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HONDERDDUIZENDEN RISICOJONGEREN 
ZIJN UIT BEELD VAN  HULPVERLENERS, 
UWV EN GEMEENTEN (SCP, 2019).

OORZAKEN ZIJN BEKEND. OPLOSSINGEN OOK.
HOE PAKKEN WE HET SAMEN MET DE JONGEREN AAN?

Foto: Medewerkers Brainport Assembly
Brainport Assembly is een sociale onderneming die op eigen locatie producten voor de industrie 
maakt. Op bovenstaande foto staan medewerkers. Tweede rij links eigenaar Lars van der Hoorn.
De Stichting Brainport Assembly (SBA) ondersteunt innovaties op het terrein van tewerkstelling 
van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktsituatie en voert arbeidstoeleidingstrajecten uit, 
waaronder de Youngmakers Talent Discovery.
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VOORWOORD 
De laatste jaren – tot maart 2020 – kenmerkte Zuidoost Nederland zich door een grote vraag 
naar jonge werknemers en tegelijk een hoge werkloosheid onder laag opgeleide jongeren.  
Om hen te werven ontwikkelde de industrie, met sociale partners, veel initiatieven. Deze 
trokken te weinig kandidaten, deels omdat de jongeren uit beeld zijn van gemeenten, UWV en 
onderwijs. Met de komst van het Corona virus zal de vraag naar nieuw personeel sterk afnemen. 
Jonge mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie staan dan weer achteraan in de rij. Dat 
zij lastig aan de slag komen weten we uit eerdere crisisjaren rond begin deze eeuw en na 2008. 

De centrale vraag van het onderhavige onderzoek blijft echter actueel ‘Hoe krijg je jongeren 
in beeld?’ De verwachting is dat vooral de jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 
verder uit het maatschappelijk vizier zullen verdwijnen. Spookjongeren zijn in iedere gemeente 
aanwezig. Kunnen we hen na de crisis wel bereiken als we ze hard nodig hebben voor herstel 
en opbouw van de economie? Hen op de bank laten zitten is geen optie. Omdat een deel ten 
prooi valt aan criminele en radicaliserende invloeden zijn de maatschappelijke baten van 
arbeidstoeleidings projecten hoger dan de kosten. 

ONDERZOEKSOPDRACHT 
Medio 2018 besloot de Stichting Brainport Assembly (SBA) tot uitvoering van het project 
 Youngmakers Talent Discovery 2.0. Een initiatief gericht op het vergroten en verduurzamen van 
de inzet van in totaal 36 jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de arbeidsmarkt-
regio’s Twente, Noord - en Midden Limburg en Zuidoost Brabant. In december 2018 gaf SBA 
opdracht om onderzoek te verrichten naar de uitvoering van dit project. De werving van 
kandidaten startte in februari 2019. Eind september 2019 bleek dat de werving van kandidaten 
sterk achterbleef bij de gewenste aantallen.
Weliswaar slaagde men erin partijen te motiveren om kandidaten voor te dragen maar gelet op 
ervaringen in het verleden – het betrof de vierde Youngmakers Talent Discovery- was daarmee 
het minimum aantal geschikte kandidaten niet verzekerd. Dit ondanks inspanningen van vele 
betrokkenen in de voorafgaande negen maanden. Op basis van analyses van de tegenvallende 
instroom zette het bestuur van SBA de wervingsinspanningen stop. Daarbij werd vastgesteld dat 
ook andere arbeidstoeleidingsprojecten kampen met weinig instroom.
Daarop is – in overleg met de financiers van het onderzoek – besloten de onderzoeksopdracht te 
herformuleren en de aandacht te verleggen naar ‘Waarom zijn jongeren nauwelijks voor projecten 
zoals Youngmakers Talent Discovery te winnen?’  Daarbij staat de vraag voorop: Wie zijn in de 
toekomst dé aangewezen partijen om sluitende programma’s te ontwikkelen en uit te rollen?
De onderzoek aanpak is hier op aangepast en de resultaten geven een nieuw inzicht in de 
werving van kwetsbare jonge kandidaten voor vacatures in de maakindustrie en aanverwante 
bedrijfssectoren. 
Dank aan iedereen en organisaties die op een of andere wijze een bijdrage leverden aan 
 Youngmakers en/of het onderzoek. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door donaties van Rabo 
Foundation en Start Foundation.

Lars van der Hoorn
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1. INLEIDING
In de context van de Participatiewet, de Wet Banenafspraak en een toename van vacatures 
zijn veel werkgevers begonnen met het creëren van banen voor mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie. Dit betreft mensen met een arbeidsbeperking vanwege lichamelijke of 
gedragsproblemen en mensen met een taal- of leerachterstand.

Vanaf 2016 zijn steeds meer banen voor deze doelgroep gecreëerd door bedrijven. Nu blijkt dat 
het langdurig plaatsen van deze werknemers vaak lastig is. Dit heeft te maken met gebrek 
aan motivatie, arbeidservaring en zelfinzicht van de werknemer en gebrek aan informatie, 
begeleiding en draagvlak op de werkvloer. Werknemers en werkgevers hebben behoefte aan 
advies en ondersteuning in het matchingsproces, bij talentontwikkeling en bij versterken en 
behoud van arbeidsvermogen om een duurzame arbeidsplaats en arbeidsrelatie tot stand te 
brengen.
De SBA uit Veldhoven ontplooit initiatieven gericht op het vergroten en verduurzamen van de 
inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie1. Zij beheert sinds 2016 het succesvolle 
voorschakeltraject Youngmakers Talent Discovery (YM) dat sinds 2014 in de arbeidsmarktregio 
Zuidoost Brabant meermalen is uitgerold2.  

De omschrijving van dit traject is: 
‘Een aaneenschakeling van activiteiten die erop gericht is jongeren en jongvolwassenen 
(tussen 17 en 27 jaar) in een sociale achterstandspositie inzicht te geven in hun eigen talenten, 
vaardigheden en mogelijkheden en hen te helpen deze verder te ontwikkelen en te benutten 
zodat zij beter in staat zijn om te participeren in de samenleving’ Kortom: het is een programma 
gericht op zowel SOCIALE ACTIVERING als PARTICIPATIE. 
Het gaat hierbij om jongeren en jongvolwassenen die (gesteund door de Participatiewet) toe zijn 
aan economische participatie in plaats van maatschappelijke participatie en/of resocialisatie 
trajecten. 
SBA signaleerde in 2017 bij de aangemelde kandidaten voor het YM voorschakeltraject een 
 verschuiving naar jongeren en jongvolwassenen met een steeds intensievere zorgbehoefte. 
Met als gevolg dat:
1. het vinden van werk voor hen niet de hoogste prioriteit heeft
2. potentiële werkgevers terughoudender worden om hen een werkervaringsplaats, een 
proefplaatsing of een tijdelijke werkplek aan te bieden
Vandaar dat het YM voorschakelprogramma werd uitgebreid met onderdelen die gericht zijn op 
duurzame (her)intreding op de arbeidsmarkt: Dit traject richt zich nog meer op het motiveren van 
kandidaten en werkgevers. 
  
Foto: Hans Rutjes, oud-voorzitter van de SBA en initiatiefnemer en ontwikkelaar programma 
Youngmakers

1. Ontleend aan: Startnotitie stichting Brainport Assembly, Onderzoek gedurende implementatie
 TALENT DISCOVERY 2019, aanvullende informatie, 17 november 2018 en; The Youngmakers
 Talent Discovery. Hét voorschakel & herintrede-traject, 1 januari 2019.
2. Eind 2016 overgenomen van de Stichting Sociaal Inklusief.
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De aanpak van het in 2019 gestarte traject  Youngmakers Talent Discovery 2.0 
voorzag drie fases: verbinden, trainen en coachen 3. 
 
Uitgangspunt is de doelen van de drie trajectonderdelen: 
• VERBINDEN: DIAGNOSE  & COMMITMENT  (werven van bedrijven en kandidaten, verbinden).
• TRAINEN: TALENTONTWIKKELING  & WERKMOTIVATIE (inspireren, ontwikkelen).
• COACHEN: INZETBAARHEID  & PRODUCTIVITEIT (versterken arbeidsvermogen, (net)werken).

Uitvoering project Youngmakers 2.0
Het programma Youngmakers 2.0 richtte zich op het vergroten en verduurzamen van de inzet  
van in totaal 36 jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de regio’s Twente,  
Noord - en Midden Limburg en Zuidoost Brabant. De werving van kandidaten startte februari 
2019. Het voorschakelprogramma mikt op jongeren en jongvolwassenen in de doelgroep van de 
Participatiewet. De SBA wilde tevens onderzoeken hoe het voorschakelprogramma optimaal 
vormgegeven kan worden zodat jongeren goed worden begeleid en vacatures in verschillende 
bedrijven adequaat worden ingevuld.

De centrale onderzoeksvraag destijds luidde: 
‘Biedt de opzet van het YM voorschakeltraject de deelnemers voldoende handvatten om zich, 
aansluitend aan hun deelname, succesvol te oriënteren op de arbeidsmarkt, dan wel gericht  
te kunnen werken aan een deelname op termijn?’

In december 2018 gaf de SBA opdracht onderzoek te verrichten naar uitvoering van het 
project, uitvoering in drie verschillende regio’s: Zuidoost Brabant en Noord en Midden Limburg 
ondergebracht bij Koraalgroep/Sterk in Werk en in de regio Twente bij De Twentse Zorgcentra/
Ruimbaan Werkt. De twee partner-organisaties zouden de expertise hebben om kwetsbare 
jongeren en jongvolwassenen te begeleiden naar werk bij reguliere werkgevers. Ze werden 
daarbij in dit traject door en voor rekening van SBA zowel organisatorisch (communicatie, 
coördinatie) als inhoudelijk (conceptueel, programmatisch, instrumenteel) ondersteund. De 
partner-organisaties zouden v.w.b. de financiering van de deelnemers aan het traject zelfstandig 
afspraken maken met de verwijzende/financierende (=opdracht gevende) partij (gemeente en/
of UWV). De Nederlandse Vereniging van Support (NVS) zou toezien op de kwaliteit van de door 
uitvoerders ingezette jobcoaches.

Ter voorbereiding van de werving van kandidaten en werkgevers werden er brochures gemaakt 
en websites  ontwikkeld (Zie Kader 1.1 Werving tekst). Daarbij werden onder andere sociale media 
ontwikkeld, waaronder WhatsApp, Facebook en Twitter.

Kader 1.1  Wervingstekst
  
YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY wordt 
omschreven als een aaneenschakeling van 
activiteiten die erop gericht zijn jongeren & 
jongvolwassenen (tussen 17 en 27 jaar) in 
een sociale achterstandspositie inzicht te 
geven in hun eigen talenten, vaardigheden 
& mogelijkheden en hen te helpen deze 
verder te ontwikkelen en te benutten zodat 
zij beter in staat zijn om te participeren 
in de samenleving. Kortom: Het is een 
programma gericht op zowel SOCIALE 
ACTIVERING als PARTICIPATIE. 

Omdat PARTICIPATIE middels werk (indien 
nodig met behulp van het inzetten van 
loonkostensubsidie of loondispensatie) 
ons uiteindelijk doel is, mobiliseert de 
stichting Brainport Assembly ondernemers 
en bestuurders, overheden en onderwijs 
om naar vermogen bij te dragen aan 
de realisatie daarvan en daarmee hun 
bijdragen te leveren aan een inclusieve 
samenleving.
 
PROGRAMMA 
Het programma stoelt op de overtuiging 
dat ook deze jongeren ergens bij willen 
horen. En ook al missen zij de gewenste 
startkwalificatie en behoren ze niet tot de 
categorie ‘getalenteerde werkzoekenden’, 
ze hebben wel TALENTEN, VAARDIGHEDEN 
en EIGENSCHAPPEN die altijd wel ergens 
bruikbaar zijn. WERKEND en SPELENDERWIJS 
gaan we samen met hen op zoek naar die 
talenten en mogelijkheden. Ten opzichte 
van de voorgaande jaren wordt het 
programma van de YOUNGMAKERS TALENT 
DISCOVERY op basis van de opgedane 
en verworven inzichten op een aantal 
onderdelen aangepast dan wel uitgebreid. 
 
Uit: De brochure THE YOUNGMAKERS TALENT 
DISCOVERY, update 6 januari 2019

3. Zie voetnoot 1 voor documenten met beschrijving van het trajectprogramma.
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2.  AANLEIDING HERZIEN   
 ONDERZOEK

Het onderzoek naar de uitvoering van YM 2.0 startte begin 2019 met de aanstelling van de 
 regionale projectleiders en de werving van kandidaat jongeren en bedrijven. Eind zomer 
2019 bleek het in de twee regio’s Twente en Noord en Midden Limburg niet mogelijk te zijn de 
gewenste minimale instroom te realiseren. Een en ander was voor de SBA aanleiding om niet 
alleen de planningen aan te passen voor ALLE regio’s, maar ook nog eens goed te kijken naar  
de doelgroep in relatie tot de kansen voor hen op de arbeidsmarkt.  

In de regio Zuidoost Brabant nam de SBA na de zomer zelf de taak van bemiddelaar op zich en 
ontwikkelde daartoe de nodige initiatieven. Als één van de belangrijkste ‘changemaker’ daarin 
wordt beschouwd de uitkomst van het overleg  op directieniveau met de gemeente Eindhoven 
(directie Economie, Werk en Inkomen) en het Participatiebedrijf Ergon, het uitvoeringsorgaan 
voor de gemeente Eindhoven. Alle partijen stonden er positief in maar het moest nog wel 
geëffectueerd worden. Ergon Participatiebedrijf had al aangegeven dat de beoogde doelgroep 
nauwelijks  ‘beschikbaar’ is. 

