
Werkzaak Rivierenland/Gemeente Buren 

Gemeente Neder-Betuwe 

Begeleiding jongeren richting werk 

RMC Voortijdig Schoolverlaten 

Jongeren zonder startkwalificatie 

18 - 23 jaar 

Sluitende aanpak 

Start arbeidsmarkt 

MBO >> Werk 

Leerplicht: kwalificatieplicht 

Jongeren zonder startkwalificatie  

16 - 17 jaar 

 

RMC monitort Jongeren in kwetsbare positie (VSO, PRO, MBO1) zonder  

kwalificatieplicht. 

VSO uitstroomprofiel Arbeid    -> Regie Werkzaak / gemeente, evt. samen met RMC 

VSO uitstroomprofiel Onderwijs   -> Regie Leerplicht 

VSO uitstroomprofiel Dagbesteding  -> RMC monitoring 

PRO Getuigschrift of diploma   -> RMC monitoring 

Uitval MBO 1     -> Overstap VO-MBO Leerplicht, monitoring RMC, evt. 

                Leerwerktraject via Werkzaak of begeleiding naar  

           werk, als verder leren niet mogelijk is. 

MBO 

Deelnemers: 6.824 

Nieuwe vsv’ers: 254 

(DUO 2020/2021) 

Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid  -  Ketenregie RW POA 

Regionaal Programma vsv 2021-2024  - Ketenregie RMC 

Uitvoering 

Bestuurlijke  

agenda 

In beeld en zichtbaar maken van regionale 

kaart, projecten en aanpak! 

Input om blokkades aan te geven: door  

Jongerenwerk, Actietafel, RMC, Jongeren-

participatie, Leerplicht, scholen…  

 

Blokkades moeten vervolgens op de regionale 

beleids- en bestuurlijke agenda.  

1. Regionale integrale jongerenaanpak met bestuurlijke agendering voor belemmeringen en systeemfouten 

2. Extra inzet op psychische belasting en eenzaamheid 

3. Optimalisatie jongerenparticipatie 

4. Digitale sociale kaart; gericht op jongeren, app 

1. Plusvoorziening op school 

2. Overgang naar werk - Praktijkleren 

3. Kritische overstappen 

4. Sluitende aanpak - Doorlopende leerlijn 

Zij hebben recht op  

arbeidsondersteuning 

vanuit Werkzaak.  

Voor jongere vanaf 18 

jaar die inkomensonder-

steuning aanvragen geldt 

een zoektermijn van 4 we-

ken (waarin wordt beoor-

deeld of er recht is op in-

komensondersteuning). 

Heeft een jongere een be-

perking (fysiek, lichamelijk 

en/of belemmering in leef-

omgeving)? Dan kan 

Werkzaak direct al onder-

steuning bieden in het vin-

den van werk en maat-

werk toepassen.   

VO 

Deelnemers: 13.810 

Nieuwe vsv’ers: 40 

(DUO 2020/2021) 
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(DUO 2020/2021) 

MBO 

(DUO 2020/2021) 

SWV Rivierenland voor gemeenten  

Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, Tiel en 

West-Betuwe.  

SWV De Meierij voor gemeenten Zaltbom-

mel en Maasdriel.  

SWV Stromenland tussen de rivieren voor 

gemeente West Maas en Waal.  

Reformatorisch SWV V(S)O in Neder-Betuwe. 

Voor V(S)O, sinds invoering passend onder-

wijs, voor thuiszitters, voor jeugd 12-16 jaar. 

Consultatiebureaus 

Santé Partners voor 

gemeenten Buren, 

Culemborg, Maas-

driel, Neder-Betuwe, 

Tiel, West-Betuwe 

en Zaltbommel.  

GGD Gelderland-

Zuid voor West 

Maas en Waal.  

Zorg 

Kinderen / Jongeren 

PO 

Knooppunt 

Zorg 

Kinderen 

0– tot 4 jaar 

Zorg 

Jongeren  

VO 

Leerplicht 

Kinderen / Jongeren 

5 - 16 jaar 

Onderwijs 

SWV BePo voor gemeenten  

Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, Tiel en 

West-Betuwe.  

SWV De Meierij PO voor gemeenten Zaltbom-

mel en Maasdriel. 

SWV Stromenland tussen de rivieren voor ge-

meente West Maas en Waal.  

SWV  Berséba voor reformatorische basis-

scholen en SBO Neder-Betuwe 

Voor PO, sinds invoering passend onderwijs, 

voor thuiszitters, voor jeugd 5-12 jaar. 

Werk 

Voor gemeenten Buren en Neder-Betuwe krijgen jongeren via jobcoach arbeidsondersteuning en bemiddeling naar werk 

aangeboden, behalve de Praktijkobservatie en Leerwerktrajecten. 

Werkzaak biedt voor jongeren van 16-27 jaar uit gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en 

Waal en Zaltbommel :  

Arbeidsondersteuning versterken werkzoekenden bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Bv. werknemers-

vaardigheden, praktijkobservatie, taaltraining, psychologische onderzoeken, leerwerkroute, sociale activering.  

Bemiddeling naar werk door te helpen met cv op orde, vacatures zoeken, start eigen bedrijf en/of sollicitatiebrief schrijven. 

Werken met hulp door subsidie voor de werkgever te regelen, een werkcoach die blijft helpen, speciale hulpmiddelen. 

