. 
Er is een tekort aan kortdurend (overbruggings)aanbod in het kader van de WIJ (bijvoorbeeld 
voor jongeren die terug naar school willen, maar daarvoor nog enige ti jd moeten overbruggen). 
Er is behoefte aan mogelijkheden voor doorlopende instroom in het onderwijs (in combinatie 
met bovenstaand punt). 

Werkleeraanbod is niet altijd kwalificerend voor jongeren zonder startkwalificatie (dat wil 
zeggen: het is wel gericht op toeleiding naar bijvoorbeeld een leerwerkplek, maar in het WLA zelf 
vindt geen portfolio-opbouw plaats). 

Flankerende voorzieningen ontbreken soms o.a. rond schulden, kinderopvang. 

Voor veel jongeren met een praktijkschool of speciaal onderwijs achtergrond is nog geen goed 
aanbod voorhanden (werk/leerplek gekoppeld aan zorg/lifecoaching/jobcoaching). 

Voor kwetsbare jongeren zijn er onvoldoende mogelijkheden voor trajecten waarin zorg en 
leren/werken samen gaan. 

Stimuleren en faciliteren dat werkende jongeren zonder startkwalificatie die wel gaan halen. 
Versterking van samenwerking, regie op het niveau van individuele klanten, snelheid in 
samenwerking, afstemming en coördinatie. Verbinden van de ketens van inkomen en werk, 
onderwijs en leren, en zorg, welzijn en veiligheid. 

Verbeteren van diagnoses van jongeren (bij aanvraag inkomensondersteuning gemeente) en 
verbetering van de begeleiding gericht op versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. 
Werven van vacatures, leerwerk- en stageplekken ook voor jongeren met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt (gekoppeld aan intensieve begeleiding). 

Verbeteren van matching tussen jongeren en werkplekken (i.c. afstemmen van klantdiagnoses en 
vacaturewerving en -beschrijving). 

Verbetering van beleidsontwikkeling en planvorming aan de hand van feedback van gebruikers 
van de dienstverlening (jongeren, werkgevers). 
Verbetering van registratie, monitoring, sturingsinformatie en verantwoording op het niveau van 
ketensamenwerking en route van jongeren door verschillende ketens heen. 

3. Acties 2010 

Niet alle gewenste actiepunten zijn vertaald in acties in het kader van dit plan. Een deel van de 
actiepunten kan opgepakt worden vanuit andere/reguliere middelen of kan budget-neutraal 
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uitgevoerd worden. Een ander deel van de actiepunten vraagt in eerste instantie een kwalitatieve 

ontwikkeling, onder andere door te leren van goede praktijken en de ontwikkeling van kleinschalige 

pilots. Deze kwalitatieve punten worden door het regionaal steunpunt jeugdwerkloosheid opgepakt. 

De nadere uitwerking en monitoring van deze voorgenomen acties kan in de loop van het jaar tot 

bijstelling leiden. Hierbij zijn verschillende aandachtspunten: 

• De mate waarin voorgenomen acties mede uit andere/reguliere middelen gefinancierd 

kunnen worden 

• De mate waarin acties bijdragen aan het realiseren van structurele, reguliere samenwerking, 
ook zonder inzet van extra regionale middelen jeugdwerkloosheid 

• De mate waarin acties in hun praktische uitwerking bijdragen aan het verbeteren van de 
kwalitatieve match tussen kansen op de arbeidsmarkt en de jongeren voor wie we deze 
willen realiseren. 

3.1 Acties op regionaal en sectoraal niveau 

De regio Rijnmond wil in 2010 de volgende acties op regionaal en sectoraal niveau uitvoeren (zie 
hieronder). Het gaat om acties waar alle gemeenten en hun jongeren in de regio Rijnmond gebruik 
van kunnen maken. De belangrijkste speerpunten hierin zijn preventie (activiteiten zijn gekoppeld 
aan onderwijsinstellingen en aan regionale samenwerkingsverbanden), werkgeversbenadering en 
leerwerkaanbod dat efficiënter op regionaal niveau georganiseerd kan worden, en regionale 
infrastructuur (steunpunt, leerwerkloketten). In de nadere uitwerking van de acties gericht op het 
realiseren van leerwerkplekken wordt nagegaan hoe deze optimaal verbonden kunnen worden aan 
sectorale afspraken, i.c. de mogelijkheden en infrastructuur van Colo. 

We geven eerst een kort overzicht, en daarna een uitgebreidere beschrijving per actiepunt. De 
genoemde financiën zijn bestedingen uit de regionale middelen jeugdwerkloosheid 2010. De 
monitoring en verantwoording van deze regionale arrangementen wordt verder uitgewerkt in 
werkgroepen. 
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Speerpunt Actie Wat Wie Financiën 
Preventie Next Step Loopbaanbegeleiding 3000 

leerlingen ROC's en School-ex 
ROC's, UWV 1.500.000 Preventie 

Leerwerkloketten 
Schiedam, 
Spijkenisse 

Loket voor werkgevers, 
werkenden en werkzoekenden 
rond leren en werken 

Werkpleinen 
Spijkenisse 
en Schiedam 

300.000 

Leerwerk
plekken 

Future jobs Werkgevers nemen 150 jongeren 
in dienst vooruitlopend op 
vrijkomen van vacatures, in 
sectoren techniek, zorg, 
transport 

Daad 500.000 Leerwerk
plekken 

Revit 20 plekken Havenproject 
(revitalisering) tbv 
regiogemeenten 

Daad 150.000 

Leerwerk
plekken 

Ondernemerschap 100 jongeren worden begeleid 
bij starten eigen onderneming 

RBZ/ ROC's 350.000 

Leerwerk
plekken 

Regionale 
arrangementen 

Harmonisatie gemeentelijke 
werkgeversarrangementen en 
organiseren van één 
aanspreekpunt tbv werkgevers 
die met deelnemers uit 
meerdere gemeenten te maken 
hebben 

Daad Reguliere 
middelen 

Kwetsbare 
jongeren/ 
preventie 

Lifecoaching Praktijkdocenten begeleiden 200 
schoolverlaters praktijkonderwijs 
(loopbaanbegeleiding, nazorg) 

PRO 400.000 

Organisatie 
Communicatie 

Regionaal 
steunpunt 

Stimuleren en faciliteren 
regiosamenwerking: vertaling 
van landelijke 
convenantsafspraken naar 
regionale sectorafspraken en 
regionaal stagemakelaar (i.s.m. 
Colo), in beeld brengen good 
practices, workshops en 
conferenties, kleinschalige pilots, 
digitaal geografisch vacature 
uitwisselingssysteem, 
uitwisselingsprogramma's, 
communicatieplan. 

400.000 

Verbetering 
dienstverlening, 
communicatie 

Online servicedesk 
jeugdwerkloosheid: 
jongeren werken 
mee 

Individueel advies en informatie 
via openbare internetforums; 
belevings-, opinie- en behoefte 
onderzoek onder jongeren; 
jongeren betrekken bij 
beleidsontwikkeling; servicedesk 
voor beleidsmakers 

Steunpunt 100.000 

Totaal 3.700.000 
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3.2 Acties op lokaal niveau 

De gemeenten in de regio Rijnmond willen de volgende acties lokaal uitvoeren (zie hieronder). 

Speerpunten zijn: aanbod voor kwetsbare jongeren, verbetering dienstverlening en flankerende 

voorzieningen. De gemeenten in de Hoeksche Waard (Oud Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, 

Korendijk, Strijen) hebben aangegeven gezien de beperkte omvang van de jeugdwerkloosheid in deze 

gemeenten geen gebruik te maken van middelen jeugdwerkloosheid voor lokale acties in 2010. 

Gemeente Beoogde acties INDICATIE 
budget 
2010 

Rotterdam • Stedelijke coördinatie, koppeling arbeidsmarktanalyses, monitoring 
WIJ 

• Optimalisatie gegevensregistratie 
• Bestandsanalyse (profielen jongeren), prioritering doelgroepen 

(23-27 jarigen), analyse arbeidsmarktkansen hoger opgeleiden tbv 
inkoop aanbod 

• Voortzetten school-ex 
• Extra begeleiding stagiaires vanuit ROC-opleidingen 
• EVC-trajecten; ook portfolio-opbouw tijdens werkleeraanbod WIJ 
• Stimuleren en begeleiden doorstroom MBO-HBO 
• Schuld-preventie deelnemers ROC's 
• Ontwikkeling uniform digitaal portfolio 
• Versterking outreachende aanpak en voortzetten Coachingspool: 

intensieve begeleiding verzuimers ROC's 
• Werk/zorg combinaties: RO-bedrijven 
• individuele trajecten 
• Werven werkplekken/mogelijkheden voor jongeren met 

onvoldoende kwalificaties 
• Ontwikkeling werkleeraanbod tbv kwetsbare jongeren 
• Stagebeleid gemeente Rotterdam doorzetten 
• Kortdurend leerwerkaanbod 
• Deskundigheidsbevordering klantmanagers 
• Versterking Daad 
• Voortzetten campagne 'ga gewoon door' 

1.562.680 

Capelle a/d 
IJssel 

• Opzetten diagnosecentrum tbv maatwerk 
• Training 'aan de slag'-methodiek 
• Opzetten extra, tijdelijke werkgroep actieplan jeugdwerkloosheid 
• Jobhunter en arbeidsmakelaar actief betrekken bij team 

jongerenactief (going concern) 
• Voortzetten Yo Capelle Yo (going concern) 
• Opstarten werkgeversservicepunt 

134.680 

Spijkenisse • Intensieve ondersteuning jongeren: uitbreiding kortdurend aanbod 
en intensieve begeleiding 

• Versterking Jongerenloket: optimalisering dienstverlening en 
samenwerking 

• Versterken steunpunt onderwijs: terugleiden vsv-ers naar school 

164.080 
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• Voorkomen schulden (terugdringen vsv) 
• Bedrijfsbezoeken 

Bernisse 
Brielle 
Rozenburg 

• Uitbreiding steunpunt onderwijs 23-27 jaar (samen met 
Spijkenisse) 

• Intensieve begeleiding kwetsbare jongeren 
• (voortzetten jongerenintermediair en -makelaar/plan 2009) 

22.960 
24.080 
22.680 

Hellevoetsluis 
Westvoorne 

• Uitbreiding steunpunt onderwijs 23-27 jaar (samen met 
Spijkenisse) 

76.720 
19.600 

Albrandswaard 
Ridderkerk 

• jobcoaches voor 10 jongeren op een leerwerkplek 
• 8 jongeren leerwerkbaan Huys ten Oonck 
• Microbudget tbv maatwerk 
• Verbeteren samenwerking/registratie/gegevensoverdracht; 

onderzoek Mens Centraal / Jeugdvolgsysteem 

34.720 
85.120 

Maassluis • Zorgprofessionals en ZAT's ROC's (waar nodig tbv jongeren 
Maassluis) 

• Evaluatie en uitbreiding steunpunt jongeren 
• Woningen tbv begeleid wonen (8 jongeren) 
• 8 instap/opstapbanen 
• Project Powerplay (12 jongeren) 
• 4 plaatsen kinderopvang 
• Straatcoaches 

60.200 

Vïaardingen • Evaluatie en uitbreiding steunpunt jongeren 
• 15 premies werkgevers 
• 15 trajecten Werkacademie 
• Vacaturewerving (40) 
• Werkgelegenheidsproject zorg tbv kwetsbare jongeren 
• Werkgelegenheidsproject kinderopvang tbv kwetsbare jongeren 
• 4 leervoorzieningen 
• Vrijwilligerswerk/stageplekken (25) 

140.840 

Lansingerland • Voortzetten jobcoach 
• Aansluiting bij Gosa, RMC en opzetten nieuwe netwerken tbv 

monitoren kwetsbare jongeren en vsv-ers 

76.720 

Dirksland 
Goedereede 
Middelharnis 
Oostflakkee 

• Uitbreiding individueel maatwerk 
• Regionaal arbeidsmakelaar continueren; ook werving vacatures, 

leerwerkplekken tbv andere gemeenten 

15.960 
20.440 
33.600 
17.360 

Schiedam • Extra aandacht voor kwetsbare jongeren 
• Ontwikkeling Leerwerkloket Werkplein Schiedam 
• Werkcarousel voor jongeren 
• Integrale aanpak jeugdwerkloosheid (jeugdbeleid, welzijn, 

educatie, veiligheid, jeugdzorg, werk en inkomen) 
• Versterking individueel maatwerk jongeren 
• Extra leerwerkbanen in de zorg en veiligheid 

159.600 

Krimpen a/d 
IJssel 

• Duurzame uitstroom door maatwerk 

• Ontwikkelen van een portfolio met daarin een uitgebreide 
beschrijving van de diverse aanbieders op het vlak van re-
integratie, scholing, stage, e.d. 

• Speciale aandacht voor de doelgroep WIJ 

53.760 
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• Een actieve werkgeversbenadering en het ontwikkelen van een 
werkgeversservicepunt ism Capelle aan den IJssel. 

• Aansluiten bij GOSA, aanpakken van schoolverzuim, voorkomen 
van schooluitval, intensievere samenwerking met RMC en de Jonge 
Krijger. 

• Schuldhulpverlening. (Preventie, begeleiding en nazorg) 
Barendrecht • Versterken poortwachterfunctie 

• Versterken RMC/terugleiden naar school 
• Extra trajecten kwetsbare jongeren 

73.640 
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3.3 Toelichting regionale acties 

3.3.1 NextStep 

In 2009 werd in de enquête in 7% van de gevallen ingevuld op de vraag: Wat ga je na het behalen van 

je diploma doen? "weet niet" en in 12% van de gevallen bij de vraag: Heb je hulp nodig? "ja" ingevuld 

op het enquête formulier. Geëxtrapoleerd naar 2010 (totaal aantal verwachte 

eindexamenkandidaten 10.000) is dat een groep die het niet weet van 700 leerlingen en een groep 

met een hulpvraag van 1.200 leerlingen. 

Om hier beter proactief mee om te kunnen gaan en de organisatie rondom de uitkomsten van 

SchoolEx en de vervolgstappen daarop goed te kunnen organiseren, is het programma NextStep 

opgezet; het instrument SchoolEx wordt daarmee ingebouwd in het te ontwikkelen traject voor 

schoolverlaters bij zowel Albeda College als Zadkine. 

Next Step is een programma dat uiteindelijk zal gaan draaien als onderdeel van het 
standaardcurriculum voor alle eindexamenkandidaten. Het zorgt ervoor dat iedere leerling 
zelfstandig, met of zonder behulp van de Studieloopbaanbegeleiders zijn of haar eigen loopbaanplan 
maakt en het ook daadwerkelijk uitvoert. 