Ook in de regio Zuidoost Brabant bleef de instroom achter. Via de geijkte partners zoals onderwijs, 
UWV en de gemeente kwamen er geen kandidaten binnen. Via de door SBA zelf ingezette 
jobcoach voor de regio Zuidoost Brabant hebben zich toch nog 13 kandidaten voor Youngmakers 
Talent Discovery aangemeld. Dit gebeurde door maatschappelijke organisaties die zelf bezig zijn 
met jongeren met gedragsmoeilijkheden. Toen bleek echter de financiering van de coaching van 
de kandidaten een knelpunt. Gemeenten wilden hier niet aan meewerken.

Uit de gesprekken van de onderzoeker met partnerorganisaties, gemeenten, jobcoaches en 
 participatiebedrijven bleek dat deze organisaties van mening waren dat bij hen ingeschreven 
jongeren moeilijk voor het YM-project te winnen waren. Daarop is besloten na te gaan waarom  
dat zo is. Dit had consequenties voor het project en de onderzoeksopdracht. 

SBA stelde een Herziening Onderzoeksopdracht op. Daarin noemt de stichting een aantal 
 waarnemingen (zie kader 2.1). 

Kader 2.1 Waarnemingen SBA
  
Waarnemingen: 
Hoewel de concrete situatie per regio 
verschillend is, zijn er duidelijke patronen 
waar te nemen, zoals: 
• De ontwikkeling op de arbeidsmarkt is 

vergeleken met voorgaande edities van 
YM zeer goed voor de jongeren met een 
erkende afstand tot de arbeidsmarkt.  
De jongeren die nu nog niet deelnemen 
aan het arbeidsproces blijken steeds 
lastiger te activeren.

• De samenwerking tussen de  
‘keten-partijen’ in het veld is slecht.  
In tegenstelling tot voor de privatisering 
die begon in de jaren negentig, hebben 
nu alle keten-partners -inclusief 
de gemeenten- een verdienmodel 
(door anderen beoordeeld als een 
‘bespaarmodel’) gemaakt van sociale 
activering en arbeidstoeleiding. Het 
draait alleen om geld en iedereen is 
met de ‘eigen’ organisatie c.q. ‘broek 
ophouden’ bezig. 

• De bezuinigingen bij gemeenten met 
veel laaggeschoolden dragen bij aan zelf 
oppakken van begeleiding naar werk 
in plaats van uitbesteden. Daardoor 
zijn er lastig afspraken te maken over 
toeleiding van kandidaten en bovendien 
gaat hun voorkeur uit naar een aanbod 
van meerdaagse activiteiten per week, 
bij voorkeur voltijds.

• Omdat er minder kandidaten zijn 
is er meer concurrentie tussen 
aanbieders van sociale activering en 
arbeidstoeleiding

• Al langer wordt vermoed dat gemeenten 
de ‘kaartenbakken’ niet op orde hebben. 
Medewerkers vullen bij registraties 
meerdere software systemen in en 
noteren recente situaties daarom vooral 
in hun eigen ‘schriftjes’. Daarmee is de 
digitale ‘kaartenbak’ verouderd en niet 
geschikt voor werving van deelnemers 
aan Youngmakers Talent Discovery.

Uit Brief BPASS|HR.13.08.2019



De SBA concludeerde eind september 2019 dat: 
• nader onderzoek nodig is naar andere wegen om de beoogde doelgroep te bereiken alsmede  
 het aantal deelnemers per project te realiseren
• de onderzoeksopdracht aangepast dient te worden, zowel inhoudelijk als naar tijdsbesteding  
 en beschikbaar budget.  

De opdrachtgever vraagt de aandacht te verleggen, zodat de centrale onderzoeksvraag luidt: 
Waarom zijn de jongeren nauwelijks voor projecten zoals Youngmakers te winnen? 
Deelvragen zijn:
1. Voor welke wervingsuitdagingen zien partijen betrokken bij arbeidstoeleidingsprojecten zoals  
 het Youngmakers project zich geplaatst?
2. Hoe functioneerde de inrichting van het communicatie- en wervingstraject en welke    
 verbeteringen zijn daarin aan te bevelen?
3. Wat is het effect van de huidige arbeidsmarktsituatie op het ontwikkelen van programma’s  
 voor de beoogde doelgroep?
4. Wat is het effect van gewijzigde beleid van de toeleidende organisaties? Met andere woorden,  
 wat is het effect van het optuigen van eigen uitvoeringsorganisaties met eigen mensen en  
 instrumenten door onder meer gemeentelijke overheden?
5. Wie zijn in de toekomst dé aangewezen partijen om sluitende programma’s te ontwikkelen en uit  
 te rollen?

In hoofdstuk 3 staat de methode beschreven hoe deze vragen te beantwoorden. 

Foto: Deelnemers Youngmakers 2016/17
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3. AANPAK ONDERZOEK EN PLANNING
De SBA wil weten Waarom de jongeren nauwelijks voor projecten zoals YM zijn te winnen? Op basis van de evaluatie van de uitvoering van  
de eerste fase (Verbinden) van het Youngmakers 2.0 voorschakeltraject en de onderzoeksliteratuur is daarop de nieuwe onderzoeksaanpak 
geformuleerd.

Kader 3.1
 Aanpak in het kort
 Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden de belangrijkste vectoren vastgesteld die 
van invloed zijn op de instroom in programma’s. 
Allereerst wordt op basis van literatuur en interviews met de belangrijkste stakeholders een 
overzicht van de vectoren gemaakt. Vervolgens leggen we deze vectoren voor aan (ervarings) 
deskundigen die kunnen aanvullen, bekritiseren en ordenen. Tenslotte organiseren we een  
dialoogbijeenkomst met stakeholders en deskundigen. 

Eerder is door diverse deskundigen onderzoek gedaan naar mogelijke 
oorzaken die instroom van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in 
arbeidstoeleidingsprogramma’s beïnvloeden. Het onderhavige onder-
zoek maakt gebruik van deze kennis en ordent deze in zogenaamde 
Tensors en vectoren. Hieronder volgen enkele definities.

Definities:
Kandidaten: Jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 27 
jaar oud die (met of in aanmerking komend voor steun op basis 
van de Participatiewet) toe zijn (direct of binnen 12 maanden) aan 
economische participatie in plaats van aangewezen te zijn  
op maatschappelijke participatie en/of resocialisatie trajecten. 
Doelgroep Youngmakers: jongeren en jongvolwassenen  
(tussen 17 en 27 jaar) in een sociale achterstandspositie.
Kwetsbare jongeren: Jongeren en jongvolwassenen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege fysieke of psychische 
beperkingen en/of laag geschoold en laag geletterd.
Probleemjongeren: jongeren die vanwege hun gedrag een probleem 
vormen voor anderen.
Risico jongeren: Jongeren en jongvolwassenen die vanwege 
maatschappelijk ongepast gedrag langdurig onder de aandacht komen 
van politie en justitie.
Tensor4: een entiteit die onafhankelijk is van andere coördinaten/
basisvectoren. Daarom staan ze loodrecht op elkaar (Zie figuur 3.1).
Een Tensor wordt beschreven in vectoren. Een vector bestaat 
uit indices zoals bijvoorbeeld fysieke, sociale, economische, 
maatschappelijke, informatietechnologische en intuïtieve indicatoren 
en wordt bepaald door  plaats (ruimte) en tijd.
We onderscheiden in dit onderzoek een 
• A. Programma specifieke Tensor 
• B. Individueel perspectief Tensor 
• C. Maatschappelijk systeem Tensor.

We onderscheiden onder meer de  volgende vectoren:

A. PROGRAMMA SPECIFIEKE TENSOR VECTOREN 
• Programma (inhoud) vector
• Gemeente en Arbeidsmarktregio
• Concurrentie andere aanbieders sociale activering en   
 arbeidstoeleiding
Voorbeeld van een Programma inhoud vector is een 
Voorschakeltraject (zoals Youngmakers) dat  onderdeel is van een 
arbeidstoeleidingsprogramma: een aaneenschakeling van activiteiten 
gericht op jongeren inzicht geven in hun eigen talenten, vaardigheden 
en mogelijkheden en hen te helpen deze verder te ontwikkelen en 
te benutten zodat zij beter in staat zijn om te participeren in de 
samenleving. Een andere vector is de aanwezigheid van een groot 
aantal aanbieders van programma’s aan eenzelfde doelgroep.

B. INDIVIDUEEL PERSPECTIEF TENSOR VECTOREN 
• Kenmerken jonge kandidaten
• Ouders
• Directe omgeving
Voorbeelden van Individueel perspectief vectoren zijn de beperkingen 
van kandidaten. Aan een beperking kan een fysieke, psychische, 
intuïtieve, ruimtelijke, tijdelijke, informatie technologische, en sociaal 
economische oorzaak ten grondslag liggen. Het perspectief wordt 
bepaald door onder meer ziekte, ouders, vriendenkring, school, 
woongemeente, zorginstelling en schuldeisers, en komt onder 
meer tot uitdrukking als handicap, afstand tot arbeidsmarkt en 
laaggeletterdheid, radicalisering en crimineel gedrag.

4 Een Tensor wordt in de natuurkunde gebruikt als uitdrukking van een entiteit die onafhankelijk is van andere coördinaten/basisvectoren. 
 (Einstein gebruikt de aanpak bij de Relativiteitstheorie in navolging van Spinoza).
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C. MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM  TENSOR VECTOREN
• Maatschappij
• Onderwijs
• Zorg
• Arbeidsmarkt
• Sociale zekerheid
Voorbeelden van maatschappij vectoren zijn onder meer de druk die 
de maatschappij legt op jongeren met een beperking, de hoeveelheid 
 prikkels vanuit de maatschappij die jongeren met een beperking 
belasten, de (in)tolerantie van de maatschappij voor afwijking van  

het ‘normale’, de hoogte van de eisen die de maatschappij aan 
(zelfredzaamheid van) burgers stelt.
En ook de slechte samenwerking tussen de ‘keten-partijen’ in het veld. 
De systeemfouten: slechte communicatie en gegevensoverdracht 
tussen organisaties waardoor jongeren uitbeeld zijn. Gemeenten pikken 
meldingen door UWV niet op. 
De Tensor vectoren zijn van invloed op al dan niet instromen in een 
traject. 

Instroom is gedefinieerd als toelating tot het programma en blauw 
weergegeven in figuur 3.1

Figuur 3.1 Tensor vectorenoverzicht

TENSOR BETAAT UIT 
MEERDERE VECTOREN

A. PROGRAMMA TENSOR

TENSOR A,B,C STAAN 
LOODRECHT OP ELKAAR

B. PERSOONLIJKE TENSOR

C. MAATSCHAPPELIJKE 
     TENSOR

Blauw: 
INSTROOM TRAJECT

Wit: 
GEEN INSTROOM

TENSOREN A,B,C BEPALEN TRAJECT INSROOM
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STAPPEN IN HET ONDERZOEK
1. Op basis van literatuur en telefonische interviews met de    
 belangrijkste stakeholders die betrokken waren bij het    
 Youngmakers Talent Discovery 2.0 is een overzicht van de vectoren   
 gemaakt die volgens hen van belang zijn. Dit resulteerde in een   
 concept vectorenoverzicht.
2. Vervolgens legden we deze vectoren voor aan deskundigen die   
 aanvullen, bekritiseren en ordenen. Dit gebeurde in telefonische en   
 mondelinge interviews. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over   
 scholing, werk en handicap met diverse ervaringsdeskundigen die   
 werken. Dat resulteerde in een gewaardeerd vectorenoverzicht en   
 voorlopige antwoorden op de onderzoeksvragen.
3. Tenslotte organiseerden we een dialoogbijeenkomst met    
 stakeholders en deskundigen. Zij spraken over de onderzoeksvragen   
 en de waarde van de vectoren. 

De dataverzamelingen en  –analyse verliepen in dit project volgens een 
iteratief proces, wat inhoudt dat de processen, metingen en evaluatie 
synchroon lopen (sampling for qualitative research). Dit bood de 
mogelijkheid om de bevindingen uit de literatuurstudie en interviews 
direct te vertalen naar de praktijk. 

Het totaal aantal afgenomen interviews met stakeholders is 23.  
Bij enkele interviews waren meerdere personen aanwezig en sommigen 
zijn vaker bevraagd. In totaal zijn 32 personen geïnterviewd, dan wel 
namen zij deel aan gesprekken over het project. 
 (Zie Colofon op pagina 39)

Dialoogbijeenkomst
Voor dit onderzoek is het belangrijk om de ervaringen uit de praktijk van 
de verschillende stakeholders in kaart te brengen. Om die reden namen 
op 10-2-2020 zestien vertegenwoordigers van stakeholders uit de regio 
Oost-Brabant deel aan de dialoogbijeenkomst. 
Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: 
1. Validering van het vectorenoverzicht en 
2. Antwoorden verzamelen op de onderzoeksvragen.

