
 

 

Plan van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’ 

1. Cijfers  
Geef  aan hoeveel jongeren in de regio gebruik maken van een uitkering (WW/bijstand) of geen 
startkwalificatie hebben: 
 

Jongeren  
 

Aantal  Aantal geschikt voor 
bemiddeling naar 
(leer)banen 

WW uitkering 
 

549 Ca. 495  

Bijstandsuitkering 
 

545 Ca. 275 

Zonder startkwalificatie (die niet terug 
kunnen naar school) 

1500 
Incl. >23 jr. 1900 

475 

 

2. Jongeren 
Geef aan voor welke kwetsbare jongeren de Werkakkoorden worden ingezet en waarom: 
 

Jongeren met een bijstandsuitkering 

Jongeren met een WW uitkering 

Jongeren zonder startkwalificatie (die niet terug kunnen naar school) 

Kwetsbare groep: VSO/PRO  
Overige kwetsbare groepen worden niet specifiek genoemd omdat zij wel van verschillende 
pluimage zijn maar extra ondersteuning nodig hebben vanwege de problematiek 

 
3. Samenwerking 

Geef aan met welke stakeholders samengewerkt moet worden op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau om bovenstaande groepen jongeren actief te kunnen bemiddelen naar 
(leer)banen:  

Jongeren met een bijstandsuitkering 
 

- Coördinerend wethouder 
jeugdwerkloosheid centrumgemeente 
Joyce Langenacker 

- Regiomanager UWV 
Rob van Hooven 

- Contactpersoon 
werkgeversservicepunt 
Daniëlle Oene  

- Coördinator jeugdwerkloosheid 
centrumgemeente 
Marjon Molenaar/Peter Meeuwisse 

- Projectleider Leerwerkloket 
José de Jong 

- Regionaal adviseur SBB 
Martin de Wolf 

Jongeren met een WW uitkering 
 

- Coördinerend wethouder 
jeugdwerkloosheid centrumgemeente 
Joyce Langenacker 

- Regiomanager UWV  
Rob van Hooven 



 

 

- Contactpersoon 
werkgeversservicepunt 
Daniëlle Oene 

- Coördinator jeugdwerkloosheid 
centrumgemeente 
Marjon Molenaar/Peter Meeuwisse 

- Regionaal adviseur SBB 
Martin de Wolf 

- Projectleider Leerwerkloket  
José de Jong 

Jongeren zonder startkwalificatie (die niet 
terug kunnen naar school) 

- RMC wethouder 
Merijn Snoek 

- RMC-coördinator/ 
Leerplichtambtenaren 
Hanneke van der Meer 

- Coördinator jeugdwerkloosheid 
centrumgemeente 
Marjon Molenaar/Peter Meeuwisse 

- Regionaal adviseur SBB 
Martin de Wolf 

- Projectleider Leerwerkloket 
José de Jong 

Vul hier eigen prioritaire doelgroep in 
 

Met welke partijen in de regio werk je voor 
deze groep jongeren samen? 

 Re-integratiebureau’s,  

 VSO-PRO scholen,  

 MBO’s, 

 migrantenbureau’s,  

 Zorg- en hulpverleningspartijen 

 Samenwerking SZW/Onderwijs 

 Inititatieven wethouders SZW en 
Onderwijs 

 
 
Geef aan met welke stakeholder samenwerking ontbreekt of nog onvoldoende is, wat er nodig is 
in de regio om deze samenwerking op te bouwen en welke ondersteuning vanuit de rijksoverheid 
daarbij gewenst is: 
 

Stakeholder 
 

Regionale actie  Ondersteuningsbehoefte 
vanuit Rijk 

 
n.v.t. (zie punt 3) 

  

 
 

  

 
4. Structuren 

Beschrijf hier welke (overleg- en organisatie)structuren ondersteunend kunnen zijn bij de 
samenwerking voor de verschillende groepen jongeren: 
 

Jongeren met een bijstandsuitkering - Regiegroep Regio Onderwijs 



 

 

 - Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten 
- Bestuurlijk overleg Regio Onderwijs 
- Regionale beleidsgroep  
- Keten MT 
- Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio 

Jongeren met een WW uitkering 
 

- Regiegroep Regio Onderwijs 
- Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten 
- Bestuurlijk overleg Regio Onderwijs 
- Regionale beleidsgroep  
- Keten MT 
- Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio 

Jongeren zonder startkwalificatie (die niet 
terug kunnen naar school) 

- Regiegroep Regio Onderwijs 
- Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten 
- Bestuurlijk overleg Regio Onderwijs 
- Regionale beleidsgroep  
- Keten MT 
- Bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio 

 
 

5. Werkgevers 
Noem hier de werkgevers van de eerste 75 gesloten Werkakkoorden die aangegeven 
hebben kansen te willen bieden aan kwetsbare jongeren waarmee de regio invulling wil 
geven aan die gemaakte afspraak: 
 

Bedrijven  Jongeren 

Alliander 
Hilton 

Voor jongeren met WW- en/ of 
bijstandsuitkering, jongeren zonder 
startkwalificatie  

 
Geef hier aan met welke werkgevers de regio zelf afspraken wil maken:  
 

Bedrijven  Jongeren 

 

Zie bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor jongeren met WW- en/ of 
bijstandsuitkering, jongeren zonder 
startkwalificatie en eigen prioritaire 
kwetsbare doelgroepen 

 
Geef hier aan welke sectoren en bedrijven kansrijk zijn in de regio, zodat bij de volgende 
100 werkakkoorden hiermee rekening kan worden gehouden: 
 

Sectoren/ bedrijven 
 



 

 

 
Horeca, dienstverlening, (metaal)techniek 
 

 

Aandachtspunt: Jongeren zonder startkwalificatie: scholen maken zelf in eigen 
sectoren/branches afspraken met bedrijven over werkplekken (i.s.m. JINC en 
Bedrijf/Samenleving) 
Op regionaal niveau worden ook extra afspraken gemaakt over de sectorplannen  
 

 
 

6. Ambitie 
Geef hier aan wat de ambitie van de regio is voor de verschillenden groepen jongeren die 
via de werkakkoorden en eigen afspraken met werkgevers actief bemiddeld worden naar 
werk in de periode september 2015 tot juli 2016*: 
 

Jongeren  
 

Ambitie 300 

Jongeren met een bijstandsuitkering 
 

40 

Jongeren met een WW uitkering 
 

60 

Jongeren zonder startkwalificatie (die niet 
terug kunnen naar school) 

150 

Pilot Schoolverlaters (VSO/PRO) 50 

 
7. Indiening van het plan van aanpak 

Het plan van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’ wordt vóór 30 juni 
ondertekend ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt 
het plan van aanpak e-mailen naar Aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl.   
 
 
Haarlem, . . juni 2015 
 
 
         
Joyce Langenacker  Merijn Snoek  Rob van Hooven 
 
 
 
Coördinerend wethouder RMC wethouder(s) Regiomanager UWV 
jeugdwerkloosheid 
 
 
 
 
*voor de periode juli 2016 tot maart 2017 wordt update van het plan van aanpak door de regio gemaakt 
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