Dit moet voor de leerling leiden tot een weloverwogen keuze van zijn of haar volgende stap: wat ga 
ik doen na het behalen van mijn diploma. Gedurende de ontwikkeling van dit loopbaanplan wordt de 
leerling ook geconfronteerd met de consequenties van die keuzes. 

Zo maakt een leerling in grote lijn een keuze uit 5 mogelijkheden: doorleren, leren in combinatie met 

werken, werken, ondernemen of 'weet nog niet'. 

Het programma Next Step kent zijn specifieke uitvoeringsvorm afhankelijk van de keuzes die de 
leerling maakt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een leerling die graag wil gaan werken, tijdens het 
programma ziet dat de kansen op werk in die branche beperkt zijn met een niveau 2 diploma, maar 
veel groter met een niveau 3 diploma en beter de afweging kan maken om alsnog naar een niveau 
hoger door te stromen. 

In het programma staat de leerling en de keuzes die hij of zij maakt centraal en wordt de leerling 

begeleid door de studieloopbaanadviseur. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen tooiing in het 

kader van toetsen, testen en trainen in combinatie met onderwijskundige inhoud. 

Het programma neemt gemiddeld 8 uur per leerling in beslag; de doelstelling is dat in 2010 3.000 
leerlingen het programma doorlopen. 

Resultaten 

De resultaten van het programma zijn divers: uiteindelijk leidt het programma tot een ingevuld en 
uitgevoerd loopbaanplan voor iedere eindexamenleerling, waarbij de leerling ook de consequenties 
van die keuzes heeft "gezien". Verder moet het leiden tot een door het jaar heen steeds kleiner 
wordende groep "zoekenden"; leerlingen die nog niet weten wat ze gaan doen. De SchoolEx enquête 
zal dan ook meerdere keren per jaar uitgevoerd gaan worden. Organisaties als UWV Werkbedrijf en 
Jongerenloket zullen naar verwachting hiermee ontlast worden. Gediplomeerde schoolverlaters 
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komen zelfbewuster, met meer kennis, met minder maar wel gerichte vragen aan het loket op zoek 

naar werk. 

Het programma moet ook meer inzicht geven in welke keuzes leerlingen maken en tevens of de 
aangegeven keuze ook daadwerkelijk leidt tot uitvoering daarvan. 

Het vormt ook het startpunt voor structureel alumumnibeleid, wat weer de input kan geven aan de 
ROC's voor de ontwikkeling van trajecten die bijvoorbeeld aangegeven "gaten" in het aanbod 
opvullen. 

In het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid worden leerlingen die na afloop van het 
onderwijsseizoen toch nog niet weten wat ze gaan doen, c.q. nog geen werk gevonden hebben, 
warm overgedragen aan begeleiders van UWV Werkbedrijf (inclusief loopbaanplan en stappen die 
tot dan toe gezet zijn). Ondersteuning vanuit UWV Werkbedrijf kan ook eerder gevraagd worden, als 
leerling en studieloopbaanadviseur dat wenselijk vinden. 

Naast de actie Next Step wordt onder ajje leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding opnieuw de 

School-ex enquête uitgevoerd. Follow-up vindt plaats in samenwerking met UWV Werkbedrijf en 

andere partijen. De kosten van Next Step bedragen 1,5 miljoen euro. 

3.3.2 Leerwerkloketten 

De Werkpleinen in Schiedam en Spijkenisse starten een experiment van een jaar ter voorbereiding 
van een LeerWerkLoket op beide Werkpleinen. De oprichting van leerwerkloketten vindt plaats tegen 
de achtergrond van het kabinetsbeleid rondom 'een leven lang leren'. De ingezette maatregelen zijn 
erop gericht meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. 

De gemeenten en UWV Werkbedrijf op beide Werkpleinen zijn leading in dit experiment. Beide 
Werkpleinen hebben de intentie toe te groeien naar een robuust LWL zoals dat uit de landelijke 
evaluatie van de 40 LWL's in 2012 wordt aanbevolen. Het management van de Werkpleinen 
Schiedam en Spijkenisse zal aanvullend op de werkgeversbenadering en bedrijfsvoering op de eigen 
Werkpleinen gebruik maken van de dienstverlening van het LWL Rijnmond. 

In de projectplanning zullen mijlpalen worden opgenomen waarbij wordt aangegeven op welke wijze 
wordt afgestemd met de functionaliteiten van het LWL Rijnmond. In de nadere concretisering van de 
experimenten op basis van regionale middelen jeugdwerkloosheid staat in eerste instantie 
dienstverlening aan jongeren centraal. De kosten zijn tweemaal 150.000 euro. 

3.3.3 Future jobs 

Future Jobs is een aanvulling op de werkgeversbenadering zoals die inmiddels door Daad Rotterdam 
is ontwikkeld: een vraaggerichte benadering van werkgevers. Deze wordt in de Future-Job aanpak 
nog verder doorgezet. Een future job is een echte baan, zei het dat die op het moment van 
aanbieding nog niet bestaat. Werkgevers die op termijn (binnen een jaar) vacatures zien ontstaan 
vanwege uitbreiding of personeelsverloop, worden jongeren (kandidaten) voorgedragen in 



combinatie met ondersteuning en/of financiële compensatie (max. 30% minimumloon). Werkgevers 
nemen op basis van selectie en (variabele) aanvullende afspraken jongeren alvast in dienst, zijn 
vervolgens zelf verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van proef-, inwerk- en 
ontwikkelperiode, en verplichten zich een aanzienlijk deel van de jongeren vervolgens in 'echte' 
dienst te nemen op vacatures die ontstaan. Jongeren krijgen de mogelijkheid om zich te kwalificeren 
specifiek voor de vacatures die ontstaan, werkgevers krijgen een uitgebreidere proef-, inwerk- en 
ontwikkelperiode, en de overheid krijgt de garantie dat een aanzienlijk deel van deze jongeren 
duurzaam uitstroomt. Per werkgever kan onderhandeld worden over de combinatie van loopduur, 
ondersteuning, loonwaarde en financiële compensatie, en percentage van de deelnemers dat 
uiteindelijk in vaste dienst genomen wordt. Hiervoor wordt een ondersteunende methodiek 
ontwikkeld. De ontwikkeling van de jongere voor de toekomstige vacature wordt ondersteund door 
periodieke begeleidingsgesprekken en een 'monsterboekje' waarin de voortgang van de te 
ontwikkelen competenties wordt bijgehouden. 

De aanpak wordt in de eerste helft van 2010 op een beperkte regionale schaal ontwikkeld en 
geïmplementeerd in de sectoren zorg, techniek en vervoer. In de eerste helft van 2010 wordt voor 50 
jongeren een future job gerealiseerd, in de tweede helft van 2010 voor nog eens 100 jongeren. De 
totale kosten bedragen 500.000 euro. 

3.3.4 Regionale arrangementen 

Gemeenten in de regio Rijnmond bieden werkgevers qua hoogte verschillende arrangementen 

(combinaties van proeftijd, loonkostensubsidie, scholing en ondersteuning op maat) voor het in 

dienst nemen van werkloze jongeren. Werkgevers die deelnemers uit verschillende gemeenten in 

dienst nemen, hebben bovendien te maken met meerdere gemeentelijke werkgeversservicepunten. 

Voor werkgevers die met verschillende gemeenten zaken doen, gaan de gemeenten in de regio 

Rijnmond één aanspreekpunt en factuuradres organiseren en hun werkgeversarrangementen 

harmoniseren. Dit gebeurt zonder extra inzet van middelen. 

In het vormgeven van een gezamenlijke werkgeversbenadering zijn ook de kenniscentra en UWV 
Werkbedrijf partij. De kenniscentra hebben (vaak samen met de sector) veel regionale 
arrangementen gericht op behoud van reguliere leerwerkbanen en acquisitie van extra 
leerwerkbanen. 

3.3.5 Revit 

Via Daad het openstellen van 20 extra plekken voor Jongeren op het Revit Project in de Rotterdamse 
haven, specifiek ten behoeve van de regiogemeenten buiten Rotterdam. Het Revit-project is gericht 
op revitalisering van de Rotterdamse Haven. De Rotterdamse haven heeft (qua samenstelling van het 
werknemersbestand) drie kenmerken : man, wit en grijs. Werving van nieuw personeel vindt 
voornamelijk plaats via eigen netwerken, waar jongeren en allochtonen moeilijk of niet tussen 
komen. Het Revit-project beoogt een revitalisering op alle drie de aspecten door met name 
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allochtone jongens en meisjes tot 24 jaar, zonder startkwalificatie, een kans te bieden op een 
betaalde baan bij stukgoedwerkgevers in de Rotterdamse haven. Jongeren wordt een leerwerktraject 
aangeboden (4 dagen werk, 1 dag opleiding bij het Scheepvaart- en Transportcollege). Het project is 
gericht op een doorlopende leerlijn van op- en bijscholing in de werksituatie in de stukgoedsector, 
met het doel een hoger vakdiploma te halen. Het opleidingstraject voorziet in de opleiding tot 
assistent operationeel medewerker (duur 40 weken), waarbij na een contractverlening de 
mogelijkheid ontstaat tot verdere scholing tot allround operationeel medewerker. In de combinatie 
van werken en leren worden leerdoelen afgestemd op de behoeften van jongeren in relatie tot de 
eisen van werkgevers in de haven. De kosten voor 20 extra plekken zijn 150.000 euro. 

3.3.6 Ondernemerschap 

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen gaat samen met de ROC's een programma opzetten om 100 
jongeren extra naar zelfstandig ondernemerschap te begeleiden. In veel beroepen is een grote 
toename van het aantal zzp-ers te zien. Dit weerspiegelt zich ook in de vraag naar opleiding en 
ondersteuning naar zelfstandig ondernemerschap. Voor jongeren met een beroepsopleiding (al of 
niet met startkwalificatie) kan dit een alternatief zijn voor een baan. Het traject is gericht op het 
behalen van het landelijk erkende MBO B certificaat en een (bankproof) ondernemingsplan. Er 
worden competentietesten voor ondernemerschap ingezet. Betrokken partijen zijn RZB, ROC's, 
Rotterdamse Ondernemers Academie en het bedrijfsleven. De kosten bedragen 350.000 euro. 

3.3.7 Lifecoaching/nazorg schoolverlaters praktijkonderwijs 

Jongeren die het Praktijkonderwijs verlaten, hebben relatief vaak moeite om een duurzame 
vervolgplek te vinden. Een gedeelte van de leerlingen gaat na het verlaten van het praktijkonderwijs 
aan het werk (in de regio 25%), een flink aantal leerlingen schrijft zich (bij gebrek aan werk) in bij een 
ROC (in de regio ruim 40%). In veel gevallen gaat de vervolgstap mis, omdat te hoog gegrepen wordt, 
omdat zich in de privésituatie dingen voordoen of vanwege een (klein) incident. De kans is zeergroot 
dat deze leerlingen zich melden bij de gemeentelijke loketten en/of met een Wajong uitkering thuis 
komen te zitten. Vaak is er dan al veel mis gegaan en is de weg terug naar werken/leren moeilijker 
geworden. Jongeren met een Praktijkschool achtergrond en/of praktijkschoolachtige kenmerken, 
vormen vaak een aanzienlijk deel van de harde kern in de gemeentelijke WWB/WIJ-doelgroep. 

Doel van de lifecoaching is het verhogen van de duurzame uitstroom naar arbeid van jongeren uit het 

praktijkonderwijs, door: 
Actieve begeleiding aan leerlingen die geplaatst zijn op de arbeidsmarkt, zodat zij hun 
arbeidsplek behouden; 
Het structureel maken van de coaching en begeleiding van schoolverlaters van het 
Praktijkonderwijs tot 23 jaar, door een deel van de middelen terug te investeren in de oprichting 
van een centrum voor duurzame arbeidsinpassing praktijkonderwijs; 
Scholing van 28 stagedocenten op het gebied van wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsinpassing 
van de doelgroep; 
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Het ontwikkelen van een handzaam en werkbaar overdrachtsdocument t.b.v. een warme 
overdracht naar alle netwerkpartners; bedrijven, Jongerenloket, UWV, MEE, ROTEB, ROC, AOC en 
leerplicht. 
Ontwikkelen, beschrijven en uitproberen van een overdraagbare lifecoach-methodiek, gebaseerd 
op het Deense model (n.a.v. studiereis Kopenhagen) 

Scholen voor Praktijkonderwijs monitoren hun ex-leerlingen gedurende twee jaar. Zij hebben een 

administratieve nazorgplicht. Voor actieve loopbaanbegeleiding is geen ruimte. Per jaar verlaten in 

de regio ongeveer 500 jongeren het praktijkonderwijs. 

Dit project is er op gericht om 200 jongeren die na het praktijkonderwijs zijn gaan werken, 

begeleiding te bieden door stagedocenten die de jongeren kennen; 133 schoolverlaters 2008/2009, 

en 67 schoolverlaters 2009/2010. 

De begeleiding heeft de vorm van life-coaching; in de ervaring van praktijkdocenten kunnen deze 
jongeren meestal goed functioneren op een werkplek, als eenmaal een geschikte plek gevonden is. 
Als het mis gaat, is dat vaak niet omdat het werk niet meer lukt, maar om andere dingen: 
veranderingen op de werkplek of in het werk zelf, problemen met collega's, privé-omstandigheden 
enzovoort. Waar nodig kan ook jobcoaching geboden worden. Ook kunnen de jongeren ondersteund 
worden in het vinden van een passende werkplek, o.a. via de contacten van de praktijkdocenten met 
stagebedrijven. Waar nodig kunnen de begeleiders ook klantmanagers, arbeidsdeskundigen en 
andere professionals ondersteunen en adviseren. Het project wordt uitgevoerd vanuit Koers VO, een 
samenwerkingsverband van 14 scholen voor praktijkonderwijs in de regio. Met deze investering 
vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid kan de aanpak structureel gemaakt worden, door deze te 
verbinden aan de oprichting van een centrum voor duurzame arbeidsinpassing praktijkonderwijs 
voor Rotterdam e.o. door de Vereniging PrO-Werk. De kosten bedragen 2000 euro per leerling, totaal 
400.000 euro. 

3.3.8 Regionaal steunpunt 

Het steunpunt ondersteunt vraaggericht en pro-actief de regionale samenwerking, bundelt de 
krachten en houdt de samenwerking op koers. Doel van het steunpunt is het stimuleren en 
faciliteren van regiosamenwerking op punten waarop dit meerwaarde kan hebben. Een 
aandachtspunt voor 2010 is, naast monitoring van de voortgang van de acties, verantwoording en 
planvorming voor volgend jaar, het stimuleren van de verbetering van de dienstverlening. Uit de 
sterkte/zwakte analyse komen meerdere punten naar voren waarop deze behoefte bestaat. 