Eindrapportages
In het onderhavige eindrapport worden de onderzoeksvragen van SBA 
systematisch beantwoord en conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
Na afronding van de eindrapportage presenteert onderzoeksbureau 
CHAMP A&O de onderzoeksresultaten tijdens expertmeetings waarvoor 
diverse partijen waaronder wetenschappers, werkgevers, gemeenten, 
VNG, UWV, ‘Support’ brancheorganisaties (NVS) worden uitgenodigd.  
Dit laatste deel valt buiten de onderzoeksopdracht.
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4. VECTOREN VAN INVLOED OP  
  INSTROOM ARBEIDSMARKT       
  TOELEIDING PROGRAMMA’S
Tijdens de interviews en gesprekken zijn een groot aantal redenen 
genoemd waarom de programma’s jongeren al dan niet bereiken, de 
jongeren buiten beeld zijn of niet aan programma’s willen deelnemen. 
Hieronder zijn genoemde redenen, alsmede redenen gevonden in 
de literatuur, gerangschikt naar de drie Tensor vectoren die we 
onderscheiden in dit onderzoek: A. Programma specifiek Tensor; 
B. Individueel perspectief Tensor en C. Maatschappelijk systeem 
Tensor. Deze vectoren worden uitgebreid besproken in respectievelijk 
hoofdstuk 5, 6 en 7.

A. PROGRAMMA SPECIFIEKE TENSOR VECTOREN
A1. PROGRAMMA INHOUD VECTOR
Inhoud programma
Onvoldoende aandacht trekkend van jongeren en hun begeleiders
Samenwerkingspartners
Samenwerkende jobcoachorganisatie(s) onvoldoende bekend met 
problematiek jongeren.
Verkeerde contacten op uitvoeringsniveau bij gemeente, 
participatiebedrijf en UWV
Communicatie met jongeren is punt van aandacht  
De communicatie over het programma bereikt de doelgroep c.q. 
jongeren niet, ondanks de inzet van Social Media platforms
Er worden blijkbaar niet de juiste kanalen gebruikt en/of de informatie 
slaat niet aan bij de doelgroep c.q. jongeren

A2. GEMEENTE en ARBEIDSMARKTREGIO VECTOR
Gemeente medewerking 
Bezuinigingen bij gemeenten met veel laaggeschoolden dragen bij 
aan het meer zelf oppakken van begeleiding naar werk in plaats van 
uitbesteden.
Het is lastig afspraken maken over toeleiding naar werk van 
kandidaten.
Voorkeur van gemeenten gaat uit naar een aanbod van meerdaagse 
activiteiten per week, bij voorkeur voltijds.
Gemeenten en UWV hebben de ‘kaartenbakken’ niet op orde, deze zijn 
verouderd en slechts ten dele geschikt voor werving van deelnemers 
aan programma’s.

Gemeente pikken de signalering van jongeren door UWV niet op  
(SCP-rapport, 2019). 
Partijen laten zich leiden door eigen verantwoordingssystematiek en 
daarmee eigen perspectief en werkprocessen.
Privacy eisen maakt overdracht van kandidaten lastig.
Complexiteit die de geografische spreiding van de 3 regio’s met zich 
mee bleek te brengen.
A 3. CONCURRENTIE ANDERE AANBIEDERS VECTOR
Aanbieders sociale activering en arbeidstoeleiding
Economische opleving leidt tot minder kandidaten en meer 
concurrentie om (rugzakjes van) de klant tussen aanbieders van sociale 
activering en arbeidstoeleiding.
Er zijn te veel aanbieders van identieke projecten en trajecten op een 
krimpend bestand.
 
B. PERSOONLIJK PERSPECTIEF TENSOR VECTOREN  
B 1. INDIVIDUELE JONGERE VECTOR
De capaciteiten van de jongere om te werken   
Diagnose: Aanwezigheid en de aard/zwaarte van een fysieke of mentale 
beperking bij de jongere.
Energieniveau van de jongere is kwetsbaar; bij tijd en wijle te laag.
Beperkingen in functioneren die geneesmiddelen en behandelingen met 
zich meebrengen.
Beschikken over basale werknemers- en beroepsvaardigheden (Skills).
De werkintentie: wens van de jongeren om te werken in een reguliere 
baan  
Diagnose: De houding van de jongere ten aanzien van werk.
Het vinden van werk voor de jongere heeft niet de hoogste prioriteit.
Jongere heeft vooroordelen tegen werken in de assemblage
Jongere kan snel geld elders verdienen, bijvoorbeeld in de criminaliteit.
De houding van de jongere ten aanzien van het recht op een uitkering 
(zonderverplichtingen).
De houding en het gedrag van de jongere na indicatie (zich al dan niet 
voegen naar het etiket).
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De ontwikkeling van de jongere    
Diagnose: Het inzicht van de jongere in de eigen beperkingen en 
mogelijkheden (zelfvertrouwen en -sturing oftewel Self efficacy5)
De weerbaarheid van de jongere om zich aan een stigma (kan niet 
werken) te ontworstelen.
De manier waarop de jongere de transities naar volwassenheid 
doorkomt.
Het gebruik van drank en drugs door de jongere en de consequenties 
daarvan. 
De Sociaaleconomische situatie van de jongere
Uitkering (Wajong / WMO / WW)
Schulden problematiek
Geen (eigen) woning
Geen VOG
Zorgmijder
De etnische en religieuze herkomst van de jongere
‘Andere’ arbeidsmoraal
Geradicaliseerd

B 2. OUDERS (Incl. verzorgers) VECTOR
De begeleiding die de ouders hun kind bieden 
Het voorbeeld dat de ouders via hun eigen gedrag aan hun kind laten 
zien (zoals wel of niet werken).
De gerichtheid van de ouders op zelfstandige participatie van hun kind.
De tijdigheid waarmee de ouders hulp zoeken bij problemen in de 
ontwikkeling of opvoeding.
De effectiviteit waarmee de ouders hun kind begeleiden  
(ook naar volwassenheid).
De opvang die de ouders hun kind bieden    
De mogelijkheden en wens van ouders, familie en omgeving om zelf 
wonen en werken te verzorgen. 
De gerichtheid van ouders op zekerheid en bescherming.   
De behoefte van ouders aan de zekerheid van een ‘etiket’ dat hun kind 
(financiële/uitkering) rechten kan bieden
De wens van de ouders hun kind te beschermen, bijvoorbeeld door ze 
naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) te laten gaan.

B 3. DIRECTE OMGEVING VECTOR
De houding van de vriendenkring en omgeving       
De druk van vrienden en omgeving om te leren en te werken.
De druk van de levenspartner om te leren, te werken en sociale 
verantwoordelijk te dragen.
Verkeerde rolmodellen; criminelen-vrienden met dikke Audi.
De begeleiding vanuit de school   
De expertise van docenten ten aanzien van de beperkingen van de 
jongeren en hun arbeidsmogelijkheden 
De (financiële) mogelijkheden van de school om goede (individuele) 

begeleiding en zorg te bieden
Scholen geven lastige jongeren geen kans
Het belang van bedrijfsvoering en continuïteit van de school/ 
organisatie staat voorop, niet de leerling
De houding van de werkgever jegens jongere werknemer met een 
beperking    
De bereidheid van de werkgever om de jongere met een beperking een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een functie-gerelateerd 
loon te bieden
De bereidheid van de werkgever om de jongere met een beperking 
stages en bijbaantjes te bieden
Werkgever doorgrond regelingen niet waar de jongere én de werkgever 
mee te maken hebben
De houding van de collega’s jegens de jongere met een beperking 
De bereidheid van collega’s om de jongere met een beperking te 
begeleiden
Discriminatie (van handicap en LHBT-gemeenschap) op de werkvloer
De begeleiding vanuit de zorg   
De kwaliteit en het lef van hulpverleners om de jongere met een 
beperking aan het werk te krijgen
Transport mogelijkheden
Aangepast vervoer naar werk is slecht geregeld of afwezig
Vervoer naar veelal afgelegen industrieterreinen is beperkt

C. MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM TENSOR VECTOREN
C 1. MAATSCHAPPIJ  VECTOR 
De druk die de maatschappij legt op jongeren met een beperking  
De hoeveelheid prikkels vanuit de maatschappij die jongeren met een 
beperking belasten
De (in)tolerantie van de maatschappij voor afwijking van het ‘normale’
De hoogte van de eisen die de maatschappij aan (zelfredzaamheid van) 
burgers stelt
De nadruk op traditionele arbeidsrelatie (werk) en te weinig op 
maatschappelijke participatie
Jongeren uit de doelgroep (voor programma’s) vallen buitenbeeld 
De samenwerking tussen de ‘keten-partijen’ in het veld is slecht
Systeemfouten: Communicatie en gegevensoverdracht tussen 
organisaties is slecht
Gemeenten pikken meldingen door UWV niet op. 
De samenwerking rond jongeren met een beperking versplintert 
(verder)
De regie in de maatschappij om jongeren met een beperking van 
adequate zorg en hulp te voorzien
De gezamenlijke focus van alle betrokkenen om jongeren aan het werk 
te krijgen.
Overlevingsmodus van (hulp-)organisaties (en hun medewerkers) in 
transitie.

5  Self-efficacy is, according to psychologist Albert Bandura who originally proposed the concept, a personal judgment of “how well one can execute  
 courses of action required to deal with prospective situations”
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Belang van organisaties om de jongere binnen eigen domein te 
behouden.
Het belang dat indicatiestellers bij af- of toewijzing van budget-
aanvragen hebben
Digitale informatiesystemen sluiten (mede vanwege privacy problemen 
en wet VGA) niet op elkaar aan.
Wantrouwen tussen organisaties groeit en daarmee de behoefte aan 
nog meer controle.
Hete aardappels die veel registratie en mankracht vergen worden 
doorgeschoven.
Te veel nadruk op ziekte en niet op wat mogelijk is
Jongeren worden door ouders, hulpverleners en/of begeleiders vooral 
aangesproken op hun beperking en haken af.
Te vaak teleurgesteld in hulp
Jongeren ervaren dat hulp tijdelijk is en zonder resultaat en dat wekt 
hun wantrouwen.
Te veel aan controle regels
Te veel regels en controle van de controleurs.

C 2. ONDERWIJS VECTOR
De kwaliteit van het onderwijs 
De kwaliteit van de professionals en van het instrumentarium voor 
jongeren met een beperking.
Te kort aan gediplomeerde onderwijzers.
De focus van het onderwijs  
De aansluiting van het aanbod van scholen bij de mogelijkheden van 
jongeren met een beperking.
De eisen die het reguliere onderwijs stelt aan leerlingen.
De participatiegerichtheid van het (V)SO en het reguliere onderwijs.
De beschikbaarheid (binnen het onderwijs) van adequaat 
instrumentarium voor arbeidsmarkttoeleiding.
Op school wordt belang van werk niet uitgelegd.

C 3. ZORG VECTOR
De focus van de zorg   
De participatiegerichtheid van de zorg.
De focus van de diagnose: een recht op uitkering óf juist op behandeling.
De gerichtheid op curatieve zorg in plaats van op preventie.
Medisch model in plaats van omgevingsmodel (‘Wat is beperking’ in 
plaats van ‘Wat zijn de mogelijkheden’)
De kwaliteit van de zorg   
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.
De effectiviteit en de doelmatigheid van de zorg die jongeren en hun 
ouders krijgen.
De tijdigheid waarmee problemen worden gesignaleerd en aangepakt.
De kwaliteit van de diagnostiek .
Verkokering van de zorg
De zorg is verkokerd naar (de meest winstgevende) diagnosegroepen.

C 4. ARBEIDSMARKT VECTOR
Krapte op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt staat open voor jongeren met een beperking, mits 
inpasbaar binnen bedrijf.
Jongeren die aansluitend op hun onderwijs niet werken blijken 
geleidelijk aan steeds lastiger te activeren.
De facilitering van werkgevers die in jongeren met beperking willen 
investeren
De ondersteuning die werkgevers voor jongeren met een beperking 
kunnen krijgen.
De administratieve belasting van/door regelingen voor het aannemen 
van jongeren met een beperking.
De houding van de arbeidsmarkt ten aanzien van jongeren met een 
beperking   
De houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van jongeren 
met een beperking. 
De bereidheid tot aanpassingen op het werk zoals werkplek of 
werktijden.
Aanbod van de onderwereld van ‘snelgeld’ banen (criminaliteit, 
verkeerde rolmodellen).
C 5. SOCIALE ZEKERHEID VECTOR
De aantrekkelijkheid van de Wajong en aanpalende regelingen  
(WMO, SW)  
De zekerheid en financiële aantrekkelijkheid van de Wajong en 
aanpalende regelingen.
De gerichtheid op (non-)participatie van de Wajong en aanpalende 
regelingen.
De aantrekkingskracht van de doelgroep gerichtheid van de Wajong.
De complexiteit bij en gevolgen van stapeling van Wajong en/of 
aanpalende regelingen. 
Complexe wetten.
Participatiewet falen. 
De toegankelijkheid van de Wajong en aanpalende regelingen   
De striktheid van de criteria om in aanmerking te (blijven) komen voor 
de regelingen.
De bekendheid van regelingen.
De beschikbaarheid van hulp bij aanvraag van regelingen.
De prikkels voor uitvoeringsinstanties   
De (financiële) prikkels voor gemeenten om in- en uitstroom te 
 beperken.
De prikkels voor uitvoeringsinstanties om tot participatie te stimuleren.
Doorschuiven van moeilijke gevallen leidt tot vallen tussen wal en schip.
Vasthouden en inkapselen klanten (overlevingsbonus).
De in dit hoofdstuk benoemde vectoren zijn van invloed op de 
instroom in programma’s. De rangschikking is naar Tensor: A. 
Programma  specifieke Tensor, B. Individueel perspectief Tensor en 
C. Maatschappelijk systeem Tensor. De vectoren bespreken we per 
Tensor in de volgende hoofdstukken 5, 6 en 7 en relateren die aan de 
onderzoeksvragen.
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6 Lees Routekaart naar werk, vierde meting, De Vos, 2012

5.   PROGRAMMA SPECIFIEKE VECTOREN 
In hoofdstuk 5 komen aan de orde: de Programma specifieke vectoren 
en de onderzoeksvragen 1. Voor welke uitdagingen kwam het project 
Youngmakers te staan? en 2. Hoe functioneerde de inrichting van het 
communicatie- en wervingstraject?. Hieronder gaan we allereerst in 
op het doel en de doelgroep van programma’s en voortrajecten zoals 
Youngmakers.