Werk/arbeidsmarkt 

Zorg 

Knooppunt 

Knooppunt 

Sluitende aanpak 

V(S)O >> MBO  

Sluitende aanpak 

Start P(S)O  

Sluitende aanpak 

P(S)O >> V(S)O  

Zorg 

Jongeren  

MBO 

School Maatschappelijk Werk op school: helpt met psychosociale problemen, lichtere problematiek thuis of op school. Vroegtijdig signaleren, de brug tussen ouders—school—kind—(jeugd)

zorginstelling. Santé Partners voor gemeenten Buren (via STIB), Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en Zaltbommel.  Sterker Sociaal Werk voor gemeente West Maas en 

Waal.  

Intern begeleider school, Zorgcoördinator school: contact-

personen bij zorg en vragen.  In nauwe samenwerking met 

ouder(s). 

Studie loopbaan begeleider en Zorgcoördinator school: eer-

ste aanspreekpunt en contactpersoon bij zorg en vragen.  

Rebound MBO: voor studenten die tijdelijk (te) overbelast 

zijn om goed mee te kunnen doen in het reguliere onderwijs. 

Tijdelijk extra ondersteuning om vervolgens weer in het regu-

liere onderwijs terug te keren.  

Mentor, Intern begeleider, Zorgcoördinator school: eerste 
aanspreekpunt, contactpersoon bij zorg en vragen. In nauwe 
samenwerking met ouder(s). 
Orthopedagoog school: vroegtijdig signaleren van proble-
men in de ontwikkeling van een kind, verbinding tussen ou-
ders en school, maar ook tussen onderwijs en jeugdhulp. Ook 
faciliteren bij het creëren van passend leertraject.  
OPDC SWV: voor leerlingen die tijdelijk (te) overbelast zijn 
om goed mee te kunnen doen in het reguliere onderwijs. Tij-
delijk extra ondersteuning om vervolgens weer in het regulie-
re onderwijs terug te keren.  

GGD, Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige, logopedist; kijkt 

naar lichamelijke gezondheid, ontwikkeling en groei. Gezond-

heidsonderzoek op school door jeugdarts, bij 5/6-jarigen en 

10/11-jaringen. Vanuit JGZ ook voorlichtingen en ondersteu-

ning op scholen.  

GGZ, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Jeugdpsychi-

aters; psychiatrische problematiek. 

GGD, Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige; lichamelijke ge-

zondheid, ontwikkeling en leefstijl.  
GGD, Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige; lichamelijke ge-

zondheid, ontwikkeling en leefstijl. Gezondheidsonderzoek in 

klas 2 en 3 VMBO en 4 Havo/VWO. 

Regionaal georganiseerd:  

Actietafel Kwetsbare Jongeren: met verschillende specialisten vanuit 

onderwijs en zorg aan tafel, worden casussen besproken die vastgelo-

pen zijn en waarvoor alle gangbare routes bewandeld zijn. Out-of-the-

box worden complexe casuïstiek behandeld om gezamenlijk kwetsba-

re jongeren en thuiszitters (weer) in beweging te krijgen en te helpen.  

Regionaal Expert Team (RET): een overleg met experts vanuit ver-

schillende jeugdzorgaanbieders. Voor elk kind, ongeacht de complexi-

teit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn 

passende hulp organiseren. In gesprek wordt gekeken wat er nodig is 

om de juiste zorg te bieden. Hierbij wordt verder gekeken dan de 

standaard oplossingen en wordt gezocht naar maatwerk voor het 

kind.  

Beschermingstafel: in aanwezigheid van ouders en kinderen wordt 

een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek 

door de Raad van de Kinderbescherming. De Wijkteams, de GI’s (JBG, 

WSG, LdH) of Veilig Thuis kunnen de Beschermingstafel inschakelen. 

Dit doen ze wanneer ze vastlopen in een casus of zich zorgen maken 

over de kinderen binnen het gezin. Met als doel een veilige(re) op-

groei– en opvoedtoekomst voor het kind.  

Wanneer jongere niet kwalificatieplichtig is en vanaf 16 jaar:  

• Bij vso/pro uitstroomprofiel arbeid: Praktijkobservatie kan bij Werkzaak 

worden ingezet als jongere in het laatste jaar zit/ gaat uitstromen en 

(hoogstwaarschijnlijk) na uitschrijving van school in gaat stromen in de 

Participatiewet.  

• Bij uitval MBO 1, als jongere niet in de schoolbanken past en/of niet ver-

der kan leren, en wel tot zijn/haar recht komt in de praktijk, kan een leer-

werktraject worden ingezet. Naast een Leerwerkroute, wordt ook het 

behalen van certificaten bij externe bedrijven meegenomen als optie.  

• Jongeren vanuit vso, pro, MBO1 en jongeren met beperking  die BBL vol-

gen, wanneer indicatie banenafspraak is aangevraagd en toegekend >> 

inzet Loonkostensubsidie. 

 

Kwalificatieplichtigen van 16/17 jaar en jongeren die 18 jaar of ouder zijn: als 

hij/zij door overheid bekostigd onderwijs kan volgen, is er geen recht op een 

uitkering of ondersteuning naar werk tot 27 jaar. De jongere moet gaan wer-

ken of een opleiding volgen, tenzij het voor de jongere niet mogelijk is om on-

derwijs te volgen. Dit moet de jongere wel aan kunnen tonen.  

Wijkteams per gemeente georganiseerd: zij zijn er voor alle vragen en zorgen over  opvoeden en opgroeien. Voor zowel ouders als jongeren. Gebiedsteam Buren: Sterk in de Buurt (STIB), Sociaal Wijkteam Culemborg, Ge-

biedsteam Maasdriel, Sociaal Team Kernpunt Neder-Betuwe, Wijkteams Tiel, Team Sociaal West Betuwe, Sociaal (Wijk)team West Maas en Waal: De Vraagwijzer, Buurtteam Zaltbommel. 