In de publieke dienstverlening wordt steeds meer samenwerking tussen organisaties verwacht. Er is 
in de regio Rotterdam-Rijnmond nog weinig tot geen traditie van samenwerking op het 
beleidsterrein van werk en inkomen. Structurele verschillen vormen een belangrijke belemmering 
voor de ontwikkeling van effectieve samenwerkingsrelaties. In het W&l-domein lopen de financiële 
lijnen rechtstreeks vanuit het Rijk naar individuele gemeenten, UWV en andere partners; er zit geen 
prikkel tot samenwerken in. De extra middelen voor aanpak van de Jeugdwerkloosheid bieden deze 
stimulans wel en kunnen ook voor versterking van het organiserend vermogen op regionaal niveau 
worden ingezet. 
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Succesvolle samenwerkingsverbanden kenmerken zich door een sterk ontwikkeld praktisch 

samenspel tussen de professionals. Daar moet nog stevig in geïnvesteerd worden. Dit vraagt meer 

focus op samen aanpakken van knelpunten, elkaar leren kennen en vertrouwen. 

In 2010 worden vanuit het Steunpunt initiatieven ondernomen om het organiserend vermogen in de 
regio en de samenwerking tussen de regionale partners verder te versterken. Het gaat daarbij om de 
volgende zaken : 

• Inventarisatie en in beeld brengen van best practices in de aanpak van jeugdwerkloosheid, zowel 

op lokaal als regionaal niveau. Hierbij staan (vaak onderliggende) succesfactoren centraal. 

Vertalen in kleinschalige pilots op cruciale thema's (reproduceren van succesfactoren). Een 

thema dat in 2009 naar voren is gekomen is matching - de kwaliteit van klant-diagnoses in relatie 

tot vacaturewerving en -beschrijving en het bij elkaar brengen van jongeren en vacatures, stage

en leerwerkplekken en werkleeraanbod. Kosten: 40.000 euro; 

• Netwerkbijeenkomsten en workshops voor management en professionals m.b.t bepaalde 

thema's: werkgeversbenadering, arbeidsmarktinfomatie, inburgering op de werkvloer, 

sectorspecifieke projecten enzovoort. Kosten: 40.000 euro. 

• Externe communicatie (zie paragraaf 5). Kosten: 100.000 euro. 

• Inzet Colo - o.a. stagemakelaar en samenwerking m.b.t. vertaling van convenantsafspraken op 

landelijk niveau naar regionale (taakstellende) afspraken met sectoren uit het bedrijfsleven. 

Begonnen wordt met de sectoren bouw, gezondheidszorg en luchtvaart. Er volgen meer 

sectoren. De kenniscentra hebben veel mogelijkheden voor acquisitie van leerwerk- en 

stageplekken, door een regionaal netwerk van bedrijvenbezoekers. Via het Colo kunnen ook 

mogelijkheden van sectorfondsen benut worden. Door inzet van het Colo aan het steunpunt te 

verbinden, kan (ambulante) inzet voor de gehele regio gerealiseerd worden. Daarnaast worden 

andere mogelijkheden van Colo ten behoeve van de regiosamenwerking ingebracht, o.a. op het 

gebied van arbeidsmarktinformatie en communicatie. Kosten: 50.000 euro. 

• Formatie steunpunt en inhuur ondersteuning steunpunt. Kosten: 170.000 euro. 

o projectmanager voor regionale en sectorale werkgelegenheids- en 
ondernemerschapsafspraken, 

o Ontwikkeling van een digitaal systeem om vacatures in de regio Rijnmond geografisch 

zichtbaar te maken en multimedia content aan te verbinden, 
o Coördinatie gezamenlijke aanvraag ESF 

o Uitwisseiingsprogrogramma's met andere regio's op (inter)nationaal niveau. 

3.3.9 Online servicedesk jeugdwerkloosheid: jongeren werken mee 

Op internetforums (o.a. Ieerlingen.com, jongerenpraat, jongeren-forum, marokko.nl, hababam.nl, 
indianfeelings.nl, sangam.nl) zijn jongeren dagelijks met elkaar in gesprek. Veel van de informatie 
waarop zij keuzes maken en hun leven inrichten, ontlenen ze aan internet, door de uitwisseling van 
ervaringen, het vragen en geven van adviezen, of stilletjes meelezen. Het bereik van dergelijk 
communities onder jongeren is enorm groot, ook onder jongeren die normaal niet of moeilijk bereikt 
worden. Er is hier een schat aan informatie te vinden die relevant is voor het vormgeven van de 
dienstverlening (belevings-, opinie- en behoefte onderzoek). De interactieve vorm maakt het 
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bovendien mogelijk om actief te participeren: advies en antwoord geven op individuele vragen (die 

door vele anderen gelezen worden), en vragen stellen over thema's die van belang zijn voor de 

ontwikkeling van dienstverlening en plannen. Om dit potentieel te ontsluiten wordt samengewerkt 

met beheerders en moderatoren van deze forums, met beleidsmedewerkers van gemeenten en 

partners, en met jongeren-organisaties. 

De dienstverlening aan jongeren (inclusief planvorming en -uitwerking) wordt nu grotendeels 

vormgegeven zonder input van de belangrijkste gebruikers van deze dienstverlening: jongeren. Deze 

input kan bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Activiteiten: 

1. Eerste scan van ervaringen, vragen en adviezen die jongeren uitwisselen op het terrein van leren, 
werken, inkomen en zorg op relevante internet forums. Met een deel van de beheerders van deze 
forums zijn afspraken gemaakt, waardoor o.a. jongeren uit de regio Rijnmond geselecteerd kunnen 
worden. Gaandeweg wordt het aantal forums waarmee actief wordt samengewerkt uitgebreid. 
Resultaat: rapportage belevingsonderzoek, vragen en adviezen die jongeren elkaar geven. 

2. Gesprekken met beleidsmedewerkers van gemeenten en partners, Rotterdamse jongerenraad en 
andere jongeren-/cliëntenpanels om centrale thema's te bepalen die van belang zijn voor de 
vormgeving van dienstverlening aan jongeren en voor communicatie naar jongeren. Wat zijn 
belangrijke vragen voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening? Resultaat: beknopte 
rapportage beleidsvragen; werkgroep waarin resultaten belevingsonderzoek in relatie tot 
beleidsvragen teruggekoppeld worden en gezamenlijk vertaald worden in (1) mogelijke verbetering 
van dienstverlening en (2) input (voorlichting, adviezen en vragen) op de internetforums. 

3. Nadere afspraken met beheerders van internet-forums over: 
selectie van jongeren uit de regio Rijnmond 

algemene afspraken over de aard en toon van de actieve input die geleverd kan worden op het 
forum (internet is een vluchtig medium; de input moet aansluiten bij een behoefte onder 
jongeren/bezoekers en hen niet wegjagen) 

mogelijkheid om algemene informatie en contactadressen rond leren en werken te publiceren 
trainen en begeleiden van moderatoren om informatie (ervaringen, vragen, adviezen) te 
verzamelen en vragen van beleidsmedewerkers te vertalen in jongeren-taal van het betreffende 
forum en vervolgens uit te zetten op het forum. Moderatoren ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding. 

4. Trainen en begeleiden van moderatoren in hun rol als onderzoeker, 'vertaler' en 'digitaal 
jongerenwerker' op het terrein van leren, werken, inkomen en zorg. Organisatie van een servicedesk 
voor moderatoren en beleidsmedewerkers waar ze terecht kunnen met vragen. Resultaat: 
rapportages met (1) beleving, vragen en adviezen van jongeren, (2) input op beleidsvragen, en (3) 
reacties op door moderatoren gegeven informatie en adviezen. Gerichte vragen en informatie 
kunnen (in overleg met moderatoren en beheerders) op ieder moment uitgezet worden en 
teruggekoppeld worden. 

5. Evaluatie en input voor planvorming 2011. Ten behoeve van de regionale planvorming 2011 wordt 

een rapportage gemaakt met speerpunten van jongeren. Deze wordt in hoofdlijnen eerst voor 
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feedback uitgezet op de verschillende internet-forums en besproken in de werkgroep van 
beleidsmedewerkers en jongerenorganisaties. In de evaluatie wordt (kwalitatief) nagegaan in 
hoeverre de actieve input die op de verschillende forums geleverd wordt, ook leidt tot verandering in 
de vragen en adviezen die jongeren onderling uitwisselen. 

Kosten 100.000 euro. 

4. Organisatie regionale samenwerking 

Bestuurlijk overleg bestaande uit wethouders van de regiogemeenten. In dit overleg vindt 

besluitvorming plaats over het regionale actieplan jeugdwerkloosheid. 

Ambtelijk overleg: actieve werkgroep onder voorzitterschap van de regionaal coördinator 

(steunpunt), bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, UWV Werkbedrijf, ROC's, Colo, KvK, 

Daad, en vanaf 2010 ook de regionaal werkende jeugdzorgorganisatie Flexus jeugdplein. In dit 

overleg worden de actiepunten nader uitgewerkt en vindt monitoring en bijsturing plaats. 

Steunpunt: faciliteren en stimuleren van regiosamenwerking en van kwaliteit van dienstverlening. 

Thema-bijeenkomsten met professionals uit de praktijk (3-4 maal per jaar). 
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5. Communicatie 

5.1 Centrale boodschappen 

Jongeren: het gaat om jouw toekomst en jouw ontwikkeling. Daar moet je zelf iets voor doen. Wij 
zullen je zo goed mogelijk stimuleren en ondersteunen. 

Werkgevers: denk vooruit aan de personeelsbehoefte na de crisis en aan de tekorten die op lange 
termijn kunnen ontstaan, investeer nu in jongeren/stagiairs en leidt mensen zelf op. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 

Onderwijsinstellingen: houdt jongeren op school of haal ze terug met een interessant, uitdagend, 
verdiepend en verbredend onderwijsaanbod. Zorg dat iedereen die dat kan een startkwalificatie 
haalt. 

Medewerkers uitvoeringsorganisaties: de ontwikkeling van jongeren staat centraal, niet de uitkering. 
Wij helpen jongeren zichzelf te helpen. We bieden ontwikkelingsmogelijkheden, begeleiding en waar 
nodig ondersteuning. 

5.2 Geplande reguliere communicatie-acties 

Afzenders/ 
Doelgroepen 

Rijksoverheid/ 
landelijk 

Colo UWV Werkbedrijf ROC's Gemeenten 

Jongeren • 'Ik kan' 
campagne 

• 'Je groeit 
harder dan je 
denkt' 

• Skills Masters 
• Wajong 

kennisbus 
• Folders 

• Stagemarkt.nl 
• Kans op stage 
• Kans op werk 
• Arbeidsmarkt 

bijsluiter 
• Beroepenfilms 

• Branche-
weken 

• Speedmeets 
• Folders 

• School-ex 
enquête 

• Bel-acties 
• Dag van de 

stage 
• Folders 

• 'Ga gewoon 
door' 

• Folders 

Werkgevers • 'Ik kan' 
campagne 

• 'Je groeit 
harder dan je 
denkt' 

• Wajong 
kennisbus 

• '& stagiair' 
• Stagemarkt.nl 

• Dag van de 
stage 

• Folders 

• Werktop 
• Ondernemers-

ontbijt 

Scholen • Wajong 
kennisbus 

• Dag van de 
stage 

Uitvoerders • 'Ik kan' 
campagne 

• Wajong 
kennisbus 

• Folders 

• Folders • Folders • Dag van de 
stage 

• Folders 

• Folders 

5.3 Communicatie-activiteiten regionaal actieplan 

Communicatie moet bijdragen aan het realiseren van de doelen van dit plan en moet aansluiten bij 
wat er al gebeurt op communicatie-gebied. Vanuit het regionaal steunpunt wordt een communicatie
agenda bijgehouden en worden zoveel mogelijk dwarsverbanden gelegd tussen communicatie-acties 
van verschillende partijen. 

Speerpunten en belangrijkste uitdagingen van het regionale plan zijn: 
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A. Een gezamenlijke werkgeversbenadering en een gezamenlijke benadering van jongeren. 

o Ten behoeve van een gezamenlijke werkgeversbenadering: maken en verspreiden van 
een folder voor acquisiteurs van gemeenten, UWV Werkbedrijf en Colo met een 
overzicht van alle mogelijkheden (voorwaarden, regelingen) waaronder een werkgever 
een jongere in dienst kan nemen (stagiair, leerwerkbaan, verschillende gemeentelijke 
arrangementen, belasting- en afdrachtsregelingen, sectorafspraken en cao's enz), i.s.m. 
Colo, UWV Werkbedrijf en Daad; thema-conferenties voor uitvoerders; 

o Ten behoeve van een gezamenlijke benadering van jongeren: maken en verspreiden van 
een folder met alle mogelijkheden voor jongeren m.b.t. leren en werken (reguliere banen 
en ervaringscertificaten, BBL, BOL, werkleeraanbod); thema-conferenties voor 
uitvoerders. 

o Eventueel: publiciteitscampagne om jongeren te stimuleren gebruik te maken van hun 
talenten, aansluitend bij de landelijke 'ik kan (meer dan ik denk)' campagne of de 
Rotterdamse campagne 'Ga gewoon door'. 

B. Matching: bij elkaar brengen van jongeren en stages/leerwerkbanen/vacatures, oftewel: het 
invullen van plekken. Jongeren voorlichten over de mogelijkheden die er zijn en hen 
ondersteunen in het maken van hun keuzes; acquisitie van plekken die aansluiten bij behoeften 
van jongeren. 

o Organisatie van de 'Dag van de stage' (oktober 2010), aanvullend op reguliere inzet 
hiervoor. Deze dag biedt jongeren de mogelijkheid informatie te krijgen over opleidingen 
(BOL) en speeddates voor een leerwerkbaan bij een werkgevers (BBL). Het is tevens een 
manier om het netwerk in de regio Rijnmond te mobiliseren en kennis uit te wisselen 
over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, stages en leerwerkbanen. 
Doelgroep: werkgevers, opleiders, bestuurders, BPV coördinatoren, adviseurs van de 
kenniscentra, klantmanagers Sozawe, bedrijfsadviseurs UWV/WERKbedrijf, jongeren-
en hulporganisaties uit de regio Rotterdam - Rijnmond. Doel: een breed publiek 
informeren over de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de MBO stage- en 
arbeidsmarkt. 