5.1 INSTROOM IN VOORTRAJECT: TREDE NAAR 
ARBEIDSPARTICIPATIE BIJ REGULIERE WERKGEVER
De weg van school naar arbeidsparticipatie in een baan bij een 
reguliere werkgever is voor kwetsbare jongeren lang. Menige jongere 
of  adolescent kan die afstand niet in één traject afleggen. De weg 
naar regulier werk wordt daarom opgedeeld in stukjes. In dit kader 
wordt gesproken over ‘treden van de participatieladder’. Het opdelen 
van de route naar werk in treden is voor opdrachtgevers zoals UWV en 
gemeenten vaak de praktijk omdat het de voordelen van maatwerk 
biedt: voor elk stapje kan de beste aanbieder gekozen worden. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschreef de 
‘grootste gemene deler’ van participatieladders naar regulier werk  
en onderscheidt treden van nul tot vijf (figuur 5.1).

Van laag naar hoog zijn dat: 
0. Jongere in zorg of doorverwezen naar hulpverlening.
1. Werken met ‘behoud van uitkering’ (vrijwilligerswerk,  
 integrale trajecten, maatschappelijk nuttige activiteiten,SW).
2. Scholing/voortraject (talencursus, sollicitatiecursus, training  
 arbeidsvaardigheden, bemiddeling).
3. Begeleide stage/leer-werktraject (proefplaatsing).
4. Tijdelijk werk bij reguliere werkgever (wel/niet begeleid).
5. Vast werk bij reguliere werkgever (wel/niet begeleid). 

5.2 ARBEIDSTOELEIDING DOOR JOBCOACH EN BEGELEIDER 
Voortrajectprogramma’s zoals YM zijn gericht op trede 2 en 3 waar 
begeleiding bij arbeidsactivering en toeleiding en persoonlijke 
ondersteuning vooropstaan. De taken en werkzaamheden van 
begeleiders en jobcoaches bij deze en latere treden liggen vooral op 
het terrein van (bevorderen van) tussenmenselijke communicatie 
en organiseren6. Dit zijn zaken waar personen met een handicap en 
gedragsmoeilijkheden zelf moeite mee hebben. 

Als belangrijkste taken van begeleider en jobcoach bij verschillende 
treden worden verder genoemd:

1. Begeleiden bij het verwerven en behouden van een   
 arbeidstoeleidingsplaats.
2. Opstellen en uitvoeren van coachingplan.
3. Onderhouden en uitbreiden sociale netwerk.
4. Werven van stage en arbeidsplaats bij werkgevers.
5. Passend werk vinden: de juiste werkgever bij de juiste kandidaat. 
6. Zorgen dat het scholingstraject en later dienstverband (ook  
 arbeidsrechtelijk) aan alle kanten klopt.
7. Voorlichting aan werkgever: over de cliënt, over hoe collega’s met  
 hem om kunnen gaan.
8. Gesprekken met de ouders, verzorgers, school, zorghulpverleners  
 en/of uitkeringsinstantie en schuldeisers.

De uitvoering van deze taken door de begeleider en jobcoach 
hangt samen met de persoonskenmerken, intenties, prestaties en 
participatiestatus van de jongere (zie hoofdstuk 6). 
Toeleiding en uitvoering van de begeleiding door jobcoaches was in 
het programma YM 2.0 in regio’s Zuidoost Brabant en Noord en Midden 
Limburg ondergebracht bij Koraalgroep/Sterk in Werk. In de regio 
Twente bij De Twentse Zorgcentra/Ruimbaan Werkt. De Nederlandse 
Vereniging van Support (NVS) en de PHH Academie zouden toezien op de 
kwaliteit van door uitvoerders ingezette jobcoaches.

5.3  A PROGRAMMA SPECIFIEKE TENSOR VECTOREN
A1. PROGRAMMA INHOUD VECTOREN
De economische omstandigheden zijn tot 2020 aanzienlijk verbeterd 
en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt is vergeleken met voorgaande 
edities van YM zeer goed voor jongeren met een erkende afstand tot 
de arbeidsmarkt. Toch namen de wervingsuitdagingen voor partijen 
betrokken bij arbeidstoeleidingsprojecten zoals het YM project toe. De 
jongeren die nog niet deelnemen aan het arbeidsproces blijken steeds 
lastiger te activeren. 
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Figuur 5.1: Treden naar participatie in regulier werk
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De toegenomen vraag naar jonge arbeidskrachten leidt tot een flinke 
toename van aanbieders en aanbod van arbeidstoeleidingstrajecten en 
programma’s. Daarom dient het aanbod en de inhoud van programma’s 
zoals Youngmakers voldoende aandacht te trekken van jongeren en hun 
begeleiders. Dat stelt hoge eisen aan de organiserende en uitvoerende 
partners en hun samenwerking. Zo dienen de samenwerkende 
jobcoachorganisatie(s) voldoende bekend te zijn met de problematiek 
van de huidige jongeren. En dienen er de juiste contacten te zijn met 
medewerkers op uitvoeringsniveau bij gemeente, participatiebedrijf en 
UWV. 
De projecten en trajecten die succesvol blijken vinden de oplossing in 
het selecteren van de juiste ketenpartners. Deze juiste ketenpartners 
hebben veelal:  
• zelf contacten onder jongeren of zoeken hen op,
• een jong personeelsbestand van diverse etnische herkomst die de  
 jongeren (en hun ouders) op straat en thuis kunnen opzoeken,
• hulpverleners met lage caseload (afhankelijk van de zorgbehoefte  
 hoogstens 8-15),
• de doelstelling om jongeren aan een echte baan te helpen.

Heldere communicatie met jongeren zelf en hun begeleiders is   
dus een punt van aandacht. Bij het programma YM 2.0   
functioneerde de inrichting van het communicatie - en wervingstraject  
blijkbaar onvoldoende, hierin staat het programma YM niet alleen. Al 
te vaak bereikt de communicatie over het programma de jongeren en 
hun begeleiders niet omdat er niet de juiste kanalen worden gebruikt. 
Soms slaat de informatie over het programma niet aan. Als belangrijke 
redenen daarvoor worden genoemd dat jongeren onvoldoende worden 
betrokken bij de keuze van de communicatie kanalen en het vertalen 
van de informatie naar de doelgroep7.  

Oorzaken daarvan zijn onder meer:
• Ouderen in organisaties domineren de keuze van de (verkeerde)  
 kanalen en vertaling van de informatie over programma’s.
• Jongeren worden niet betrokken bij de keuze van communicatie  
 kanalen.
• Jongeren gebruiken hun eigen (straat) taal en media als Instagram  
 en Tik Tok voor onderling contact.
• In verschillende settings gebruiken jongeren andere media. Zo  
 blijken jongeren en directe hulpverleners vaak gebruik te maken  
 van WhatsApp. Uitwisseling van foto’s gebeurt vaak via Instagram.

Als de boodschap niet in de door hen gebruikelijke taal wordt gevat, 
wantrouwen de jongeren de informatie en de verstrekker daarvan. 
Vandaar dat succesvolle programma’s werken met jonge coaches en 
begeleiders van verschillende etnische herkomst die de (straat) taal 
kennen (Spies, 2018). Na het winnen van vertrouwen is het van belang 
de jongere een betrouwbaar en geloofwaardig rolmodel aan te bieden, 

waarmee hij en zij kan praten over zijn of haar toekomst. Voorbeelden 
van deze aanpak zijn Indaad in Amsterdam8, De Rode Loper in meerdere 
gemeenten en Jong en je wil wat! te Eindhoven.
Vooral bij de start van een programma waarin jongeren met grote 
afstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden kan er geen sprake zijn 
van een zware caseload of 9 tot 5 mentaliteit. De coach of begeleider 
dient bij de start bijna 24 uur bereikbaar te zijn omdat veel jongeren een 
ander dag- nachtritme hebben.

A 2. GEMEENTE EN ARBEIDSMARKTREGIO VECTOR
De medewerking van de gemeenten aan programma’s is noodzakelijk 
vanwege de wettelijke rol die hen na de stelselwijziging zijn 
toebedeeld. Mede vanwege de bezuinigingen bij gemeenten met veel 
laaggeschoolden zoals Eindhoven en Enschede zijn deze gemeenten 
arbeidstoeleiding meer zelf gaan oppakken in plaats van uitbesteden. 
Door dit ‘bespaarmodel’ is het lastig afspraken te maken over toeleiding 
van kandidaten naar nieuwe initiatieven zoals Youngmakers. Bovendien 
gaat bij sommige gemeenten zoals in Twente de voorkeur uit naar een 
aanbod van meerdaagse trainingsactiviteiten, bij voorkeur voltijds. Het 
voortraject van Youngmakers 2.0 beslaat ten hoogste acht uren per 
week gedurende dertien weken. Na plaatsing wordt werkbegeleiding 
verzorgd en betaald vanuit de werkgever, UWV of gemeente.
Over samenwerking met gemeenten dient de organisator van 
programma’s niet al te hoge verwachtingen te hebben. Partijen 
zoals de gemeentelijke organisatie laten zich leiden door de eigen 
verantwoordingssystematiek en daarmee door het eigen perspectief 
- en werkprocessen. Dat bevordert niet de soepele samenwerking 
en veroorzaakt wantrouwen waarbij iedereen verantwoording moet 
afleggen aan iedereen. Hier komen we op terug in hoofdstuk 7. 
Maatschappelijk systeem vectoren.

Al jaren wordt er over gesproken dat gemeenten en UWV de 
‘kaartenbakken’ niet op orde hebben. Gemeenten registreren 
uitkeringen en trajecten in meerdere complexe en tijdrovende software 
systemen. Daarom noteren medewerkers vaak de recente situaties in 
hun eigen ‘schriftjes’. Daarmee is de ‘kaartenbak’ verouderd en slechts 
ten dele geschikt voor werving van deelnemers aan programma’s. 
Daarbij pikken gemeenten de ‘signalering’ van de werkloze jongeren 
door UWV niet op zoals de Participatie wet voorschrijft (SCP, 2019). 
Overigens zijn gemeenten, zoals in de regio Oost-Brabant, hard bezig de 
registratie van jongeren tot 21 jaar volledig inzichtelijk te krijgen. Onze 
doelgroep loopt echter tot 27 jaar en raakt met toenemende leeftijd 
vaker buiten beeld, zoals we uitvoeriger bespreken in hoofdstuk 6.
Als een oplossing voor bovengenoemde problemen bij samenwerking is 
geopperd om innovatieve programma’s zoals Youngmakers in te bedden 
in de totale systematiek van de gemeente, UWV en andere stakeholders 
(Zie hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8). 

7. Zie het door jongeren zelf geschreven Kickstart-rapport Bereiken van Jongeren (PGO-support, 2019) over waarom jongeren niet zijn te  
 winnen voor cliënten- en patiëntenorganisaties.
8.  http://www.indaad.nl
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In Eindhoven kwam Youngmakers nu binnen op het terrein van het 
Participatiebedrijf Ergon, hét uitvoeringsorgaan van de gemeente 
dat het LKS-monopolie verkreeg9. Omdat Ergon en Youngmakers in 
Eindhoven dezelfde doelgroep bedienden had samenwerking voor beide 
partijen weinig toegevoegde waarde.
Daar komt bij dat het project voor Ergon niet de hoogste prioriteit had: 
voor Ergon was en is de grootste uitdaging de binnengehaalde jongeren 
aan het werk te houden en uitval voorkomen. Op dat terrein kan in de 
toekomst goed samengewerkt worden met partners zoals SBA dat de 
weg naar echte banen kan bieden.

UITVAL ORGANISATOREN
De complexiteit van het Youngmakers 2.0 programma blijkt door de 
geografische spreiding over drie arbeidsmarktregio’s organisator te 
zijn onderschat. Niet alleen de samenwerking tussen de regionale 
keten-organisaties was niet op orde, maar de zelfredzaamheid van 
de partnerorganisaties binnen de regio’s was om uiteenlopende 
redenen beduidend minder dan waar de SBA van was uitgegaan. 
Dat werd duidelijk op het moment dat de intermediair tussen 
jobcoachorganisaties RuimBaan, Sterk-in-Werk en Youngmakers uitviel 
wegens medische klachten en niet veel later ook de initiatiefnemer van 
het Youngmakers programma uitviel wegens ziekte.
Het wegvallen van de initiatiefnemer had tot gevolg dat door SBA 
onvoldoende back-up werd gegeven aan de regio’s. De les die daaruit 

wordt getrokken is dat bovenregionale arbeidstoeleidingsprogramma’s 
als Youngmakers 2.0 zorg dienen te dragen voor een breed 
organisatorisch draagvlak dat rekening houdt met uitval wegens ziekte.