C. Versterken communicatie regionale en lokale resultaten aanpak jeugdwerkloosheid en gebruik 

maken van eikaars communicatie-mogelijkheden (o.a. pers aandacht). Hiertoe wordt een 

regionale communicatie-agenda bijgehouden. 
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BIJLAGE: 

(1) arbeidsmarktanalyse 

(2) sterkte/zwakte analyse 

1. arbeidsmarktanalyse 

1.10ntwikkeling jeugdwerkloosheid 

De jeugdwerkloosheid in de regio Rijnmond is als gevolg van de economische crisis tussen januari en 
eind oktober 2009 met 53% opgelopen. Het beroep op de WW is met 300% gestegen tot ongeveer 
1700 jongeren, het aantal WWB-uitkeringen is met ongeveer 20% gestegen tot ongeveer 3400 
jongeren, plus ongeveer 950 jongeren met een WIJ-inkomen of een stagevergoeding. In totaal is het 
aantal jongeren dat een inkomensondersteuning van gemeenten ontvangt met ongeveer een derde 
toegenomen. Alles bij elkaar zijn er per november 2009 ruim 6000 jongeren die een uitkering of 
inkomensvoorziening ontvangen. Jongeren worden percentueel het hardst getroffen door de crisis. 
(NOOT: de genoemde aantallen en percentages m.b.t. WWB, WIJ en stagevergoeding/vertoonde 
uitkeringen zijn indicatief; van niet alle gemeenten zijn (vergelijkbare) gegevens voorhanden. Dat het 
aantal uitkeringen/vertoningen hoger is dan de nww-cijfers komt waarschijnlijk doordat er enige 
onduidelijkheid is/was t.a.v. de sonar-inschrijving van jongeren met vertoonde uitkeringen). 

De meesten werkloze jongeren hebben een algemene, dan wel economisch administratieve of 
commerciële opleiding gevolgd (bij elkaar ongeveer 50%). Ruim 15% heeft een opleiding in 
technische richting of (persoonlijke of sociale) zorg gevolgd. Ruim tweederde van de werkloze 
jongeren heeft geen startkwalificatie. 

In totaal zijn tot en met het derde kwartaal 2009 3.650 jongeren de WW ingestroomd. Ruim 2.700 
jongeren zijn uitgestroomd. Hiermee ligt de instroom in de WW aanmerkelijk hoger dan de 
uitstroom. Desondanks blijkt de mobiliteit op de arbeidsmarkt groot. Een indicatie hiervoor is dat het 
aantal jongeren dat maandelijks werk vindt in het 3 e kwartaal hoger ligt dan in het 2 e kwartaal van 
2009 (maandelijks gemiddeld 143, ongeveer 30% van de uitstroom uit de WW). Het aantal jongeren 
dat hun maximale recht op een WW uitkering heeft bereikt neemt echter ook per kwartaal toe (in 
het derde kwartaal waren dit er gemiddeld 283 per maand, bijna 60% van de uitstroom uit de WW). 
Bijna 4400 jongeren ontvangen eind oktober 2009 een inkomensvoorziening via de gemeenten 
(WWB, WIJ, stagevergoeding). 
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Standcijfers eind okt. 

2009 

Rotterdam Regio 

gemeenten 

Totaal 

Ingeschreven niet 
werkende 

werkzoekenden 

3428 1901 5329 

WW 932 796 1728 

WWB 

stagevergoedingen/WIJ 

2625 

Ca. 800 

Ca. 800 

Ca.150 

Ca. 3425 

Ca.950 

Totaal Ca. 4350 Ca. 1750 Ca. 6100 

Ruim tweederde van de werkloze jongeren heeft geen startkwalificatie. Een deel heeft een recent 
arbeidsverleden en/of een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel heeft 
echter een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Er zijn verschillen tussen gemeenten met betrekking tot de toename van de jeugdwerkloosheid. In 
Rotterdam is deze in absolute aantallen het grootst, maar percentueel onder het gemiddelde voor de 
regio. Percentueel is de stijging in Spijkenisse, Schiedam en Vïaardingen aanzienlijk hoger. Kleinere 
gemeenten laten grote schommelingen zien, maar de aantallen zijn relatief klein. 

De verwachting begin 2009 was dat door de economische crisis het aandeel jongeren met relatief 
goede kwalificaties zou toenemen t.o.v. het aandeel jongeren met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit is deels bewaarheid; de werkloosheid neemt procentueel bijvoorbeeld het sterkst 
toe onder hoger opgeleiden. Deels zijn er echter vanuit verschillende kanten ook signalen dat door 
de crisis ook de groep jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt groeit - jongeren die in 
de krappe arbeidsmarkt eerder toch hun weg wisten te vinden. 

Prognoses over het verdere verloop van de crisis lopen uiteen. Op dit moment lijkt er sprake te zijn 
van enige stabilisatie. Voor 2010 houden we echter rekening met een verder oplopen van de 
(jeugd)werkloosheid (werkgelegenheidsmonitor OBR, najaar 2009), en met name ook van de groep 
(kwetsbare) jongeren die langduriger afhankelijk is van een uitkering of werkleeraanbod. 

De economische crisis heeft ook gevolgen voor jongeren die nu nog een opleiding volgen of werken. 
Per jaar verlaten ongeveer 12.000 jongeren het MBO. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn op dit 
moment niet optimaal. In 2009 is daarom een actie gestart om jongeren te stimuleren om door te 
leren. Dit heeft geleid tot ongeveer 500 extra inschrijvingen bij de ROC's. Een uitdaging is om 
voldoende stage- en leerwerkplekken te vinden voor alle jongeren die (door)leren. De investering in 
het benaderen van werkgevers door Colo, UWV en gemeenten is in belangrijke mate hierop gericht. 
Jongeren die doorleren zullen op termijn alsnog op de arbeidsmarkt komen. De komende jaren zal 
het aantal schoolverlaters daarom naar verwachting stijgen. 



Uit de school-ex actie, waarin alle jongeren in het laatste jaar van hun MBO-opleiding gevraagd is 
naar hun toekomstplannen, kwam naar voren dat 15-20% van de leerlingen aan het einde van de 
opleiding nog niet weet wat ze gaan doen, c.q. aangeeft ondersteuning nodig te hebben. Deze 
jongeren lopen een risico om na het verlaten van het onderwijs werkloos te worden. 

Daarnaast is er nog een groep jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs heeft verlaten. In 
de regio gaat het in totaal om ongeveer 12.000 jongeren (gegevens 2008). Een deel van hen werkt of 
is in traject, maar een klein deel van hen heeft ook geen bekende dagbesteding en inkomen ('dark 
numbers'). Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en 
een grotere kans werkloos te worden. Dit geldt vooral voor uitvallers uit de laagste niveaus bij de 
ROC's. 

1.2 Ontwikkeling werkgelegenheid 

Voor de regio als geheel is eerder een afname van de werkgelegenheid van 2,4% becijferd voor 2009-
2010. Groei wordt alleen verwacht in de zorgsector, maar door (verwachte) overheidsbezuinigingen 
zal deze groei waarschijnlijk lager zijn dan voorzien. 

De werkgelegenheid daalde in Rotterdam het sterkst in de financiële diensten en de transportsector. 
Het zittende bedrijfsleven in Rotterdam kende een positief werkgelegenheidssaldo. Dit kan echter de 
negatieve saldi bij oprichting/opheffing en vestiging/vertrek van bedrijven niet helemaal 
compenseren. Herstel van de economie wordt nog niet gezien in Rotterdam. De krimp zet nog door. 
In het zuiden van de regio wordt in de uitzendbranche een lichte stabilisatie waargenomen. 
Onduidelijk is nog of dit door zal zetten. Voor de regio Rijnmond verwachten we in de periode 2010-
2014 een groei van de werkgelegenheid met 0,2% (OBR werkgelegenheidsmonitor najaar 2009). 
Groeisectoren zijn de zorg, de uitzendbranche, belevingsdiensten (uitgeverij, media, horeca, sport en 
cultuur, toerisme en recreatie) en ambulante activiteiten (uitzendsector, beveiliging, schoonmaak). 
De zorg is sterk afhankelijk van overheidsuitgaven, belevingsdiensten van bestedingen van de 
bevolking/bezoekers. De groei doet zich de komende jaren naar verwachting voor op specifieke 
werkmilieus (ziekenhuisterreinen, onderwijsinstellingen) en op de kleinere bedrijventerreinen. Daling 
doet zich waarschijnlijk voor op grootschalige bedrijventerreinen, in woonwijken en binnenstad. 

Het aantal baanopeningen hangt zowel samen met vervangingsvraag als met ontwikkeling van de 
omvang van de werkgelegenheid. Voor 2010-2014 liggen de kansen naar verwachting vooral in de 
zorgsector, uitzendbranche, transportsector, belevingsdiensten. Voor lager opgeleiden kan daar de 
detailhandel aan toegevoegd worden, voor hoger opgeleiden kennisdiensten. 

Het aantal vacatures is in 2009 met ongeveer een derde gekrompen, en zal naar verwachting in 2010 
weer met 10% stijgen. Uitzonderingen zijn industrie en vervoer, waar geen toename van vacatures 
wordt voorzien. 

Per 1 november 2009 staan er in totaal 1648 vacatures open bij Werkpleinen in de regio Rijnmond. 

De meeste vacatures staan open voor zorghulpen (164), conducteurs (160) en manager - teamleider 

uitzendbureau (153). Meer dan 100 openstaande vacatures komen verder voor bij de beroepen 

toezichthouder bewaking en productiemedewerker. Tussen de 50 en 100 vacatures zijn beschikbaar 
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voor pijpfitter industriële montage, opperman bouw, medewerker repressie brandweer, leider 

kinderopvang, sjouwer, buschauffeur, objectbeveiliger, controleur openbaar vervoer, taxichauffeur 

en magazijnmedewerker. 

Goede kansen voor schoolverlaters op niveau 1 en 2 zijn er landelijk gezien in de richtingen techniek, 

gezondheidstechnische beroepen, procesindustrie en commercieel. Op niveau 3 en 4 daarnaast ook 

in de richtingen voeding, bedrijfsadministratie, bank- en verzekeringswezen en zorg. 

De algemene verwachting is dat Nederland nog jaren te kampen zal hebben met hoge werkloosheid, 
ondanks de vergrijzing en daaruit voortvloeiende vervangingsvraag. Werkgevers zijn onvoorbereid en 
voeren een weinig toekomstgericht personeelsbeleid Daarnaast lopen zij in het aanbieden van de 
banen (parttime/fullt ime, flexibele werktijden, organisatie van het werk, opleidings- en 
ontplooiingsmogelijkheden) vaak achter bij de wensen van en veranderingen in het aanbod (OBR 
najaar 2009). 

1.3 Ontwikkeling onderwijsaanbod en -gebruik 

Bij de ROC's Albeda en Zadkine is er veel belangstelling voor AKA en vrijwel alle opleidingen op 
niveau 2. Op niveau 3 en 4 zijn vooral populair ICT, administratie, sociaal-pedagogische beroepen en 
onderwijsassistent. Laatste twee opleidingen vooral als voorbereiding op HBO. Daarnaast ook sport, 
toerisme, horeca, management, popacademie, theater. Gezien de vraag op de arbeidsmarkt is er te 
weinig belangstelling voor techniek, verzorgende en verplegende. 

Niet populair zijn de opleidingen facilitaire dienstverlening, brood en banket en gastheer/vrouw. 

Leerwerkplekken en stages zijn er in Zuid-West Nederland op dit moment ruim voldoende in de 
belevingsdiensten (uitgeven, vormgeven en printmedia; toerisme). Voldoende kansen zijn er ook in 
de techniek, economisch-administratief, ICT, veiligheid, kapper, pedicure, afbouw en onderhoud, 
reclame en presentatie, schoonmaak en glazenwassen, hout en meubel, scheepvaart, carrosserie, 
laboratoria, fotonica en dierverzorging. 

Tekorten wat betreft stageplekken zijn er in de richtingen helpende welzijn; bouw; AV, multimedia & 

gaming; artiesten, theater & evenementen; schoonheidsspecialist; groothandel food en non-food; 

mode-industrie en mobiliteit. 

Met betrekking tot stage- en leerwerkplekken levert dit een aantal aandachtspunten op: 

(1) in het kader van het voorkomen van schooluitval werven van stage- en leerwerkplekken in de 
richtingen waar zich nu tekorten voordoen - ook als de arbeidsmarktkansen in deze richtingen niet 
groot zijn. 

(2) Door middel van voorlichting jongeren stimuleren om te kiezen voor een opleiding in een 
kansrijke richting. 
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2. Sterke punten en ontwikkelpunten 

Kritische succes- en faalfactoren in de aanpak van de jeugdwerkloosheid zijn: 

a) Wie bedienen we al en wie nog niet? Dekkendheid en adequaatheid van aanbod en 

dienstverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen en sectoren (zie hiervoor ook bijlagen 1 

en 2). 

b) Samenwerking. 

c) De verschillende klantrelaties: met (werk of stage zoekende) jongeren, met (personeel zoekende) 

werkgevers, en met (financierende) opdrachtgever/samenleving, en het optimaal bij elkaar 

brengen van deze verschillende behoeften. 

2.1 Wie bedienen we al en wie nog niet (specifieke doelgroepen, sectoren) 

Er zijn in de regio vele goed lopende projecten ten behoeve van verschillende doelgroepen en 
werkgevers in verschillende sectoren. Voorbeelden zijn onder andere de school-ex actie (ROC's, 
UWV), projecten in de Rotterdamse haven, de zorg en de beveiliging (Daad), de jongerenaanpak in 
Schiedam, de coachingspool (Jongerenloket Rotterdam, leerplicht, RMC, ROC's), sectorafspraken 
(kenniscentra) en vele lokale initiatieven. 

Tegelijk signaleren we ook enkele lacunes: 
Er is nog niet voldoende werkleeraanbod in het kader van de WIJ. 

Er is een tekort aan kortdurend (overbruggings)aanbod in het kader van de WIJ (bijvoorbeeld 
voor jongeren die terug naar school willen, maar daarvoor nog enige tijd moeten overbruggen). 
Er is een voortdurende behoefte aan mogelijkheden voor tussentijdse instroom in het onderwijs. 
Werkleeraanbod is niet altijd kwalificerend voor jongeren zonder startkwalificatie (dat wil 
zeggen: het is wel gericht op toeleiding naar bijvoorbeeld een leerwerkplek, maar is zelf niet 
gekoppeld aan bijvoorbeeld portfolio-opbouw). 

Voor veel jongeren met een praktijkschool of speciaal onderwijs achtergrond is nog geen goed 

aanbod voorhanden (werk/leerplek gekoppeld aan zorg/lifecoaching/jobcoaching). 

Voor zorg-jongeren zijn er onvoldoende mogelijkheden om aan de zorg ook een dagbesteding te 

verbinden. 

Flankerende voorzieningen ontbreken soms o.a. rond schulden, kinderopvang. 
Stimuleren en faciliteren dat werkende jongeren zonder startkwalificatie die wel gaan halen. 
Meer mogelijkheden voor jongeren om als zelfstandige (zzp-er) aan de slag te gaan. 
Onvoldoende stage- en leerwerkplekken in de richtingen helpende welzijn; bouw; AV, 
multimedia & gaming; artiesten, theater & evenementen; schoonheidsspecialist; groothandel 
food en non-food; mode-industrie en mobiliteit. 
In de techniek, zorg en het transport is op korte termijn personeelsbehoefte te verwachten, maar 
zijn werkgevers als gevolg van de crisis nog aarzelend over het aannemen van nieuw personeel. 
Arrangementen ontwikkelen om werkgevers over te halen jongeren toch vast aan te nemen, en 
jongeren te stimuleren om te kiezen voor werken in deze sectoren. 
Onvoldoende belangstelling van jongeren voor mogelijkheden in techniek en bouw. 



2.2 Samenwerking 

Samenwerking is essentieel om de ambities van de aanpak jeugdwerkloosheid te realiseren. 
Jongeren zijn geen optelsom van afzonderlijke kenmerken, diagnoses en doelen die in verschillende 
ketens centraal staan, maar mensen met ieder een eigen verhaal, ambities, leerpunten en 
ondersteuningsbehoeften. Werkgevers zijn geen onderaannemers waar jongeren zomaar geplaatst 
kunnen worden, maar zijn bezig met het draaiend houden en uitbouwen van hun bedrijven. 

Samenwerking is noodzakelijk om de kennis en ervaring van gemeentelijke diensten, UWV 

Werkbedrijf, ROC's, Colo en andere partners te bundelen, te delen en af te stemmen op de klanten 

waar het allemaal om draait. Gezamenlijk commitment, gedeelde uitgangspunten en belangen zijn 

voorwaarden om tot een integraal, breed, veelzijdig en doelgericht aanbod en dienstverlening te 

komen. Op veel plekken in de regio is dit gerealiseerd en wordt hieraan gewerkt, onder andere in 

regio-verband. 

Tegelijkertijd kunnen we ook constateren dat er vaak onvoldoende snelheid is in de samenwerking, 
er onvoldoende regie gevoerd wordt op het niveau van individuele klanten, er te weinig coördinatie, 
afstemming en communicatie is, beleidsvoornemens niet altijd in actie vertaald worden, er een grote 
beleidsdichtheid is die de ontwikkeling van kwalitatief goede dienstverlening soms ondersteunt, 
maar soms ook frustreert, en er veel tijdelijk projectmatig georganiseerd wordt en minder 
structureel verbeterd. 

Ook dreigt met de toenemende druk van de slechtere economie naast meer samenwerking ook meer 
concurrentie te ontstaan. Verschillende gemeenten bieden werkgevers verschillende arrangementen 
aan, waarmee mogelijk shop-gedrag van werkgevers in de hand gewerkt wordt. In regio-verband 
willen we daarom komen tot een harmonisatie van de bedragen die met arrangementen gemoeid 
zijn. Ook willen we verder toewerken naar ketenprestatieindicatoren (kpi's) en investeren in het 
uitbouwen en verbeteren van structurele samenwerking. 

2.3 optimaliseren en verbinden van klantrelaties 

Resultaten van de inspanningen moeten leiden tot win-win-win situaties: jongeren die (weer) met 
hun toekomst bezig zijn, werkgevers die een probleem minder hebben in het draaiend houden en 
uitbouwen van hun bedrijven, en een goede verantwoording richting 
opdrachtgevers/financiers/samenleving. 

De afgelopen periode is geïnvesteerd in de relatie met werkgevers. Bij Colo, UWV Werkbedrijf, 
gemeenten en onderwijsinstellingen werken veel medewerkers die regelmatig bedrijven bezoeken 
en vraaggericht vacatures, stage- en leerwerkplekken ophalen. Voor het werven hiervan en voor het 
behouden van werkgelegenheid kunnen middelen ingezet worden vanuit onder andere 
sectorafspraken, mobiliteitscentra en participatiefondsen, gekoppeld aan dienstverlening en 
ondersteuning door diverse partijen. Resultaat van deze inspanningen en mogelijkheden is een 
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relatief goede klantrelatie met werkgevers, waarin werk- en stageplekken geworven kunnen worden 

- voor zover de economische situatie dat toelaat en voor zover werkgevers daar open voor staan. 

De klantrelatie met jongeren is minder eenduidig. Naast de successen die behaald worden, wordt 
ook gesignaleerd dat diagnoses vaak niet optimaal zijn (volledig, betrouwbaar en een basis voor een 
gezamenlijk plan van uitvoerders en jongere zelf), dat jongeren vaak laag opgeleid en ongemotiveerd 
zijn en dat er onvoldoende passend aanbod en dienstverlening is. De benadering is deels 
vraaggericht, en deels dringend en dwingend. Ook binnen dit kader is de motivatie en attitude van 
jongeren is een belangrijke succesfactor voor het vinden en houden van werk, het vinden van een 
opleiding en voor het succesvol afronden van een opleiding. Het zichtbaar maken van de aanwezige 
kwaliteiten en mogelijkheden van een jongere en het verder ontwikkelen hiervan een andere. De 
succesvolle en doelmatige uitvoering van een plan vraagt een afgestemde inzet van uitvoerder(s) en 
jongere zelf, gebruik makend van de kwaliteiten en mogelijkheden die de jongere heeft. 

Sturing, verbetering, communicatie en verantwoording van de inspanningen is gebaat bij goede 
registratie en monitoring. Deze is binnen afzonderlijke ketens meestal grotendeels op orde. Op net 
niveau van ketensamenwerking en de route van jongeren door verschillend ketens heen is het echter 
niet eenvoudig om een samenhangend beeld te krijgen. Dit geldt zowel op geaggregeerd niveau als 
op het niveau van individuele jongeren. 

Structurele verbetering is niet alleen gebaat bij optimalisatie van de verschillende klantrelaties en 

kennis van de behoeften van de verschillende klanten, maar vooral bij het optimaal verbinden van 

deze behoeften. Concreet: afstemming tussen diagnose, vacaturewerving en 

sturing/verantwoording. 
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Bestuurlijk Overleg Regionaal Arbeidsmarktbeleid 20.01.10 

Aanwezig 
De heer D. Schrijer, voorzitter (Gemeente Rotterdam, Werk, Sociale zaken en 
Grotestedenbeleid); De heer Bruggeman (hoofd bedrijfsvoering ISD VPR); De heer E.W. 
Cornelisse (hoofd ABO Rotterdam); De heerT. Evers (sectorhoofd Werk Sociale Dienst 
Drechtsteden); De heer C. van den Heuvel (wethouder Capelle a/d Ijssel); Mevrouw. A. Attema 
(wethouder Sociale Zaken Vïaardingen); Mevrouw H. Hamerslag - van Lingen (wethouder 
Sociale Zaken Spijkenisse); Mevrouw C. Daskalakis (wethouder Schiedam); De heer J. 
Blankenberg (wethouder Krimpen a/d Ijssel); De heer M. Bevers (beleidsmedewerker 
Ridderkerk); De heer H. van Toornburg (wethouder Albrandswaard); Mevrouw H. v/d Berg 
(wethouder Sociale Zaken Ridderkerk); De heer W. ten Kate (wethouder Lansingerland); 
Mevrouw J. Assies (afdelingshoofd SZW Vïaardingen); De heer R. Hartsinck (beleidsmedewerker 
RSD Albrandswaard-Vijfheerenlande); De heer P. Zimmerman (coördinator Maassluis); De heer 
F. Hoekstra (beleidsmedewerker Oostflakkee); De heer A. Langerak (adviseur Bestuursdienst 
Rotterdam); Mevrouw M. de Vette (Maassluis); Mevrouw I. van der Hauw ( RSD Hoeksche 
Waard); 

De heer N.J. van de Vrie (Projectdirecteur Regionaal Arbeidsmarktbeleid R'dam Rijnmond); 
Mevrouw B. Hogentoren (dir.secretaresse); 

1. Bespreking en vaststelling regionaal Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 

De heer Van de Vrie geeft een presentatie betreffende het regionaal Actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Hierin komen de volgende punten aan de orde; 

totstandkoming regionale plan Jeugdwerkloosheid 
afspraken die gemaakt zijn in de ambtelijke werkgroep 
de resultaten van de input 
de hoofdlijnen van het voorstel 
het belang van regionale samenwerking 
regionale arrangementen (uitwerking en gebruik) 
taken van het regionaal steunpunt 

De presentatie zal aan een ieder worden toegezonden, evenals de brief die vanuit het Ministerie 
is verstuurd. 

Vragen en opmerkingen die geplaatst worden naar aanleiding van de presentatie zijn; 
Twijfel aan nut en noodzaak van de diverse arrangement-voorstellen; 
De gemeente kan 'gratis' gebruik maken van de arrangementen. Is dat wel zo gratis? 
Vaak moet er toch nog aanzienlijk bijgelegd worden. 
Wethouders willen graag wat meer vrijheid in de inzet van de middelen. Is het een 70/30 
verdeling of zit er nog wat speling in? 
Wat is de meerwaarde van de ROC's? Wat we er insteken moet ook iets opleveren. Dit 
wordt door meerderen onderschreven. Er zijn bedenkingen bij het geld dat naar de 
ROC's gaat. 
Men wil graag af van de scherpe tegenstelling in regionaal en lokaal. Er zijn nl veel 
resultaten te zien vanuit de lokale acties. Er zitten veel kansen in het lokale, benut deze 
dan ook. 
Spijkenisse en Barendrecht hebben beiden een brief opgesteld t.a.v. de verdeling. 
Spijkenisse heeft de Staatssecretaris benaderd over de voorgestelde verdeling van de 
middelen en daarbij de vraag gesteld heb of die vanuit het ministerie wordt opgelegd. Het 
antwoord is dat er geen verdelingspercentages zijn opgelegd. 



We moeten het niet tot in den treuren hebben over de percentages. Wel moet men een 
waarborg hebben datje als lokale bestuurder de afgesproken maatregelen voor de 
doelgroep kan inzetten. 
Het voordeel voor de gemeente t.b.v. de doelgroep moet duidelijk gemaakt worden. 
De bestuurlijke betrokkenheid is niet afdoende geregeld. Er dient ook meer integraal 
overleg te komen. Coördinatie daarop vanuit het steunpunt is dan ook erg welkom. 
Het uitgangspunt is dat geen jongere tussen wal en schip valt. Het is hierbij belangrijk dat 
de jongere niet aan de kant staat, maar aan het werk is. Het liefst in de buurt, maar het 
kan ook bij de 'buren'. Belangrijk is datje een goede mix vindt tussen het aantal 
arrangementen in de regio. Er dient dan ook een overzicht te komen van arrangementen, 
die worden ingezet. Per gemeente dient te worden aangegeven op hoeveel 
arrangementen de gemeente recht heeft en hoe deze er uit zien. Tevens dient te worden 
opgenomen hoeveel er aan het arrangement moet worden bijgedragen, welke vrijheid de 
gemeente hierin nog heeft (what's in it for me ?). Deze uitwerking dient er zo spoedig 
mogelijk te komen. 
Hoekse Waard geeft aan goed in te kunnen stemmen met de plannen die er nu liggen. 

Beantwoording van de verschillende vragen door Nico van de Vrie 

Nut en noodzaak van de diverse arrangement-voorstellen zullen elk voor zich nog 
worden onderzocht door de regionale werkgroep. 
De voorgestelde arrangementen behoeven tevens nog een concrete uitwerkingslag door 
de ambtelijke werkgroep en betrokken partners. In deze uitwerking moeten aspecten als: 
gebruik, financiering, borging, monitoring en verantwoording goed geregeld worden, 
zodat zichtbaar voor alle partners wordt welke meerwaarde het oplevert. 
De arrangementen worden betaald vanuit het regiobudget. Het woord 'gratis' is dan ook 

niet correct. Het uitgangspunt is echter datje als gemeente niet extra bij hoeft te betalen, 
omdat de kosten van het arrangement al uit het regiobudget betaald worden. 
De loonkostensubsidie voor jongeren is een goed voorbeeld, hier wordt maximaal € 
2000,- als arrangement voorgesteld, bovenop de bestaande gemeentelijke 
loonkostensubsidies, om de regionale verschillen in de loonkostensubsidies per jongere 
op te heffen. Daarmee wordt 'shopgedrag' van werkgevers voorkomen. Dit is echter een 
gelegenheidsoplossing. Structurele oplossing zou harmonisatie van de subsidiebedragen 
tussen gemeenten onderling zijn. Hier moeten we dus aan gaan werken. 
Met betrekking tot het trekkingsrecht zou het jammer zijn als gemeenten geen gebruik 
maken van de arrangementen. 
Er moet nog goed gekeken worden naar die sectoren waar werk in te vinden is. 
Met betrekking tot de arrangementenvoorstellen met de ROC's moet duidelijk worden dat 
er geen middelen worden gegeven aan ROC's voor zaken die ze uit 'normale' 
financiering zouden moeten betalen c.q. voorkomen wordt dat geld verstrekt wordt voor 
zaken die te kenmerken zijn als ' achterstallig onderhoud'. Deze opdracht zal aan de 
uitwerkingsgroep worden meegegeven. 
Er zit veel koudwatervrees bij onze ambtelijke mensen om ESF aan te vragen. Dit heeft 
te maken met (al dan niet recente) ervaringen. Inzet van ESF door de regio zou dan ook 
een bestuurlijk besluit moeten zijn. Afgesproken wordt hier een risico-analyse voor te 
maken, die gepresenteerd wordt op het eerstvolgende bestuurlijke overleg begin maart 
2010. Hierin worden de voor- en nadelen uitgewerkt van het zowel regionaal als het per 
gemeente indienen van een eventuele aanvraag. 
In het arrangement van het ROC dient de aandacht voor zorgleerlingen nader uitgewerkt 
te worden. 
De verdeling regionaal/lokaal ligt nu op 70/30%. Dit is een uitkomst, die het gevolg is van 
een inhoudelijke discussie over de inzet van arrangementen. Het is niet van tevoren al 
als verdeelsleutel bepaald. Als we arrangementsvoorstellen op inhoud gaan uitwerken 
zal blijken hoe realistisch het voorgestelde arrangement en het ingeschatte gebruik ervan 
zal zijn. In totaliteit zal dit niet leiden tot een hoger aandeel dan 70% van de beschikbare 



middelen. De inschatting is dat er nog wel wat ruimte in de verschillende voorstellen zit. 
Als het beslag op arrangementen minder zal worden betekent dit dat er dus meer ruimte 
voor lokale inzet zal zijn. Het is nu 30%, dat kan dus meer worden. 
In het volgend Bestuurlijk Overleg moet helder zijn wat er op lokaal niveau met de extra 
middelen gedaan wordt. Ook het nut van de arrangementen moet dan duidelijk zijn. 
Afgesproken wordt opnieuw een bestuurlijk overleg te beleggen op 10 maart 2010. 