A 3. CONCURRENTIE EN SAMENWERKING MET ANDERE AANBIEDERS 
VECTOR
Zoals gezegd zijn er als gevolg van de economische opleving 
minder kandidaten en is er meer concurrentie tussen aanbieders 
van sociale activering en arbeidstoeleiding om (rugzakjes van) de 
kandidaat. Voorbeelden zijn bovengenoemde Ergon maar ook woon-
zorgaanbieders zoals de Thomas-huizen. Die boden eerst alleen 
beschermde woonvormen aan tegen betaling van PGB-zorgbudgetten 
uit de wooninitiatieven, inmiddels bieden zij ook dagbesteding 
aan hun klanten. Daarbij is er sprake van dat zij die liever niet via 
vervolgtrajecten laten doorstromen naar betaald werk. 
Samenwerking in op elkaar afgestemde programma’s zijn ook hier 
mogelijk met als gevolg betere doorstroom naar vervolgtrajecten en 
plaatsing in echte banen.
Het werven van kandidaten voor het Youngmakers voortraject lukte 
niet via de gemeente, de reguliere weg van boven af. In Eindhoven 
lukte het wel van onderaf met behulp van organisaties die dicht bij de 
kandidaten staan, zoals WijEindhoven en Lummens Werkt/Dynamo. 
Toen er ruim tien kandidaten waren bleken gemeenten niet bereid hun 
deelname te financieren. 

9. Loon Kosten Subsidies (LKS) verstrekt de gemeente aan werkgevers die werknemers plaatsen die  
 onder de WMO vallen en/of in het doelgroepenregister staan ingeschreven.

ONDERZOEKSVRAAG 1
Voor welke wervingsuitdagingen zien partijen betrokken bij 
arbeidstoeleidingsprojecten zich geplaatst?

Partijen betrokken bij voortrajecten zoals Youngmakers staan voor 
vele wervingsuitdagingen gezien het grote aantal in dit hoofdstuk 
genoemde vectoren die instroom beperken. Ook als de werving wel 
slaagt doen er zich problemen voor zoals:
Na tevergeefs zoeken via geijkte partners lukte het om in regio 
Eindhoven, via organisaties die zelf bezig zijn met de jongeren, 13 
kandidaten voor YM aan te melden. Toen bleek echter de financiering 
van de coaching van de jongeren een knelpunt.
Deze jongeren van onderaf oppakken via  organisaties die al hulp aan 
hen bieden levert meer aanmeldingen op dan de geijkte paden ‘van 
bovenaf’ te volgen. De financiering van coaching en begeleiding sluit 
hierop aan.

ONDERZOEKSVRAAG 2
Hoe functioneerde de inrichting van het communicatie- en 
wervingstraject en welke verbeteringen zijn daarin aan te bevelen?

Bij het programma YM 2.0 functioneerde de inrichting van het 
communicatie- en wervingstraject blijkbaar onvoldoende. Als 
belangrijke redenen daarvoor worden genoemd dat jongeren 
onvoldoende worden betrokken bij de keuze van de communicatie 
kanalen en bij het vertalen van de informatie naar de doelgroep. Als 
de boodschap niet in de door hen gebruikelijke taal wordt gevat dan 
wantrouwen de jongeren de informatie en de verstrekker daarvan. 
Oplossing: 
• Zoek jongeren op in hun eigen leefomgeving 
• Betrek hen bij de keuze van communicatie kanalen 
• Bied (en bind aan) jongeren een betrouwbaar en geloofwaardig  
 rolmodel die in hun eigen taal communiceert.
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6. PERSOONLIJK PERSPECTIEF      
 VECTOREN  

De Persoonlijk Perspectief vectoren zijn volgens velen dé Tensor 
 vectoren om in het vervolg vol op in te zetten. Daarbij wordt gepleit 
voor de Individuele benadering die de huidige jongere met afstand tot 
de arbeidsmarkt kan helpen. ‘Vol energie op de jongere inzetten levert 
op de lange termijn het meeste op!’  En dan vooral op de vector:  
De wens van de Jongere! Dat betekent in een programma de ideeën 
van de jongere als uitgangspunt nemen in combinatie met het 
 personaliseren van de werkomgeving en werkzaamheden.

De vectoren beschreven in dit hoofdstuk geven eveneens antwoord 
op onderzoeksvraag 1. Voor welke wervingsuitdagingen zien partijen 
betrokken bij arbeidstoeleidingsprojecten zoals het YM project zich 
door jongeren zelf voor geplaatst?

6.1. B. PERSOONLIJK PERSPECTIEF TENSOR VECTOREN
B 1. INDIVIDUELE JONGERE VECTOR
Voor toetreding in arbeidstoeleidingsprogramma’s zijn de capaciteiten 
van de jongere óm te kunnen werken essentieel (Sen, 2013). Deze 
worden niet alleen bepaald door de aanwezigheid, aard en zwaarte van 
een fysieke of mentale beperking van de jongere. Het energieniveau 
van de jongere is net zo belangrijk of belangrijker. Die is vaak kwetsbaar 
en bij tijd en wijle te laag om overdag voluit te functioneren. Dat geldt 
zowel voor jongeren met een fysieke beperking als degenen met niet 
aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking of GGZ-problematiek 
en autisme (Eekert, 2017).
Beperkingen in functioneren kunnen verder veroorzaakt worden door 
noodzakelijk gebruik van geneesmiddelen en behandelingen. 
Intentie, houding en zelfvertrouwen
Voor intrede in het YM traject diende een kandidaat te beschikken 
over basale werknemers- en beroepsvaardigheden (Skills). De aan of 
afwezigheid van bovengenoemde capaciteiten hangen sterk samen 
met de werkintentie: de wens van de jongere om te werken in een 
reguliere baan en een eigen inkomen te verdienen. Sommige jongeren 
zijn erg volhardend en daarmee succesvol.
Ook sterk bepalend is de houding van de jongere ten aanzien van een 
baan. Voor sommigen heeft het vinden van een baan niet de hoogste 
prioriteit. Anderen hebben vooroordelen tegen werken in bepaalde 
sectoren, zoals de assemblage en werken liever in schone kleding in een 
kantoorbaan of stoer bij de beveiliging.
Verder is de houding van de jongere ten aanzien van het recht 
op en behoud van een uitkering van belang. De hoog opgeleide 

jongvolwassene die vanwege een erfelijke aandoening sinds haar 16e 
levensjaar blind aan het worden is behoudt liever de zekerheid van haar 
Wajong-uitkering (zonder verplichtingen) dan het haar geboden traject 
naar een baan bij de gemeente. Deze systeemfout treft tienduizenden 
andere kwetsbare jongvolwassenen in Nederland (De Vos, 2017b).
De werkhouding van de jongere na indicatie voor een uitkering (zich al 
dan niet voegen naar het etiket) is daarmee van groot belang voor het al 
dan niet aanmelden voor een programma. Het werkgedrag is van groot 
belang bij het volhouden tijdens een programma (zie hoofdstuk 8, 
figuur 8.1).
Een enkele respondent noemde als oplossing voor belemmeringen 
die voortkomen uit de houding van de jongere het instellen van 
(maatschappelijke) dienstplicht voor het vormen van arbeidsdiscipline. 
En meer aandacht in de coaching voor het aspect ‘Leren luisteren naar 
de meerdere en deze erkennen’.  
Alle deskundigen vinden het belangrijk dat de jongere in het programma 
leert om met prikkels om te gaan en dat een stabiele werkomgeving 
wordt geboden. Kortom ’Werk en werkomgeving aanpassen aan de 
jongere’.
Zowel in de literatuur als door mensen uit de praktijk wordt gewezen op 
het belang van Zelfvertrouwen en Zelfsturing, ook wel genaamd  
Self-efficacy10:
• Het inzicht en vertrouwen van de jongere in de eigen beperkingen  
 en mogelijkheden
• De weerbaarheid van de jongere om zich aan een stigma (kan niet  
 werken) te ontworstelen 
De Self-efficacy verwijst naar de ontwikkeling van de jongere en de 
manier waarop deze de transitie naar volwassenheid doorkomt. Een 
barrière voor een succesvolle transitie kan onder meer zijn het gebruik 
van medicijnen, drank en drugs en de consequenties daarvan. Maar ook 
traumatische ervaringen in de jeugd. 
Psychisch welbevinden heeft een positief effect op Self-efficacy. 
Daarbij spelen vooral gevoelens van angst en depressie bij de jongere 
een rol. Voor begeleiders, jobcoaches en werkgevers is het een 
probleem om hier mee om te gaan waardoor dit vaak de reden is van 
uitval uit programma’s en werk (Eekert, 2017).  
Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat veel jongeren een te rooskleurig 
zelfbeeld hebben en te positief oordelen over hun vaardigheden. Zij 
denken vaak beter geschoold werk te kunnen verrichten, bijvoorbeeld 
als kinderbegeleidster, heftruckchauffeur  of volleerd lasser, terwijl hun 
competenties en vaardigheden daartoe onvoldoende zijn (De Vos, 2011). 

10. Self-efficacy is, according to psychologist Albert Bandura who originally proposed the concept, a
     personal judgment of “how well one can execute courses of action required to deal with
     prospective situations”
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RISICO- EN SPOOKJONGEREN
Succesvolle programma’s zetten in op het ontwikkelen van 
capaciteiten, vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfinzicht. Deze 
programma’s zijn vooral voor risico-jongeren zeer kostbaar en intensief 
omdat aan veel vectoren geschaafd wordt. Gebeurt dat niet dan loopt 
de maatschappij zelf gevaar, zo blijkt uit diverse publicaties door de 
grote steden en het Ministerie van Justitie en Veiligheid11.
De Sociaaleconomische situatie van de kwetsbare jongeren is vaak 
slecht en dat geldt vooral voor de zogenaamde risico-jongeren. 
Een aantal jongeren kan sneller geld elders verdienen, zoals in de 
criminaliteit. Programma’s van onder meer het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid richten zich op deze risico-jongeren (Spies, 2019). Veel 
risico-jongeren verkeren in een crisis situatie vanwege problematische 
schulden, meer dan €3000,- (zie acties gemeente Amsterdam, Almere, 
Den Haag, Rotterdam en RodeLoper in Eindhoven). Consequentie 
daarvan is dat velen zich laten uitschrijven van hun woonadres met als 
gevolg dat zij behoren tot de zogenaamde Spookjongeren. 

Deze jongeren worden vaak gekenmerkt door
• Geen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)12.  
• Geen woning
• Geen uitkering
• Geen VOG
• Geen werk bij een reguliere werkgever

Veel risico-jongeren en vooral Spookjongeren schrijven zich uit op het 
woonadres van hun ouders wanneer zij 21 jaar worden en geen opleiding 
volgen. De WMO-samenlevingstoets leidt namelijk tot korting op de 
uitkering van de ouder(s) en/of medebewoners.
Het gevolg voor de risico-jongere is onder meer dat deze geen 
bankrekening meer heeft waar salaris op gestort kan worden (of 
beslag op kan worden gelegd) en geen adres en telefoonnummer 
waarop hij/zij bereikbaar is voor aanbieders van programma’s. Ook de 
zogenaamde ‘zorgmijders’ staan er om bekend goed uit beeld te blijven 
door contactgegevens te wissen. Anders dan van ‘spook jongeren’ 
zijn gegevens van criminele jongeren wel bekend vanwege registratie 
in justitiële dossiers. Vandaar dat speciale programma’s zich op deze 

groep kunnen richten (Hoofdstuk 8, kader 8.1).
De etnische herkomst van de jongere is eveneens een belangrijke 
vector. Sommige stakeholders wijzen op de ‘botsende culturen’ van de 
jongere en zijn begeleider of werkgever. Als de jongere is opgegroeid in 
een autoriteitscultuur dan botst dat met de onderhandelingscultuur 
bij hulpverleners en werkgevers (lees onder meer Bram de Zwaan, 
Hans Werdmölder ‘Marokkaanse lieverdjes’). Ook dit pleit voor de inzet 
van begeleiders en jobcoaches die beide culturen verstaan. Nader 
onderzoek wordt gedaan naar vectoren die van belang zijn bij jongeren 
die ondanks etnische herkomst en sociaaleconomische achterstand 
zeer succesvol zijn13.

11. Spies, 2017 en Heckman, 2007.
12.  De gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) is opgevolgd door de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan ook   
 gegevens van niet-ingezetenen (mensen die niet in Nederland wonen). Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. 
13. Zoals promotieonderzoek J. van der Korput.

Figuur 5.1: Treden naar participatie in regulier werk
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14. Zie het Integratie Protocol door De Vos en Willebrands (Amsterdam, 2018). De gemeente 
noemt het Protocol tegenwoordig Handreiking werkafspraken.