Conclusie : Het bestuurlijk overleg gaat, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en 
afspraken akkoord met de hoofdlijnen van het plan 2010 en de daarin opgenomen voorstellen en 
de daarbij voorgestelde aanpak. De ambtelijke werkgroep c.s. kan aan de slag met het 
onderzoek naar nut en noodzaak van de voorgestelde arrangementen, de uitwerking van de 
voorstellen en de implementatie daarvan (met inachtneming van de hierboven gemaakte 
afspraken). 
In een volgend bestuurlijk overleg (10-3) wordt de uitwerking van de verschillende 
arrangementsvoorstellen gepresenteerd en wordt de risico-analyse ESF-aanvraag 
gepresenteerd. 

Britt Hogentoren 22-2-2010 



Bestuurlijk Overleg Regionaal Arbeidsmarktbeleid 
25 februari 2010 

Bespreking en vaststelling regionaal Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 

Voorzitter Dominic Schrijer, wethouder Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid Rotterdam 
opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Op de notulen van het vorige bestuurlijke overleg, bovenaan pagina 2, wordt aangevuld dat 
genoemde brief van de gemeente Barendrecht ook namens Albrandswaard en Ridderkerk 
geschreven is. 
Nico van de Vrie geeft een toelichting op de verspreide memo van de vijf werkgroepen. 
Genoemde werkgroepen hebben veel werk verricht om te komen tot voorstellen aan dit 
bestuurlijk overleg. Waarvoor veel dank. 
Onderstaand verslag volgt de onderwerpen zoals genoemd in de memo. 

1. Onderwijs-/Roc-arrangementen 
Ambitie om loopbaanbegeleiding voor 3000 leerlingen te bieden is realistisch. De financiën 
worden nader door de werkgroep uitgewerkt. Opgemerkt wordt om kritisch naar dubbele 
financiering te kijken. Als hierdoor middelen vrijvallen, dan worden die verdeeld onder de 
regiogemeenten. 
Arrangement Doorlopende instroom vervalt, daar zijn al reguliere middelen voor om 
voorkomende knelpunten op te lossen. 
Het Lifecoach-arrangement is nog in onderzoek. Voorgesteld wordt dit arrangement alsnog te 
honoreren en verder uit te werken binnen de financiële kaders. 

2. Daad-arrangementen 
Bij deze Leerwerk arrangementen zijn twee zaken geschrapt. De Delft werd door de werkgroep 
als te Rotterdams beschouwd en minder aantrekkelijk voor de regio gemeenten. Overigens 
betekent dit niet het einde voor De Delft. 
Verder vraagt de werkgroep aan het bestuurlijk overleg om haar de opdracht te geven tot 
harmonisatie van de loonkostensubsidies te komen en gelijke uitgangspunten te hanteren. Niet 
zo zeer voor de bemiddeling bij de bakker om de hoek, als wel voor grote regionaal opererende 
werkgevers. Tot een dergelijke opdrachtvertrekking wordt besloten. 
Mandateer de gemeentes om voor elkaar te handelen en daarmee één administratief loket te 
vormen voor diezelfde grote werkgevers, zodat die zich niet bij verschillende gemeentes moeten 
vervoegen. Eén van de harmonisatie elementen zou het loonwaardemeetinstrument kunnen zijn. 
De uitkomsten van de Vlaardingse pilot hiermee worden afgewacht. 

3. Leerwerkloketten 
Hierover werd behoorlijk gediscussieerd in de betreffende werkgroep. Hieruit kwam het volgende 
voorstel. Zie het loket van de Werkplein Schiekade Rotterdam als het 'moederloket', de twee 
loketten in Spijkenisse en Schiedam groeien dan in een experiment jaar toe naar het volledige 
eisenpakket. Op die manier zijn er in 2011 drie volledig draaiende leerwerkloketten. 



4. Risico-rapportage ESF 
Besluiten hierover: 
• Geen ESF aanvraag voor ROC arrangementen 
• Wel ESF aanvraag voor Daad leerwerkarrangementen 
• Eén gezamenlijk ESF aanvraag voor lokale initiatieven boven de € 80,000.- Onder dit bedrag 

geen aanvraag. Andere lokale jongerenplannen kunnen in deze aanvraag meegenomen 
worden. 

Bij honorering worden de kosten vergoed vanaf de datum aanvraag. Het is dus zaak zo vroeg 
mogelijk aan te vragen. Gemikt wordt op medio mei. Declaratierisico's liggen bij de gemeenten. 
Een bestuurlijk overleg voor de zomer om de resultaten te bespreken is wenselijk. 

5. Communicatie-campagne 
Het voorstel houdt, onder andere, in om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande activiteiten. 
De campagne kan los worden gezien van lokale activiteiten. 

Besluit 
Wethouder Schrijer stelt vast dat de aanwezigen instemmen met het aangepaste Plan van 
Aanpak Jeugdwerkloosheid. 

Financiën 
Financieel resultaat van het werk van de werkgroepen is dat krap €900.000,- vrijvalt ten gunste 
van de regio. De verdeelsleutel 30/70 wordt dan ongeveer 40/60. Het ministerie van SZW heeft 
hiertegen geen bezwaar 

Verdere informatie: 
• Het regionaal steunpunt volgt met behulp van de werkgroepen de voortgang van de 

afgesproken activiteiten. 
• De financiering van de plannen geschiedt in twee tranches, waarbij de eerste betaling van 

het ministerie van SZW eind maart begin april 2010 wordt verwacht. Dit zal ca 50% van het 
jaarbedrag 2099 zijn. De omvang en betaling van de tweede tranche is door het Ministerie 
afhankelijk gesteld van de gerealiseerde prestaties . 

• Diverse deelnemers spreken hun waardering uit voor de door ieder verrichte 
werkzaamheden. De wethouders vragen om voortzetting van de huidige positieve aanpak 
en ziet graag dat de samenwerking in de regio verder versterkt wordt, ook op andere 
terreinen, zoals het regionaal arbeidsmarktbeleid, de 'inburgering op de werkvloer' en de 
samenwerking op het gebied van matching van vacatures. 

• In volgende overleggen zal het zich niet beperken tot de doelgroep jongeren, want er zal op 
meerdere terreinen samengewerkt worden. Het onderwerp 'inburgering op de werkvloer' 
komt binnenkort aan de orde. 

• Er gaat een persbericht over het behaalde resultaat uit. 

Theo van Duijl 1 maart 2010 



Nico van de Vrie 

Presentatie Bestuurli jk Overleg Regio Ri jnmond 

d.d. 20-1-2010 

' - t e ^ ^ . Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Totstandkoming regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid 

• Belang van regionale samenwerking 

• Regionale arrangementen : uitwerking en gebruik 

• Financien en verantwoording 

• Taak en functie van het regionaal steunpunt 

Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Achtergrond plan 2009 

.Ti jdsdruk kabinetsplan aanpak jeugdwerkloosheid 

•30 coördinerende gemeenten, waaronder Rotterdam 

•Eerste concept sterk geënt op Rotterdam 

•Getrapt traject: snel convenant (9 sep t ) , nader ingevuld plan voor 1 
oktober 2009 

• Resul taat: 25 afzonderli jke Gemeenteli jke actieplannen 

. Extern bureau gevraagd gezamenlijk plan te schri jven 

" • f e ^ ^ j . Gemeente Ro t te rdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1-2010 

• Achtergrond plan 2010, Opmerkingen Ministerie 

• In de plannen ontbreken onderwijsinstellingen, kenniscentra en jeugdzorg 
als deelnemende partijen. 

• Er is geen heldere afbakening tussen lopende inspanningen en extra 
inspanningen op basis van de extra middelen 

• Oe landelijke afspraken van Sociale partners om iedere jongere die langer 
dan drie maanden thuis zit een stageplaats aan te bieden is niet terug te 
vinden in het plan 

• In de arbeidsmarktanalyse is niet meegenomen dat veel werkloze jongeren 
niet staan ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. 

• Financiering voor 2010 zal voor de helft plaatsvinden zoals in 2009, de 
andere helft is resultaatafhankelijk (meetpunt: eind april 2010). Totale 
budget (indien volledig toegekend) is opnieuw 6,5 miljoen. 

• De bedoeling is om de middelen primair te gebruiken voor regionale 
acties, niet voor lokale. 

'-teSr^JJ^. Gemeente Ro t te rdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 4 - 1 2 0 1 0 
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Afspraken in ambtelijke werkgroep 

• 1- We gaan aan de slag met regionale acties en arrangementen 

• 2- in regionale werkgroep worden voorstellen gedaan tb.v. inzet van 
regionale middelen. Steunpunt faciliteert de regio en afzonderlijke 
gemeenten 

• 3- Voorstellen de kerst wordt ambtelijke bijeenkomst belegd om de 
opgehaalde info te bespreken en de contouren van het concept plan 
vast te stellen 

a 4- Ambtelijke voorbereiding van het bestuurlijk overleg 20 januari 
2010 

" ^ ^ ^ j ^ r Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1-2010 

Resultaten input 

e Het totale budget voor de ingediende plannen is aanzienlijk hoger dan wat er 
beschikbaar is. 

• De dekkingsgraad van de voorstellen t.o.v. de knelpunten en mogelijkheden die 
gesignaleerd worden is niet optimaal 

• De ingediende plannen maken niet optimaal gebruik van mogelijke meerwaarde van 
samenwerking op regionaal niveau 

• Een aantal voornemens uit 2009 wordt te weinig of niet vertaald in plannen voor 
2010: vormgeven van regionale samenwerking m.b.t. werkgeversbenadering 
(inclusief harmonisatie gemeentelijke arrangementen), experimenten mbt matching 
(beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod), verbetering dienstverlening voor 
specifieke groepen (jongeren en mensen met grote afstand tot arrbeidsmarkt) 

• Stand van zaken mbt acties 2009 (wat hebben we al gedaan en hoe bouwen we daar 
op voort/vullen we daarop aan) geeft nog geen sterk beeld. 

Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1-2010 



Hoofdlijnen voorstel plan 2010 (1) 

1- Werken naar zo groot mogelijke inzet van middelen op regionale acties en 
minder op lokale acties (= uitdrukkelijke wens Ministerie SZW zie convenant). 
Daarom 'waterscheiding' tussen gemeentelijke middelen en regionale 
Middelen Jeugdwerkloosheid 

2- Regionale acties (o.a. arrangementen en projecten vanuit Steunpunt) 
worden rechtstreeks en waar nodig vooraf betaald uit de regionale middelen 
Jeugdwerkloosheid om snelle start mogelijk te maken 

3- Rotterdam is als coördinerende gemeente slechts verantwoordelijk voor 
tijdige (door)betaling, maar heeft geen zeggenschap over de inzet van de 
gemeentelijke middelen en de voorgestelde regionale acties. Regio is 
besluitvormend. 

Hoofdlijnen voorstel plan 2010 (2) 

4- Regionaal Actieplan kent bestedingsvrijheid. Gemeenten bepalen zelf wat 
nodig is en Regio-overleg doet dat voor de regionale middelen. Ook geen 
verantwoording van inzet van regionale middelen aan R'dam. 
Rechtstreekse verantwoording aan Min. SZW (tertaalcijfers alleen op 
plaatsingen). 

5- Steunpunt heeft op basis van convenant slechts 'marginale toets' 
t.a.v. voorsteilen en projecten 2010. 

6- Steunpunt initieert zelf en op verzoek van regio voorstellen voor 
verbetering samenwerking (o.a. projecten, best practices en uitwisseling) en 
huurt zo nodig externe ondersteuning in (binnen budget voor het steunpunt). 

' • A C S Ê * ^ ^ . Gemeente Ro t t e rdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-12010 

14 1-2010 



• Regionale aanpak door middel van regionale actieplannen en convenanten 
is de meest kansrijke om problemen op te lossen 

• Het regionale actieplan wordt gebaseerd op een degelijke analyse van de 
regionale werkgelegenheids- en stageproblematiek van jongeren 

• In de publieke dienstverlening wordt steeds meer samenwerking tussen 
organisaties verwacht 

• Succesvolle samenwerkingsverbanden hebben een lange traditie van 
samenwerken 

• Structurele verschillen vormen de grootste belemmering voor 
samenwerking 

• Succesvolle samenwerkingsverbanden kenmerken zich door een 
sterk ontwikkeld prakt isch samenspel tussen de professionals 

• Focus op samen aanpakken van knelpunten, elkaar leren kennen 
en vertrouwen 

• Baanbrekende pioniers zijn nodig , anders zi jn professionals 
'handel ingsveriegen' 

• Stevige beleidsdoelen, bestuurl i jke druk en subsidies zi jn 
belangrijke voorwaarden voor ontstaan en groei van 
sa men we rki ngs verba nden 

• Samenwerking moet verankerd worden in taakstel l ingen, 
aansturing en verantwoording 

" • A e s ^ j , ^ Gemeente Ro t te rdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1-2010 

14-1-2010 



1- Uitwerking van de voorgestelde arrangementen door de 
actieve werkgroep en convenantsparti jen 

2- Uit te werken punten : f inanciering, gebruik, monitor ing en 
verantwoording aan Min. SZW 

3- Voordeel voor alle gemeenten inzichtelijk maken !! 
4- Voordeel voor werkgevers en partners : geen 25 verschil len !! 

Iedere gemeente, kan naar rato gebruik kan maken dan de 
arrangementen op basis van de in het convenant afgesproken 
verdeelsleutel. Dit is dus een soort t rekkingsrecht ! ! 

Gemeente Rotterdam 
S o c i a l e Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d 

• Er is ongeveer 6 miljoen beschikbaar voor 2010 

• Hiervan wordt vooralsnog 70% ingezet via regionale acties waar 
gemeenten 'gratis' gebruik van kunnen maken 

• 30% wordt toegedeeld aan gemeenten om 'eigen' lokale 
initiatieven te ondersteunen 

• Deze aanpak wordt ondersteund door alle regionale partners 
(Roc's, Leren&Werken, UWV, Colo, Kamer van Koophandel, Daad) 
en de overgrote meerderheid van alle gemeenten 

• Kritische kanttekeningen i.v.m verschil met plan 2009 (sterk 
lokaal) en de werking van de arrangementsaanpak die zich nog 
moet bewijzen 

^ ^ j i W Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1 2010 



Afspraak in de werkgroep 

1- Alle regionale afspraken worden nagelopen op benodigd budget en 
ingeschat gebruik. 

2- Inzet van reguliere middelen voor arrangementen gaan voor op inzet 
vanuit extra middelen Jeugdwerkloosheid 

3- 'Vrijvallend' geld wordt ter beschikking van de regio gesteld 
4- Steunpunt initieert zelf en op verzoek van regio voorstellen voor 

verbetering samenwerking (o.a. projecten, best practices en uitwisseling) 
en huurt zo nodig externe ondersteuning in (binnen budget) 

5- Geen bestedings- en verantwoordingsplicht van gemeenten en regio naar 
Rotterdam 

6- Verantwoording behoeft aandacht. Ministerie vraagt alleen naar resultaten 
2009 in februari 2010 NB : geen middelen 2010 bij onvoldoende prestaties 
2009 en eerste helft 2010. RISICO !! 

Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1-2010 

Inzet van het steunpunt: 

1 - Steunpunt is er voor de regio !! 
2- Best practices in de regio in kaart brengen en uitwisselen 

(conferenties en website) 
3- Ondersteuning werkgroep + bestuurl i jk overleg 
4- Ondersteuning ui twerking projecten en arrangementen 
5- Ondersteuning bij verantwoording (maar dat moet iedere gemeente 

zelf doen, zie convenant ! ! ) 
6- Vraaggerichte ondersteuning bij knelpunten 
7- Versterking samenwerking en onderl ing vertrouwen 
8- Zonodig externe inhuur om samenwerking te ondersteunen en 

projecten goed te laten verlopen 

" " ^ ^ ^ ^ c Gemeente Ro t te rdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14-1-2010 



Verdere procedure 

• Vandaag wordt uw akkoord gevraagd op de voorgestelde aanpak 
en hoofdlijnen van het plan 

• Volgende week verwerking laatste opmerkingen en aanvullingen 
vanuit het 'veld' en de werkgroep. 

• Eind januari 2010 bespreking van plan in de werkgroep 
• Begin februari 2010 toezending aan alle gemeenten en regionale 

partners 
• Begin februari 2010 toezending aan Ministerie SZW 
• Begin februari 2010 : uitwerken en aan de slag ! 

Gemeente Rotterdam 
S o c i a l e Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d 14-1-2010 

Vragen ? 

Dank voor uw aandacht! 

"•ieï.»*^^ Gemeente Rotterdam 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14-1 2010 
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Bestuurlijk overleg Regionaal Arbeidsmarktbeleid Rotterdam-Rijnmond - 24.06.09 

Aanwezig 
De heer D. Schrijer, voorzitter (Gemeente Rotterdam, Wethouder Werk, Sociale zaken en 
Grotestedenbeleid); De heer N. van de Vrie (Projectmanager regionaal arbeidsmarktbeleid); 
Mevrouw. A. Attema (wethouder Sociale Zaken Vïaardingen); Mevrouw H. Hamerslag-van Lingen 
(Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Maatschappelijke Zaken, Emancipatie en 
Integratie Spijkenisse); De heer M. Ponte (Wethouder Buitenruimte, Recreatie en Water Capelle 
a/d IJsse)l; Mevrouw H. v/d Berg (Wethouder Sociale Zaken Ridderkerk); De heer H. van 
Toornburg (wethouder gemeente Albrandswaard); Mevrouw I. van der Hauw ( RSD Hoeksche 
Waard); Mevrouw E. Kooijman (wethouder Binnenmaas); Mevrouw B. Hogentoren (Gemeente 
Rotterdam /verslaglegging) 

Afwezig 
Met berichtgeving: 
De heer R. van der Horst (Gemeente Zwijndrecht, Wethouder Werkgelegenheid en sociale 
zaken, wijkontwikkeling en personeel & organisatie); De heer W. ten Kate (wethouder 
Lansingerland); De heer J. Blankenberg (wethouder Krimpen a/d IJssel); De heer W. Borgonjen 
(gemeente Brielle); De heer A. Wesdorp (wethouder Middelharnis); De heer Kromdijk (wethouder 
Maassluis); De heer Taal (wethouder Hellevoetsluis); Mevrouw Göbel (wethouder Oud-
Beijerland); De heer Janssen (wethouder Strijen); Mevrouw Daskalakis (wethouder Schiedam); 
Mevrouw M. Duijnker (wethouder Bernisse); De heer P. Feller (wethouder Goedereede); 
Mevrouw P. 't Hoen (wethouder Oostflakkee); De heer P. de Regt (wethouder Cromstrijen); De 
heer J. van Driel (wethouder Korendijk); De heer P. van derZwan (wethouder Vïaardingen); De 
heer J. Bruggeman (wethouder Dirksland). 

1. Opening 

Dhr. Schrijer heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
De urgentie die er is rondom jeugdwerkloosheid + de opdracht om tot gezamenlijke 
arbeidsmarktontwikkeling te komen heeft ervoor gezorgd dat dit bestuurlijk overleg is gepland. 
Voor een volgende keer zal ook het UWV worden uitgenodigd.. 

2. Mededelingen 

Dhr. Schrijer ligt de stand van zaken op de aanpak van de Jeugdwerkloosheid toe. Op maandag 
29 juni a.s. is er een landelijke bijeenkomst, georganiseerd door Staatssecretaris Klijnsma met 
alle regio's over de aanpak van de Jeugdwerkloosheid. Rotterdam vertegenwoordigt daarbij de 
regio Rijnmond. Er is alle aanleiding om tot een regionale aanpak van de problematiek te komen 
en samen met elkaar op te trekken. Rotterdam wil daarbij het voortouw nemen en deze regionale 
aanpak ondersteunen. Staatssecretaris Klijnsma heeft opdracht gegeven om een convenant op 
te stellen over de aanpak jeugdwerkloosheid. De verwachting is dat er een stijging komt van 100-
150% van jeugdwerkloosheid als we niets doen. In 2010 zou dat leiden tot 15.000 werkloze 
jongeren in onze regio. 
De hoofdlijnen van de aanpak en het convenant worden 29 juni gepresenteerd in de landelijke 
jeugdtop. Deze top is niet bij iedereen bekend. Daarom wordt afgesproken dat de uitnodiging 
(voor het avonddeel) aan de deelnemers wordt toegemaild. 
Er komt vooral geen richtlijn vanuit Rotterdam van hoe zaken er uit moeten komen te zien. De 
werkwijzen vanuit de gemeenten moeten regionaal met elkaar verbonden worden. Wel zal een 
voorstel voor een eenvoudige (administratieve) aanpak worden ontwikkeld, zodat de 'upload' 
naar een gezamenlijk convenant eenduidig en snel kan plaatsvinden. 

De invoering van de wet WIJ is uitgesteld tot 1-10-2009. 



3. Terugblik Regionale Conferentie d.d. 27 mei 2009 'Zalmhuis' 

De Regionale Conferentie is door alle aanwezigen in het algemeen als goed ervaren.goede 
aftrap en veel deelnemers. Er is ook draagvlak uitgesproken om met elkaar als regio op te 
trekken en het regionaal arbeidsmarktbeleid vorm te geven. Rotterdam heeft aangeboden het 
voortouw te nemen. Dhr. Schrijer herhaalt dat wat hij tijdens deze regionale conferentie heeft 
gezegd, n.l. dat Rotterdam alleen ondersteunt en faciliteert, en dat het geenszins de bedoeling is 
dat Rotterdam het beleid bepaalt of dat gemeenten of andere partijen verantwoording aan 
Rotterdam moeten afleggen. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de deelname vanuit VPR/Goeree-Overflakkee. Dhr. Van de 
Vrie zegt toe dit op te pakken. 

4. Taakopdracht actieve werkgroep 

De aanwezige bestuurders stemmen in met de taakopdracht voor de actieve werkgroep. 
Benadrukt wordt dat deze vooral actiegericht moet opereren en met praktische voorstellen en 
uitwerkingen moet komen. Snel aan de slag I! 
Het convenant voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid moet na de zomer klaar zijn. Elke 
gemeente is gevraagd zelf (of in werkpleinverband) een eigen analyse van de situatie te maken. 
Het doel is om alle voorstellen waarmee we meters kunnen maken goed met elkaar te bespreken 
en te vertalen naar regionale voorstellen. 
Ook moet in kaart gebracht worden waar de bovenlokale vraag ontstaat en hier moeten 
afspraken over gemaakt worden. Daarbij is het van belang dat de werkpleinen zelf 
verantwoordelijk zijn voor de lokale matching en de regio alleen de bovenlokale verbindingen 
legt. 
Deze werkgroep geeft feedback en rapporteert aan het bestuurlijk overleg. 

Er bestaat wat zorg over de bestuurlijke deelname. De activiteiten van een werkgroep als deze 
dienen wel breed gedragen te worden. Hier ligt een taak voor zowel de bestuurders als de 
ambtelijke leden van de werkgroep. 

Geconcludeerd wordt dat iedereen zich kan vinden in de voorstellen. 

De RPA-rol blijft nog wel bestaan tot het eind van de collegeperiode, daarna wordt besloten wat 
hiermee gaat gebeuren. Het UWV neemt de informatieverspreiding van Rob Bitterlich over. Het is 
noodzakelijk om de exacte set informatie die we nodig hebben, nog eens vast te stellen met 
elkaar. 

5. Regionaal Steunpunt 

De aanwezige wethouders pleiten voor de oprichting van een regionaal ondersteuningspunt voor 
de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dit steunpunt kan gemeenten helpen bij het 
opstellen van specifieke plannen, de uitwisselingen van best practices, het opstarten van 
specifieke projecten, de verbindingen met de ROC's en de onderlinge informatieuitwisseling. 

De wethouders geven aan dat dit steunpunt geen steunpunt van of voor Rotterdam moet zijn, 
maar een regionaal steunpunt. Dhr. Schrijer geeft aan het hier mee eens te zijn en verwacht dat 
dit ook in de uitwerking van de plannen zal plaatsvinden, Er bestaat tevens zorg over de 
financien. Is er al zicht op de extra Rijksmiddelen die voor de aanpak jeugdwerkloosheid ter 
beschikking worden gesteld en hoe worden deze verdeeld ? 
Dhr. Schrijer geeft aan dat dit nog niet helemaal bekend is en dat verdelingsvoorstellen 
(bijvoorbeeld op basis van inwoneraantal of aantal jongeren) ter besluitvorming aan alle 
gemeenten zullen worden voorgelegd. 

Gelet op de noodzakelijke urgentie in de aanpak van de jeugdwerkloosheid pleiten de 
wethouders er voor om ook in deze fase de nodige voortvarendheid te betrachten en slagkracht 



te ontwikkelen. Geconcludeerd wordt dat er voldoende draagvlak is voor dhr. Schrijer om de regio 
Rijnmond als geheel te vertegenwoordigen op de landelijke bijeenkomst van 29 juni. 

Daarnaast pleiten de wethouders ervoor om de extra Rijksgelden voor de aanpak van de 
jeudgwerkloosheid zo snel mogelijk na de ondertekening van de convenanten door te geleiden 
naar de gemeenten en de projecten. Zij stellen voor dit via het steunpunt te laten verlopen, zodat 
de middelen snel kunnen worden ingezet en ook de verantwoording aan SZW vanuit 1 punt kan 
plaatsvinden in plaats vanuit 25 verschillende gemeenten. 
Mocht hiervoor inhuur van externe partijen nodig zijn (bijvoorbeeld i.v.m. de a.s. zomervakanties 
of anderszins) om dat snel te laten plaatsvinden dan moet dat gebeuren als duidelijk is dat de 
kosten daarvan uit de exta rijksmiddelen jeugdwerkloosheid kunnen worden betaald. Anders 
moet er vanuit het steunpunt (in oprichting) een beroep worden gedaan op capaciteit vanuit de 
regio. 

Dhr. Schrijer en Dhr. Van de Vrie zeggen toe dit in de uitwerking van de verdere plannen mee te 
nemen. 

De wethouders vragen of het de bedoeling is om reeds bestaande projecten onder de aanpak 
jeugdwerkloosheid te brengen en uit te breiden of dat er nieuwe projecten gestart moeten 
worden. Dhr. Van de Vrie geeft aan dat het de bedoeling is dat er een intensivering van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid wordt gerealiseerd. Of dat plaatsvindt door een uitbreiding 
of aanpassing van de bestaande projecten en het opstarten van nieuwe projecten is daarbij niet 
relevant. Uit zijn contacten met het Ministerie SZW heeft hij begrepen dat de subsidie afhankelijk 
wordt gesteld van het aantal jongeren dat aan het werk of aan een stageplaats wordt geholpen. 

Tot slot vragen de wethouders naar de inzet van andere beschikbare middelen zoals het W-deel 
en de AKO-subsidies. Dhr. Van de Vrie antwoordt dat de extra middelen voor de bestrijding van 
de Jeugdwerkloosheid ook echt 'extra' zijn. Ze komen bovenop het W-deel en geven de 
gemeente dus extra ruimte om plannen te ontwikkelen en acties in te zetten. 
De AKO-subsidies zijn ook extra middelen, maar deze worden niet beschikbaar gesteld aan alle 
afzonderlijke gemeenten. Ze zijn bedoeld om de samenwerking tussen UWV en de gemeenten 
op de werkpleinen in de regio te ondersteunen richting integrale dienstverlening. Dat betreft 
vooral de dienstverlening naar werkzoekenden en werkgevers. Dhr. Van de Vrie geeft aan dat hij 
als Kernteamlid van het AKO gemandateerd is voor de subsidieverzoeken voor de R'damse 
werkpleinen en de werkpleinen in de G4. Hij zal dit punt afstemmen met zijn collega kernteamlid 
die verantwoordelijk is voor de andere werkpleinen in de regio. 

6. UWV/FNV Arbeidsmarkt initiatief ZuidWestvleugel, specifiek sector Bouw en voorstel 
ondertekenen convenant en oprichten Haaglanden Crisis Fonds 

Deze notitie is ter kennisname bij de stukken gevoegd, om een beeld te krijgen van wat er in 
regiogemeenten gebeurt. Dit dient als voorbeeld, het wordt nog nader uitgewerkt. Wanneer er 
concrete zaken te melden zijn, zal dit hier aan tafel gedaan worden. 

7. Overzicht beleidsmedewerkers Actieplan Jeugdwerkloosheid 
Is er een overzicht van beleidsmedewerkers die zich in deze regio met het regionale 
arbeidsmarktbeleid en het Actieplan Jeugdwerkloosheid bezig houden? Rob Bitterlich heeft dat. 
Dit overzicht dient nagelopen te worden en zal daarom volgende keer worden ingebracht in dit 
overleg (ter controle). 