B 2. OUDERS (incl. verzorgers) VECTOR
De begeleiding die ouders en verzorgers een kind bieden is een 
belangrijke vector. Het gaat daarbij om de tijdigheid waarmee de ouders 
hulp zoeken bij problemen in de ontwikkeling of opvoeding.  
En om de effectiviteit waarmee ouders hun kind begeleiden (ook naar 
volwassenheid). Het voorbeeldgedrag dat de ouders aan hun kind laten 
zien, zoals wel/niet werken, wordt een belangrijke vector genoemd.  
Er zijn gezinnen bekend die generaties lang alleen een uitkering of baan 
bij de sociale werkvoorziening hebben gehad. De gerichtheid van de 
ouders op zelfstandige participatie van hun kind is daarom belangrijk. 
Daarbij dient bedacht dat veel kwetsbare jongeren slechts één 
verzorgende ouder hebben of zelfs dat niet.
De opvang die de ouders kun kind bieden is tevens een belangrijke 
vector. Zoals de mogelijkheden en wens van ouders, familie en 
omgeving om zelf het wonen en werken te verzorgen. Denk aan 
ouders die hun eigen kind in dienst nemen zoals zelfstandigen op een 
boerenbedrijf. En ook de gerichtheid van de ouders op zekerheid en 
bescherming. Zoals de behoefte van de ouders aan de zekerheid van 
een ‘etiket’ dat hun kind (financiële/uitkerings-) rechten kan bieden. 
En de wens van de ouders hun kind te beschermen, bijvoorbeeld door ze 
naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) te laten gaan in plaats 
van naar regulier onderwijs. 
Ouders liggen vaak zelf aan de basis van problemen van jongeren. Maar 
hulpverleners zijn geen goede vervanging, zo blijkt ook uit ervaringen bij 
de kinderbescherming. 
Intensieve (gezins-) begeleiding is dé oplossing en veronderstelt 
samenwerking tussen en met ketenpartners met de in hoofdstukken 
5 en 8 genoemde vaardigheden:  
• contacten onder jongeren op straat en thuis,
•  jong en etnisch divers personeel,
•  hulpverleners met lage caseload, 
•  werkgevers met (vervolg-) banen.

B 3. DIRECTE OMGEVING VECTOR
De houding van de vriendenkring/omgeving zijn belangrijke vectoren 
die kwetsbare jongeren al dan niet naar werk geleiden. Zoals de druk 
vanuit de omgeving om te leren en trajecten te volbrengen. Maar ook de 
druk van de levenspartner om te leren, te werken en sociale (gezins-)
verantwoordelijk te dragen. Vooral risico-jongeren hebben vaker 
verkeerde rolmodellen, waaronder criminele vrienden met een snelle 
Audi of geradicaliseerde gelovige vrienden. Programma’s die hiervoor 
zijn ontwikkeld bieden kwetsbare jongeren een vertrouwenspersoon 
aan die hen coacht en een rolmodel is (zie in hoofdstuk 8 de Integrale 
Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) aanpak.).  

Een ervaren jobcoach formuleerde: ‘Als hij dan op het juiste moment  
een vriendin krijgt komt het goed.’
De begeleiding vanuit de school  is eveneens van belang. Zoals de 
kwaliteit en expertise van docenten ten aanzien van de beperkingen 
van de jongere en zijn/haar arbeidsmogelijkheid. En de (financiële) 
mogelijkheden van de school om goede, individuele begeleiding en 
zorg te bieden. De school geeft, net als hulpverleners, soms de hete 
aardappel door. Het belang van bedrijfsvoering en continuïteit van de 
school/organisatie staat vaak voorop.

Als de jongere stage volgt of een baan heeft dan is de houding van de 
werkgever jegens werknemers met een beperking van belang. Zoals 
de bereidheid van de werkgever om de jongere met een beperking 
een stage, bijbaan en op den duur een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd te bieden en een functie-gerelateerd loon.
Overigens heeft de werkgever het vaak lastig, bijvoorbeeld door alle 
complexe regelingen waar de jongere én de werkgever mee te maken 
hebben. Ook zien werkgevers (zoals Ergon) tot hun verbijstering dat 
jongeren in een participatiebaan (WMO), die hetzelfde werk verrichten 
als collega’s in de sociale werkvoorziening, minder dan de helft aan 
salaris ontvangen, geen pensioen opbouwen en minder ondersteuning 
krijgen.
Zoals bekend is er veel uitval onder alle jonge werknemers, daarin 
verschillen jongeren met een beperking weinig van hun gezonde 
leeftijdgenoten, maar de financiële en emotionele afhandeling van 
baanverlies is vele malen ingewikkelder. Daarbij vindt een kwetsbare 
jongere minder snel en soms nooit meer een volgende baan.
Om uitval te beperken zijn programma’s ontwikkeld die de werkgever 
leert aandacht te besteden aan personaliseren van werk; van 
werkomstandigheden en werkomgeving. Een voorbeeld is de 
Handreiking Werkafspraken (ook wel Integratie Protocol) dat de 
Gemeente Amsterdam ontwikkelde en gebruikt14. Deze Handreiking 
bevat een overzicht van afspraken rond redelijke werkaanpassingen 
voor een gemeentelijke ‘Banenafspraak’ medewerker afgestemd op zijn 
of haar beperking en functie. 

Op de werkvloer is verder de houding van de collega’s jegens de jongere 
met een beperking van belang. Dit komt tot uitdrukking in de bereidheid 
van collega’s om kwetsbare jongeren te begeleiden. Discriminatie op 
basis van handicap en seksuele geaardheid (LHBGT-gemeenschap) op 
de werkvloer is helaas veel voorkomend. Een stevig diversiteitsbeleid 
kan hier verandering in brengen.



Verder is de begeleiding vanuit de zorg een belangrijke vector. Zoals de 
kwaliteit en het lef van hulpverleners om de jongere met een beperking 
aan het werk te krijgen. De jongere met gevoelens van angst of depressie 
kan veel baat hebben bij goede begeleiding vanuit de zorg en nog meer als 
de zorg werk georiënteerd is.

Eeker (2017) schrijft daarover: “Omdat mensen met een mentale 
aandoening vaak ook andere problemen hebben is een multidisciplinaire 
ondersteuning nodig, waarin zorg, werk en inkomen en andere sociale 
sectoren worden gecombineerd. In Nederland zijn de GGZ en werk en 
inkomen sterk gescheiden. Dat komt vooral door de verschillende 
financieringssystemen. Het gevolg is dat de GGZ-aanbieders niet 
worden gevraagd of aangemoedigd om werk een plaats te geven in de 
behandeling. Andersom hebben UWV, gemeenten, werkgevers en  
Arbo-professionals te weinig aandacht voor afstemming met 
zorgaanbieders en zorgprofessionals. Bovendien wordt samenwerking 
bemoeilijkt door de regels rond gegevensuitwisseling”.

Voor een jongere met een fysieke beperking kan het ontbreken van 
transportmogelijkheden een belemmering opleveren. Aangepast 
vervoer naar werk, op de veelal afgelegen industrieterreinen, is vaak 
slecht geregeld of afwezig. De jongere met psychische - of lichamelijke 
beperkingen kan niet met het openbaarvervoer reizen als dat een volle 
bus of trein betreft. Reizen buiten de spits kan dan een oplossing zijn.

AANPAK IN PRAKTIJK
‘Het individu, daar moet je steeds meer naar kijken! De kandidaat iets te 
bieden hebben’. Dit sluit onder meer aan op de gedachte achter YM 2.0, 
de aanpak door Indaad in Amsterdam, de aanpak van risico-jongeren door 
gemeente Amsterdam (zie Programma 2019) en in Eindhoven de aanpak 
van ‘Jong en je wil wat’ en het nieuwste project De Rodeloper, dat in deze 
gemeente en 9 andere wordt gefinancierd door Ministerie van Justitie en 
Veiligheid (Spies, 2019). In hoofdstuk 8 komen we hierop terug.
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15. Het Stedenwijk Buurtserviceteam is een voorbeeld van hoe jongeren met een verstandelijke beperking de buurt schoonhouden en zich  
 nuttig voelen. www.stedenwijknoord.nl
16. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

7. MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM 
  VECTOREN
Maatschappelijke systeem vectoren zijn veel bepalend en nauwelijks 
te beïnvloeden door aanbieders van programma’s laat staan door 
kwetsbare jongeren. Andersom zijn deze vectoren duister omdat 
onduidelijk is wie daar dan wel over gaat. Ligt de regie bij de wetgever 
en de ministeries, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie, de 
gemeenteraad of de gemeentelijke organisatie? Of heeft inderdaad 
niemand de regie? Het gaat in dit hoofdstuk om deel-antwoorden op 
onderzoeksvragen naar het effect van de huidige arbeidsmarktsitua-
tie op het ontwikkelen van programma’s voor de beoogde doelgroep:
• Het effect van gewijzigde beleid van de toe leidende 
 organisaties en
• Wie in de toekomst dé aangewezen partijen zijn om 
 sluitende programma’s te ontwikkelen en uit te rollen? 
Tot begin 2020 waren daar meervoudige antwoorden op, die ook geldig 
zullen zijn na de Corona virus crisis.

C. MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM TENSOR VECTOREN
C 1. MAATSCHAPPIJ  VECTOR 
De druk die de maatschappij legt op kwetsbare jongeren is hoog. 
Er is een grote hoeveelheid prikkels vanuit de maatschappij die 
kwetsbare jongeren belasten. Daarbij stelt de maatschappij hoge 
eisen  aan zelfredzaamheid van burgers en dus ook aan jongeren. 
Tegelijkertijd is er een intolerantie van de maatschappij voor afwijking 
van het ‘normale’. Dat alles maakt het lastig voor degenen die zonder 
begeleiding niet aan het werk komen. Volgens enkele deskundigen is 
er ‘Te veel nadruk op de traditionele arbeidsrelatie (werk) en te weinig 
op maatschappelijke participatie’. Een jongere kan ook bijdragen door 
licht werk onder begeleiding, zoals in een buurtserviceteam15. De WRR 
bepleit daarom het invoeren van Basisbanen voor kwetsbare burgers 
met weinig kans op de arbeidsmarkt. (Engbersen, 2020).
Vanuit de instituties is er veel nadruk op ziekte en niet op wat mogelijk 
is. De meeste kwetsbare jongeren willen niet tobben en juist van 
het leven genieten en kansen bezien. Ze worden door ouderen en 
begeleiders te vaak aangesproken op hun beperking en haken af. 
Daarbij zijn veel jongeren te vaak teleurgesteld in hulp. Jongeren wordt 
van alle kanten hulp aangeboden. Vaak is dat tijdelijk en zonder enig 
resultaat. Hierdoor ontstaat wantrouwen jegens hulpverleners en hun 
organisaties.

Jongeren uit de doelgroep (voor programma’s) vallen buitenbeeld zo 
is geconstateerd (SCP, 2019). De samenwerking tussen de ‘keten-
partijen’ in het veld is slecht. In tegenstelling tot voor de privatisering 
die begon in de jaren negentig hebben nu alle ketenpartners -inclusief 
de gemeenten- een verdienmodel gemaakt van sociale activering en 
arbeidstoeleiding. Kortom een ‘bespaar of overlevingsmodel’. Het draait 
alleen om geld en iedereen is met de ‘eigen’ organisatie c.q. ‘broek 
ophouden’ bezig.
Er zijn (daarom) veel systeemfouten: Communicatie en gegevens-
overdracht tussen organisaties is slecht. De Jongeren zijn daardoor 
uit beeld en gemeentelijke organisaties pikken meldingen door UWV 
niet op. (SCP, 2019). Als oorzaak wordt onder meer gewezen naar 
privacy wetgeving, en naar de registratie-mentaliteit die voortkomt uit 
wantrouwen binnen en tussen organisaties en naar de burger. 
Wantrouwen van de bovenwereld (Belastingdienst, Gemeenten, UWV) 
naar burgers en visa versa leidt tot onoorbaar gedrag van publieke 
organisaties. Wantrouwen tussen organisaties groeit en daarmee de 
behoefte aan meer controle. Dit leidt vervolgens weer tot meer regels 
en controle van de controleurs. Tegelijk worden Hete aardappels die 
veel registratie en aandacht vergen doorgeschoven.
De samenwerking rond kwetsbare jongeren is versplinterd. Zo is de 
regie afwezig in de maatschappij om jongeren met een beperking 
van adequate zorg en hulp te voorzien. Een gezamenlijke focus van 
alle betrokkenen om jongeren aan het werk te krijgen ontbreekt. Er 
is sprake van een overlevingsmodus van (hulp-)organisaties en hun 
medewerkers in voortdurende transitie, daardoor is er belang van 
betrokken organisaties om de jongere binnen (het) eigen domein (en) te 
houden. Zo hebben indicatiestellers zelf belang bij af- of toewijzing van 
subsidie- en budgetaanvragen door en voor klanten.
Bijkomend probleem is dat digitale informatiesystemen niet op 
elkaar aansluiten (vanwege privacy problemen en Wet AVG16). En als 
het om privacy gaat heeft ook de werkgever een probleem ‘Als de 
werkgever een probleem signaleert bij de werknemer, rond gezondheid, 
thuissituatie of schulden, dan mag en kan hij dat nergens melden’, aldus 
een werkgever. Een oplossing voor dit probleem kan zijn het gebruik 
van omschrijvingen van de beperking die voldoet aan de Wet AVG en 
de Wet gelijke behandeling gehandicapten (zie hoofdstuk 8). Ook de 
Handreiking die gemeente Amsterdam opstelde voldoet daar aan.