8. W.v.ttk. 
Voorstel is om vanuit de strategische werkgroepen een afvaardiging te sturen naar de actieve 
werkgroep om te bewerkstelligen dat er verbinding is tussen de werkgroepen. Dhr Schrijer vindt 
dat we niet te hard van stapel moeten lopen. Eerst de actieve werkgroep eens laten starten. 

9. Sluiting 



Van: 1 0 — i — 1 sozawemail@gmail.com 
Onderwerp: Fwd: 

Datum: 31 maart 2015 21:14 
Aan: MBO van de Vrie nj.vdvrie@gmaii.com 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Vrie N. van de (Nico)" <n.vandevrieQsozawe.rotterdarn.nl> 
Aart "sozawemaiI®gmail.com* <sozawemaiiOomail.com> 
Datum: 4 mei 2011 08:42:22 CEST 
Onderwerp: FW: 

Van: Ruijven H. van (riajTs)[SMTP:H.VANRUUVEN@W^ 
Verzonden: woensdag 4 mei 2011 8:4220 
Aan: Meeuwsen M. (Marian) 
CC: Vrie N. van de (Nico); Toet M. (Mart); Ouwerting R. (Rianne) 
Automatisch doorgezonden volgens een regel 
Beste Marian, 

I k heb even contact gehad met Nico op z i j n vakantieadres. Nico he e f t v o r i g e 
week met Mart gesproken over de b e n u t t i n g van de Jeugdwerkgelden. H i e r b i j 
z i j n o.a. de r e g i o n a l e afspraken ( v e r d e e l s l e u t e l en b e n u t t i n g v a n u i t de 
r e g i o en v a n u i t R'dara) aan de orde geweest. 

Nico h e e f t met Mart afgesproken ca 1 m i l j o e n (waarin de reeds l o k a a l 
toebedeelde 486.000 i n i s opgenomen) over t e z u l l e n gaan houden. Nico en 
Mart hebben ook afgesproken de reeds gemaakte afspraken ( d i e voor het 
M i n i s t e r i e van SZW a a n l e i d i n g z i j n om ons het gel d t e geven) zoveel m o g e l i j k 
na t e komen, om t e voorkomen dat b i j het M i n i s t e r i e van SZW het beeld 
o n t s t a a t dat we op grote schaal, g e l d dat bedoeld i s voor de aanpak van de 
Jeugdwerkloosheid, i n andere zaken gaan steken. 

Nico h e e f t verder met Mart afgesproken begin j u n i een exact o v e r z i c h t t e 
geven van hetgeen o v e r b l i j f t . Daarvoor i s het wel nodig dat e e r s t de 
bestaande afspraken n e t j e s worden b e t a a l d en afgewikkeld. 

Op d i t moment i s er van het het bedrag, dat voor de r e g i o beschikbaar i s 
(overeenkomstig de gemaakte convenants afspraken) , t e weten 1.160.000 euro 
ca 4 t o n uitgegeven en moet er nog b e t a a l d worden een t o t a a l b e d r a g van ca 6 
to n . 

Daarnaast i s er een bedrag geserveerd van ca 750.000 onder de noemer van 
Next Step voor Zadkine. Deze r e s e r v e r i n g z a l echter v r i j v a l l e n , omdat het 
ons toch nog g e l u k t i s het Zadkine t . l . v . 2010 t e b e t a l e n (het bedrag van 
750.000). 

Conclusie : we gaan de 1 m i l j o e n voor Rotterdam ruimschoots r e a l i s e r e n (de 
480.000 + de v r i j v a l l e n d e reserve van 750.000) = ruim 1.2 m i l j o e n en hebben 
de 1.160.000 de komende weken nodig om de resterende v e r p l i c h t i n g e n en 
afspraken 2010 en 2011 m.b.t. de r e g i o n a l e Jeugdwerkloosheid n e t j e s a f t e 
wikkelen en t e zorgen dat het M i n i s t e r i e van SZW ons n i e t vervelend gaat 
aankijken omdat we het geld aan andere zaken gaan besteden. 

Nico's verwachting i s bovendien dat we ook u i t de 1.160.000 r e g i o n a l e 
middelen nog een ton o f 2 z u l l e n weten v r i j t e spelen, maar h i j kan dat pas 
zeker v e r t e l l e n , nadat we a l l e s n e t j e s hebben afgewikkeld. 

I k vertrouw erop j e hiermee voldoende geïnformeerd t e hebben, 

MVG 



Hans van R u i j v e n 

Dit bericht is uitsluitend ter informatie. Vindt u het bericht onduidelijk, dan kunt u altijd vragen om een toelichting. Wij verzoeken u het bericht te 
verwijderen, indien u niet de geadresseerde bent Wilt u ons dat ook berichten? 



Van: Nico van de Vrie nj.vdvrie@planel.nl 
Onderwerp: middelen Jeugdwerkloosheid 

Datum: 11 mei 2011 22:56 
Aan: Mart Toet ~j toet@planet.nl 

Dag Mart, 

Ik mail je even, omdat ik merk en hoor dat er zaken m.b.t. de Jeugdwerkloosheid en de afwikkeling van 
facturen daarvan niet helemaal soepel en vlot verlopen. We hebben daar 2 weken geleden over 
gesproken en toen hebben we ook samen een ' lijn' uitgezet.Deze is de volgende : Ik zorg ervoor dat we 
van het geld dat we van SZW voor de Jeugdwerkloosheid krijgen en het eventuele overschot uit 2010 
circa 1 miljoen gaan overhouden, dat dan ter vrije besteding is aan SoZaWe (Directiebudget). 

Ik ga dat als volgt doen: 

1- We komen netjes alle gemaakte afspraken 2010 en 2011 na en maken geen nieuwe afspraken voor 
2011 en volgende jaren, anders dan in het regionale Plan Jeugdwerkloosheid al zijn opgenomen. 
Concreet betekent dit: geen nieuwe middelen in 2011 naar Zadkine en Albeda voor Next Step (dat 
anders ca 750.000 euro zou zijn). 

2- Verder betekent dit concreet dat we alle gemaakte afspraken Jeugdwerkloosheid 2010/2011 netjes 
nakomen. Op dit moment is er van het bedrag, dat voor de regio beschikbaar is (overeenkomstig de 
gemaakte convenants afspraken), te weten 1.160.000 euro circa 4 ton verplicht/uitgegeven en moet er 
nog betaald worden een totaalbedrag van ca 6 ton. Het is goed om te weten dat de afspraken om dit geld 
zo in te zetten al in 2010 zijn gemaakt. Natuurlijk was er toen nog geen sprake van de huidige 
noodsituatie, maar het is wel goed om je te realiseren dat hier wel afspraken met derden aan ten 
grondslag liggen. 

3- Ik heb je tijdens ons laatste etenje gezegd dat we de reserve van 750.000 euro waarschijnlijk nog 
nodig hadden voor Zadkine om de kosten uit 2010 te betalen. Dat is achteraf niet het geval; deze reserve 
is aangehouden omdat ik op 31-12 nog niet kon zeggen of Zadkine nu wel of niet betaald was in 2010. 
Verder was op dat moment onduidelijk of een aantal andere reeds aangegane verplichtingen nu ook 
daadwerkelijk in 2010 betaald waren of niet. Dat kon de administratie me op dat moment 
namelijkallemaal niet vertellen en bovendien kon die me niet vertellen of er een reserve mogelijk was of 
niet ( je weet nog wel van de discussie m.b.t Fit-4-Work). Ik heb er toen voor gekozen om de reserve 
Zadkine maar te laten staat, om het zekere voor het onzekere te nemen (want stel je voor dat het toch 
nodig zou zijn !!!) en verder maar even af te wachten hoe zaken zouden lopen, in de wetenschap dat 
SZW voor 2011 opnieuw geld zou gaan geven.Die 750.000 valt nu dus achteraf bezien vrij, maar aan de 
andere kant zijn er een aantal afspraken en rekeningen uit 2010 die tegen de afspraak en verwachting in 
nog niet zijn betaald in 2010, c.q. die in de overgang van 2010 naar 2011 vielen en waarvan niet duidelijk 
was of en tot welk bedrag die nog konden worden meegenomen in 2010 of doorgeschoven moesten 
worden naar 2011. Dit betreft o.a. Daad/Roteb, Gouden Knoop enz enz (de zaken waar de rekeningen nu 
van voor liggen). 

Verder is er met een aantal partijen (o.a. Deltametaal en Daad) de afspraak gemaakt om zaken in 2-en te 
knippen om zaken die snel afgehandeld konden worden nog ten laste van 2010 te laten komen en andere 
zaken dan uit het budget 2011 te gaan betalen.Ik heb dus heel simpel gedacht; we hebben een meevaller 
omdat we Next Step (Zadkine en Albeda) niet hoeven te betalen : die rekenen we nu mee bij het bereiken 
van de tussen ons 'afgesproken' 1 miljoen.Verder hebben we een 'tegenvaller', hetgeen geen echte 
tegenvaller is omdat dit deze uitgaven voorzien zijn en er ook voldoende Rijksbudget voor is. Maar het 
betreft een aantal facturen uit 2010 die niet op tijd zijn afgehandeld. Beiden strepen we tegen elkaar weg 
en we houden het beoogde geld over. 

4- Ik geef je zoals afgesproken begin juni een exact overzicht van hetgeen overblijft. Daarvoor is het wel 
nodig dat eerst de bestaande afspraken netjes worden betaald en afgewikkeld. Op dit moment is er zoals 
gezegd van het bedrag, dat voor de regio beschikbaar is (overeenkomstig de gemaakte convenants 
afspraken), te weten 1.160.000 euro ca 4 ton uitgegeven en moet er nog betaald worden een 
totaalbedrag van ca 6 ton. 

5- Rotterdam krijgt sowieso het 'eigen' gemeentelijke aandeel van ca 480.000 euro (uit de verdeling 
58%-42%) 

6- We gaan de 1 miljoen voor Rotterdam ruimschoots realiseren (de 480.000 + de vrijvallende reserve 
7adk in f i van 750 000Ï = ru im 1 3 mi l in f in fin h f ihhf in d f i 1 180 000 d f i knmf ind f i w f i k f in nndin n m d f i 



• " " " •-' - .- ......... — - • — -
resterende verplichtingen en afspraken 2010 en 2011 m.b.t. de regionale Jeugdwerkloosheid netjes af te 
wikkelen en te zorgen dat het Ministerie van SZW ons niet vervelend gaat aankijken omdat we het geld 
aan andere zaken gaan besteden. 
7- Mijn verwachting is bovendien dat we ook uit de 1.160.000 regionale middelen nog een ton of 2 zullen 
weten vrij te spelen, maar ik kan dat pas zeker vertellen, nadat we alles netjes hebben afgewikkeld. 
Overigens meld ik je wel dat het m.i. van groot belang is de reeds gemaakte afspraken (die voor het 
Ministerie van SZW aanleiding zijn om ons het geld te geven) zoveel mogelijk na te komen, om te 
voorkomen dat bij het Ministerie van SZW het beeld ontstaat dat we op grote schaal, geld dat bedoeld is 
voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid, in andere zaken gaan steken. 
Ik vind zelf van de hele operatie, nu de verwachte uitkomst is dat we ruim 1,3 miljoen van de beschikbare 
2,2 miljoen vrijspelen , zijnde ruim 60% (en 68% als we extra 2 ton uit de 1.160.000 nog weten vrij te 
spelen) en niet aan de afgesproken plannen Jeugdwerkloosheid gaan uitgeven, maar gebruiken om 
Rotterdamse tekorten af te dekken, dat dit eigenlijk niet kan en niet naar externen te verantwoorden is. 
We hebben het geluk dat SZW geen bijzondere verantwoording vraagt, maar vroeger zouden jij en ik hier 
ons (functioneel) zeer over opgewonden hebben. Verder zit ikzelf met de vraag of ik dit SZW nu 
desgevraagd in de verantwoording in mei/juni moet gaan melden of niet. Het maakt echt een hele rare 
indruk en eerlijk gezegd voel ik me hier niet echt 'happy' bij, laat staan dat er zelfs t.a.v. gemaakte 
afspraken door jou en Marian gezegd zou gaan worden dat die dan maar gecanceld moeten gaan 
worden. Er zijn in de maanden mei en juni nog een paar bijeenkomsten door SZW belegd waar de 
conclusies en vervolgvoorstellen voor de aanpak Jeugdwerkloosheid op tafel moeten gaan komen. Ik 
denk dat ik daar dan ook maar niet naar toe ga. 
Kortom mijn voorstel is dat we onze afspraak van 2 weken geleden doorzetten en netjes afwikkelen, dat 
ik zo goed en zo snel als mogelijk de afwikkeling 2010/2011 Jeugdwerkloosheid afrond met de afspraak 
tenminste 1 miljoen uit te sparen (hetgeen dus zeker gaat lukken) en dat er verder de komende weken nu 
even snelheid wordt gezet achter de 'afwikkeling' en niet zoals nu zaken weken blijven liggen omdat er 
maar discussie blijft over wat er nu wel of niet moet gebeuren. 
Daar komt nog bij dat onze afspraak t.a.v. mijn inzet voor Eurocities ook hieruit betaald worden. Ik heb 

hiervoor speciaal de 10% ruimte gehouden en die buiten de verdeling naar de regio gehouden. Kortom 
ook die dekking heb ik, zoals ik je heb verteld , ook nog eens geregeld. Het zal toch niet zo zijn, dat ik 
straks na 1-8 zelf als 'lijdend voorwerp' in discussie moet met SoZaWe omdat mijn factuur niet betaald 
kan worden omdat er zogenaamd geen geld zou zijn ??? 
Er is geld voor de verschillende facturen, sterker nog het geld is speciaal voor de jeugdwerkloosheid 

door SZW beschikbaar gesteld en zou (normaal gesproken) daar ook aan uitgegeven moeten worden. Er 
is geld genoeg ! We houden zelfs geld over!! Alleen lijkt het nu , alsof 60% overhouden nog niet genoeg 
is en er nog meer moet worden overgehouden. Dat kan toch niet waar zijn ?? 
Het probleem is dat er nu ineens een andere opvatting wordt aangehangen; er is een andere situatie 
ontstaan en wordt er sinds een paar weken een ander doel aan de toegekende middelen gegeven : 
dekking van het tekort!! 
Het lijkt me toch niet meer dan redelijk dat dit alleen voor toekomstige uitgaven kan gelden en niet voor 
bestaande afspraken en afspraken uit het verleden ?????? 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoop op een snelle afwikkeling. Groeten Nico 