27

17. Onderzoek PGO-support, 2019. Daar is nu een naam voor ‘Boomers’.
18. De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is een classificatie voor het beschrijven van het 
 functioneren van mensen en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven.
19. Vereniging Zeldzame Ziektes

Egosystemen in plaats van ecosystemen overheersen de zorg-,  
patiënt- en gehandicaptenorganisaties. Deze maatschappelijke 
organisaties worden aangestuurd door mensen die hun Egosysteem, 
aan de top van de apenrots (Alfa mannetjes en vrouwtjes), prevaleren 
boven het bouwen van samenwerkende ecosystemen rond de 
kwetsbare jongeren. Er zijn bijvoorbeeld veel klachten van patiënt-  
en cliëntbelangenorganisaties dat er geen instroom van jonge leden 
is. Omdat het in de regel oudere bestuurders betreft hebben zij 
geen affiniteit met jongeren. De jongeren klagen dat zij binnen die 
organisaties niet gehoord worden en dat daar voornamelijk over leed 
wordt gesproken en niet over mogelijkheden (PGO-support, 2018).  
Het verwijt van jongeren dat zij niet gehoord worden geldt overigens 
ook voor politieke - en bestuurlijke organisaties17.

C 2. ONDERWIJS VECTOR
Vaststaat dat veel van de kwetsbare jongeren geen startkwalificatie 
hebben vanwege vroegtijdige schooluitval. Dat wordt geweten aan 
de slechte kwaliteit van het onderwijs aan jongeren met een afstand 
arbeidsmarkt. En met name de slechte kwaliteit van de professionals en 
van het onderwijsinstrumentarium. Dit wordt onder meer veroorzaakt 
door een tekort aan gediplomeerde docenten en ook doordat kwetsbare 
jongeren vaak op dezelfde scholen met weinig middelen terecht 
komen waardoor de kwaliteit van het verzorgde onderwijs verder daalt 
(Heckman, 2007).
De focus van het onderwijs aan kwetsbare jongeren ligt niet op werk, 
zeker niet als ze een handicap hebben. ‘Op school wordt het belang van 
werk niet uitgelegd’. De aansluiting van het aanbod van scholen bij de 
mogelijkheden van jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
is (te) beperkt. Tegelijkertijd zijn de eisen die het reguliere onderwijs 
stelt aan leerlingen hoog. De participatiegerichtheid van het (V)SO en 
het reguliere onderwijs zijn daarom van groot belang voor instroom 
in programma’s. Evenals de beschikbaarheid van een adequaat 
instrumentarium voor arbeidsmarkttoeleiding in het onderwijs.

C 3. ZORG VECTOR
De focus van de zorg is onvoldoende gericht op participatie en werk. Te 
vaak ligt de focus op de medische diagnose die van belang is voor het 
ontstaan van een recht op uitkering of op behandeling.  

Daarbij is de focus vooral gericht op curatieve zorg in plaats van op 
preventie en wordt het Medisch model gebruikt ‘Wat is de handicap’, in 
plaats van het ICF omgevingsmodel  ‘Wat zijn de mogelijkheden’18.

De kwaliteit van de zorg is tevens een belangrijke vector. De 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg is van belang 
om jongeren naar werk te kunnen begeleiden. Daarbij gaat het om 
de effectiviteit en de doelmatigheid van de zorg die jongeren en 
hun ouders ontvangen, de tijdigheid waarmee problemen worden 
gesignaleerd en aangepakt, de kwaliteit van de diagnostiek en integrale 
samenwerking. 
Ondanks de roep om een integrale aanpak op basis van 
overeenkomstige handicaps en behoefte aan hulpmiddelen 
blijft medische zorg verkokerd naar (de meest winstgevende) 
diagnosegroepen. Daar werken de farmaceutische industrie, 
verzekeraars, professionals en patiënten- en cliëntorganisaties  
aan mee’19. 

C 4. ARBEIDSMARKT VECTOR
Nederland scoort slecht als het gaat om arbeidstoeleidingsbeleid is 
de conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR): ‘Een aanzienlijk deel van de mensen met een arbeidsbeperking 
staat buiten de arbeidsmarkt (60 procent): een percentage dat de 
laatste jaren zelfs is toegenomen. Tegelijkertijd investeert Nederland 
nauwelijks meer in actief arbeidsmarktbeleid, ook in vergelijking 
met andere landen in Europa. Mensen zonder werk krijgen bovendien 
nauwelijks scholing of persoonlijke begeleiding. En dat terwijl 
het hebben van werk zo belangrijk is voor de gezondheid en het 
welbevinden van mensen, en voor de sociale samenhang in ons land.’ 
(Engbersen, 2020).
Deze constatering is een opmaat voor antwoorden op 
onderzoekdeelvraag 3: Wat is het effect van de huidige 
arbeidsmarktsituatie op het ontwikkelen van programma’s voor de 
beoogde doelgroep? 
Zoals eerder genoemd was de ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
vergeleken met voorgaande edities van Youngmakers zeer positief. 
Krapte op de arbeidsmarkt deed ook de inkomens stijgen. 
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De jongeren die in 2019 nog niet deelnamen aan het arbeidsproces 
bleken steeds lastiger te activeren. 
Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat, hoewel 61% 
van de ondervraagde werkgevers zegt bereid te zijn een persoon met 
een beperking te plaatsen, slechts 23% dit ook daadwerkelijk kan 
realiseren (College voor de Rechten van de Mens, 2020). Zij tonen ook 
bereidheid tot aanpassingen op het werk zoals werkplek of werktijden. 
Minder dan 10% van de private werkgevers neemt daadwerkelijk 
gehandicapten in dienst20. Bij publieke werkgevers is dat minder dan 1%. 
De Quotawet stelt dat dit ten minste naar 3% moet stijgen. Er blijken 
dus vooral private werkgevers bereid in jongeren met een beperking 
te investeren, althans voor 2020. Die werkgevers dienen dan wel 
voldoende gefaciliteerd en ondersteund te worden bij arbeidstoeleiding 
en plaatsing.  
De administratieve belasting van werkgevers door complexe regelingen 
die het aannemen van kwetsbare jongeren bevorderen is echter (te) 
hoog.
De arbeidsmarkt van reguliere werkgevers heeft ook te kampen 
met het aanbod vanuit de onderwereld van ‘snelgeld’ banen. Zoals 
besproken in hoofdstuk 6 lokt de criminaliteit en verkeerde rolmodellen 
de jongeren weg van reguliere werkgevers. Daarbij kan radicalisering 
ook een negatief effect hebben op het aanbod van arbeidskrachten als 
dat afwijzing betekent van werkkleding en - gedragsvoorschriften.

C 5. SOCIALE ZEKERHEID VECTOR
De aantrekkelijkheid van een uitkering zoals de Wajong en aanpalende 
regelingen als de WMO en WW staat haaks op de instroom in 
programma’s. De financiële aantrekkelijkheid en zekerheid op lange 
termijn van de Wajong is voor honderdduizenden jongvolwassenen een 
reden niet aan arbeidsprogramma’s deel te nemen. De gerichtheid op 
non-participatie van de Wajong regeling en de aantrekkingskracht van 
de doelgroep gerichtheid van de Wajong belemmert de instroom naar 
programma’s. Na 2015 is dat met de strenge beperking van instroom in 
de Wajong wel veranderd voor de nieuwe lichting kwetsbare jongeren, 
maar de 200.000 (jong)volwassenen met een Wajong uitkering blijven 
liever aan de kant.
Dat heeft te maken met de complexiteit bij en gevolgen van stapeling 
van Wajong en aanpalende regelingen. Voor de zowel de jongere en 
de werkgever kan het vanwege complexe regelgeving na twee jaren 
dienstverband flink verkeerd uitpakken. 

De prikkels voor uitvoeringsinstanties van sociale zekerheid zijn een 
belangrijke vector.  Ook na 2015 zijn er nog financiële prikkels voor 
gemeenten om Wajong uitstroom naar werk te beperken en het UWV 
werkt nog nauwelijks mee aan initiatieven om gehandicapten naar 

werk te begeleiden. Daarom verschijnen er steeds meer rapportages 
die nieuwe prikkels willen om uitvoeringsinstanties tot participatie te 
stimuleren21. 

Het SCP (2019) schrijft: “De Participatiewet beoogt tot één regeling 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt te komen. De veronderstelling 
is dat gemeenten meer beleidsruimte krijgen en dat dit leidt tot een 
integrale aanpak en meer maatwerk, waardoor er meer mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk gaan. In de praktijk blijkt dat de 
integrale aanpak door decentralisaties in ontwikkeling is, maar dat 
er nog verbetering mogelijk is. Dit geldt ook voor de samenwerking 
van verschillende actoren in de regio. Ook de harmonisering van 

20. College voor de Rechten van de Mens, 2020. 
21. Zie Brief reactie van Arp aan TK, 2019 nav SCP-rapport, 2019 en Engbersen (2020)

Ook na 2015 blijft er sprake van complexe wetten en regels. Het 
SCP (2019) noemt dat het ‘Participatiewet falen’. Zo wordt het 
zogenaamde Doelgroepenregister steeds meer gevuld met mensen 
met een kleine afstand arbeidsmarkt waardoor degenen met een 
handicap buiten de selecties voor participatiebanen van de Banen-
afspraak vallen. Over deze verdringing en afroming van het bestand 
wordt veel geschreven . 

Onderzoeksvraag 4. Wat is het effect van gewijzigde beleid van de 
toeleidende organisaties? 
Gemeentelijke medewerking aan programma’s is noodzakelijk 
vanwege de wettelijke rol die deze na de stelselwijziging zijn 
toebedeeld. Mede vanwege de bezuinigingen bij gemeenten met 
veel laaggeschoolden zoals Eindhoven en Enschede zijn gemeenten 
taken rond arbeidstoeleiding meer zelf gaan oppakken in plaats 
van uitbesteden. Door dit ‘bespaarmodel’ zijn er lastig afspraken te 
maken over toeleiding van kandidaten naar nieuwe initiatieven zoals 
Youngmakers. 

Kortom, sinds de privatisering en decentralisatie hebben alle keten-
partners bij sociale activering en arbeidstoeleiding nu een verdien- 
dan wel bespaarmodel. 

Oplossing: Samenwerking (bijvoorbeeld tussen SBA en Ergon) kan, 
mits niet op dezelfde doelgroep dezelfde programma’s worden 
ingezet. Op elkaar afgestemde aanvullende programma-acties zijn 
mogelijk, zoals uitval voorkomen door naadloze doorstroom naar 
vervolgtraject en echte baan.



regelingen verbetert, maar is nog in ontwikkeling. Er is nog geen sprake 
van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt; er zijn nog 
steeds verschillende groepen, zoals het zittend bestand van de Wajong 
en de nieuwe doelgroep.  Aandachtspunt is dat de nieuwe doelgroep [bij 
gemeenten] niet altijd in beeld is en dat het vaak om tijdelijk werk gaat. 
Doorschuiven van de moeilijke gevallen leidt er toe dat teveel jongeren 
tussen wal en schip vallen. Minder moeilijke jongeren worden juist 
vastgehouden wat wordt benoemd als inkapselen van klanten.”

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM, 2020) deed naar 
aanleiding van de SCP conclusies een onderzoek en schrijft ‘Regelgeving, 
beleid én uitvoering moeten, gelet op het VN verdrag Gehandicapten, 
gericht zijn op het wegnemen van obstakels voor duurzame 
arbeidsdeelname voor mensen met een arbeidsbeperking’ en constateert 
dat dit nu niet het geval is.

Het personaliseren van de extra aandacht, zorg en financiële middelen 
die deze jongeren in de meeste gevallen levenslang nodig hebben vraagt 
om een nieuwe denkwijze over en organiseren van aandacht, zorg en 
financiering. Daarom vragen sommige belangen behartigers om een 
nieuwe stelselherziening. Zo pleit Illya Soffer, directeur Ieder(in), voor 
minder dominantie van De Zorg en voor een grotere rol voor gemeenten 
naar het Deense model (zie kader 7.1). Daar wordt tegen in gebracht 
dat dat gevaarlijk is omdat een op de vier gemeentelijke organisaties 
disfunctioneert en geen adequate zorg levert.

Kader 7.1 
Eén sterk gemeentelijk sociaal domein waarin 
 mensen voorop staan, Illya Soffer, directeur 
Ieder(in)

Het aantal mensen met psychische klachten en schulden neemt 
toe. En we zien meer jeugdigen met een beperking uitvallen in 
het onderwijs en vervolgopleidingen, bij het vinden van werk, 
het voorzien in een inkomen en goede huisvesting vinden. De 
optelsom van maatschappelijke kosten valt niet positief uit. 
Zorgelijk, en precies het omgekeerde van wat de bedoeling was 
van de decentralisaties.
[..]
Het idee was dat kosten beheersbaar worden door het 
terugduwen van de zorgvraag van ouderen, jeugd en 
volwassenen met (psychische) beperking. Terugduwen vanuit 
de duurdere specialistischer of intramurale zorg naar goedkoper 
eerstelijnszorg. En van daaruit weer naar de participatie-
samenleving met gratis inzet van informele ondersteuning en 
eigen kracht en eigen thuis.
[..]
Tegen beter weten in, ging de veranderingen gepaard met 
een forse bezuinigingsopdracht. De toegang tot het sociaal 
domein was bedoeld als welkomstpoort naar de lokale, 
inclusieve samenleving. In plaats daarvan werd het een streng 
bewaakte grensovergang om toegang te beperken tot schaarse 
voorzieningen. Met alle gevolgen van dien.
[..]
Wat we kunnen leren van de Denen is dat het helpt om het hele 
sociale domein in één hand (en één wet) te organiseren. Of het 
nu gaat om werk, inkomen, hulpmiddelen, wonen, onderwijs, 
ondersteuning, thuiszorg en andere verpleegkundige zorg, het 
is de gemeente die ervoor moet zorgen dat met de juiste mix 
aan voorzieningen inclusie en participatie worden bevorderd 
en mensen zo goed mogelijk meedoen. Daar komt geen arts of 
zorgaanbieder aan te pas.
Zijn we bereid te investeren in passend onderwijs, arbeid, 
inkomen, ondersteuning, verpleging, vervoer, ten koste van de 
zorgbegrotingen van aanbieders en verzekeraars?
[..]
Citaten uit Wat kunnen we leren van Denemarken? Coincide, 
Magazine voor de langdurige zorg, januari 2020.
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8   HOE KRIJG JE JONGEREN IN BEELD 
 (EN AAN DE SLAG)?
In dit onderzoek staan twee vragen centraal
1. Waarom zijn de jongeren nauwelijks voor projecten zoals  
 Youngmakers te winnen?
2. Hoe krijg je jongeren in beeld (en aan de slag)? 
Hen ‘aan de slag’ krijgen staat sinds maart 2020 tussen haakjes want 
het is zeer de vraag of er dit jaar nog nieuwe werknemers instromen 
gezien het voorspelde banenverlies. Daarmee zal het aantal kwetsbare 
jongeren flink toenemen. 

De verwachting is dat er na de Corona-crisis nieuwe kansen ontstaan. 
Deze verwachting is gebaseerd op demografische ontwikkelingen en 
groeiscenario’s voor de Maakindustrie en aanverwante bedrijfstakken. 
De beroepsbevolking vergrijst snel en om over enkele jaren over 
voldoende werknemers te beschikken zal de werkvloer inclusief 
worden. Vandaar dat we hier met een optimistisch geluid willen eindigen 
over dé toekomstig aangewezen partijen om sluitende programma’s te 
ontwikkelen en uit te rollen. Wie krijgen de kwetsbare jongeren wel in 
beeld en winnen hen voor instroomprogramma’s?

8.1 BELANG VAN INVESTEREN IN VERMOGENS VAN  
KWETSBARE JONGEREN
Twee Nobelprijswinnaars toonden in hun publicaties aan dat de 
samenleving er bij gebaat is om kwetsbare jongeren en adolescenten 
vaardigheden bij te brengen zodat zij een inkomen kunnen verwerven. 
Amartyra Sen (2013) is de grondlegger van de Capability Approach, 
hier vertaald als de ‘vermogensbenadering’. Hij constateert dat een 
samenleving als geheel profiteert van het verbeteren van het vermogen 
van gehandicapte en kansarme mensen om te werken door het 
aanbieden van zorg, onderwijs en begeleiding naar werk. Wereldwijd 
heeft een half miljard jongeren een handicap die hun ontwikkeling van 
vermogens om te werken belemmert, vaak omdat zij onvoldoende 
zijn geschoold én deel uitmaken van een samenleving die hen aan de 
kant laat staan. Sen toont op basis van internationale vergelijkingen 
aan dat een samenleving die zich richt op een rechtvaardige verdeling 
van schaarse goederen, zoals zorg, onderwijs en banen voor mensen 
met een handicap, leidt tot een productievere samenleving en een 
samenleving met meer welzijn voor alle burgers. 

Dit is empirisch aangetoond door de Nobelprijswinnaar James Heckman, 
die arbeidsmarktbeleid, scholing- en arbeidstoeleidingsprogramma’s 
evalueerde. 
Hij toonde aan dat programma’s gericht op verbetering van vermogens 
(Capabilities and Skills) van kwetsbare jongeren de samenleving 
meer oplevert dan het kost (Heckman, 2013, 2007). Daarbij benadrukt 
hij dat het rendement van de investering hoger is naarmate de 
interventies op jongere leeftijd worden gepleegd. Die investeringen 
dienen wel op latere leeftijd te worden herhaald om succesvol te zijn. 
Goed onderwijs aan kwetsbare jongeren kan hen uit de armoede doen 
ontsnappen maar, als dat niet wordt opgevolgd door het bijbrengen 
van werknemersvaardigheden wanneer zij adolescent zijn, dan is het 
maatschappelijk rendement laag. 

In zijn publicatie The Productivity Argument for Investing in Young 
Children beschrijft Heckman (2013) aan de hand van twee voorbeelden 
– kosten van vergrijzende arbeidsmarkt en criminaliteit -  hoe je het 
rendement van investeren in kwetsbare jongeren empirisch kunt 
aantonen. 
In de eerste plaats toont hij aan waarom de veroudering van de 
beroepsbevolking in de Verenigde Staten er toe leidt dat er in de 
toekomst een groter beroep gedaan gaat worden op de groep 
kwetsbare jongeren. ‘Future workforce growth will come from older 
workers and from demographic groups in which, for a variety of 
reasons, dysfunctional and disadvantaged families are more prevalent.’ 
Niet in hen investeren zal leiden tot een lagere welvaartsgroei of deze 
geheel reduceren. Heckman schrijft dat die investeringen kostbaar 
zullen zijn omdat het ontwikkelen van vermogens en vaardigheden van 
de kwetsbare jongeren op latere leeftijd dat nu eenmaal vereist. Velen 
hebben zich namelijk al teleurgesteld van de reguliere arbeidsmarkt 
afgekeerd. In Nederland zien we, althans voor dit crisisjaar, eenzelfde 
ontwikkeling. De vergrijzing van de arbeidsmarkt zal zich ook na de 
crisis doen gelden, dus niets doen is geen optie.
In het andere voorbeeld toont Heckman aan dat investeren in 
kwetsbare jongeren loont omdat het de maatschappelijke kosten van 
criminaliteit reduceert. Voor de VS worden die geschat op ruim een 
triljoen dollar per jaar22. 

22. Crime is a major burden on American society. Estimates [are] that the net cost of crime (after netting out transfers) is over $1.3 trillion  
 per year in 2004 dollars. The per capita cost is $4,818, in the same dollars. 



 Investeren in scholing en werknemersvaardigheden is een belangrijke 
misdaadpreventiestrategie. ‘Educational policy is far more effective 
per dollar spent than expenditure on police’. Later in dit hoofdstuk 
kunnen we lezen dat die gedachte inmiddels ook in Nederland is geland. 
Niet alleen vanwege preventie van misdaden, maar ook preventie van 
radicalisering.

8.2 INVESTEREN IN RENDERENDE VECTOREN 
Het programma Youngmakers 2.0 wilde bijdragen aan het principe 
van Social Return on Investment. Tegen relatief lage kosten zouden 
kwetsbare jongeren en werkgevers in de Maakindustrie optimaal 
worden bediend. Het programma beoogde een langdurige match te 
bewerkstelligen tussen werkgever en werknemer. Ondanks de goede 
bedoelingen bleken kandidaten zeer lastig te vinden. Zoals we in de 
eerdere hoofdstukken beschreven is daar niet één oorzaak voor want 
tientallen vectoren spelen een gezamenlijke rol.

De Programma specifieke vectoren die instroom beperken zijn 
(hoofdstuk 5) onder meer gebrekkige samenwerking van organisaties 
en verkeerde communicatie en informatie naar de kwetsbare 
jongeren, hun begeleiders en directe omgeving. De deskundigen 
zijn het er over eens dat sluitende programma’s volop dienen in 
te zetten op de Persoonlijk perspectief vectoren van de jongere 
(hoofdstuk 6). Voor effectieve programma’s betekent dit dat zij de 
wensen van de jongeren zelf centraal stellen, begeleiders jongeren 
opzoeken op straat, in koffieshops etc.. Voor het binnenkrijgen 
van kandidaten voor innovatieve programma’s zoals Youngmakers 
kan geen gebruik worden gemaakt van de reguliere kanalen zoals 
gemeente, participatiebedrijf, UWV of scholen. Dat komt mede omdat 
die net zoals de zorg en verzekeraars de belangen van de eigen 
organisatie en eigen baan voorop stellen (hoofdstuk 7). De belofte 
dat decentralisaties en privatisering de hulp aan kwetsbare burgers 
verbetert is niet uitgekomen. De belofte van een begrotingsoverschot 
bij de rijksoverheid kwam wel uit.
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A. Programma’s richten op Persoonlijk perspectief
Het Persoonlijk perspectief van de jongere centraal stellen betekent 
sluitende programma’s volop inzetten op de Individuele benadering. 
‘Vol energie op de jongere inzetten levert op de lange termijn het 
meeste op!’. En dan vooral op de vectoren: De wens van de jongere, 
ofwel de Werkintentie en het Werkgedrag. Dat betekent de ideeën 
van de jongere als uitgangspunt nemen in combinatie met het 
personaliseren van de leer- en werkomgeving en werkzaamheden. 
‘Het individu, daar moet je steeds meer naar kijken! De kandidaat iets 
te bieden hebben’ dat vraagt om een integrale benadering door alle 
betrokken partijen. Dit sluit onder meer aan op de integrale aanpak door 
Indaad in Amsterdam, en de aanpak risico-jongeren door gemeente 
Amsterdam (zie Amsterdam 2019), van ‘Jong en je wil wat’ en het 
nieuwste project in Eindhoven De Rode loper, dat in deze en negen 
andere gemeenten in Nederland wordt gefinancierd door het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid23. Deze projecten worden extra gefinancierd 
omdat ze intensief zijn en kostbaar vanwege de lage caseload van de 
begeleiders. Ook de onderhandelingen tussen partijen die een integrale 
aanpak met zich mee brengt is kostbaar. Financiering gebeurt steeds 
vaker vanuit het ministerie van J&V met het oog op toenemende 

criminalisering en radicalisering van kwetsbare jongeren. Het ministerie 
propageert daarbij de IPTA-aanpak: Integrale Persoonsgerichte 
Toeleiding Arbeid (Zie kader 8.1). 

Tweehonderdduizend jongeren zijn uit beeld (SCP, 2019), dat 
ondanks de hoge registratie dichtheid in Nederland. In een stad als 
Eindhoven zouden zo’n 1500 Spookjongeren rondhangen. Daarom 
zeggen de deskundigen ‘Je moet de wijken in en ze daar opzoeken’. 
En samenwerken met partners die daar al zitten en met de voeten in 
de klei werken, integrale samenwerking met betrouwbare partners 
voorkomt dat partners hun klanten vasthouden en inkapselen. 

23. Zie onder meer: Gemeenten leggen de rode loper uit voor kwetsbare jongeren richting school en werk 

Kader 8.1  Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA)-aanpak

De Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) aanpak richt 
zich op kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar die zich door anderen 
voor hun karretje laten spannen en die gemotiveerd zijn om met hun 
toekomst bezig te gaan. 

Het gaat om jongeren bij wie het risico bestaat dat zij zich tot stelsel-
matige daders van high impact crimes ontwikkelen en die te maken 
hebben met persoonlijke beperkingen, gedragsproblemen en ontre-
gelende factoren op andere leefgebieden, zoals het ontbreken van 
een reguliere dagbesteding (school of werk), een moeilijke financiële 
situatie en problematische schulden, gezondheidsproblemen, een 
problematische of onzekere woonsituatie en een laag welbevinden. 
Het doel is het normaliseren van het leven van deze jongeren: zo snel 
mogelijk aan het werk, een ondersteunend sociaal netwerk, vrijetijds-
activiteiten en een stabiele situatie op andere leefgebieden. Hoe meer 
risicofactoren beperkt of weggenomen kunnen worden, hoe groter 
de kans dat ze op het rechte pad en aan het werk blijven. Deelnemers 
krijgen een coach die hen intensief en langdurig begeleidt: vraag-
gericht maatwerk. Jongere en coach samen kunnen een beroep doen 
op ondersteuning door andere professionals zoals een jobhunter, 
consulent schuldhulpverlening, sociaal werker van een wijkteam, 
ggz-begeleider, maatschappelijk werker van een woningcorporatie, 

wijkagent, begeleider van MEE, mentor of stagecoördinator van een 
onderwijsinstelling enzovoort. Jongere en coach houden hierin samen 
de regie. 

De aanpak bestaat uit vier fasen: scout – quick scan – match & wrap 
around – coach. 

De IPTA coach vormt de rode draad door al deze fasen, van contact 
leggen tot vinden van een werkplek, organiseren van een wrap around 
team en begeleiden op die werkplek, ondersteunen van de rest van 
het gezin, een jongere ondersteunen in zijn contacten op straat en-
zovoort. De verschillende fasen zullen in de praktijk soms door elkaar 
lopen. 
Als de jongere enkele maanden regulier aan het werk is en de situatie 
stabiel is, kan de begeleidingsintensiteit omlaag. De coach blijft 
beschikbaar als zich problemen of veranderingen in de situatie 
voordoen.

Citaat uit: Samenvatting modelwerkwijze Integrale Persoonsgerichte 
Toeleiding Arbeid (IPTA) dr. Henk Spies 8 Januari 2018. Een initiatief 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Portefeuille Aanpak High 
Impact Crimes
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8.3 VECTOREN WERKINTENTIE EN WERKGEDRAG CENTRAAL 
BIJ INSTROOM IN PROGRAMMA’S EN WERK
Zoals vaker genoemd zijn voor instroom in programma’s van groot 
belang de Persoonlijk perspectief Tensor Vectoren. Maar welke zijn 
belangrijker? 
Bij de zoektocht naar het beste programma om jongeren te bereiken 
voor instroom hanteren we hier een Capablity of Skills24 gedragsmodel. 
De afhankelijke variabele in het onderhavig onderzoek is de verandering 
in participatiestatus van de jongere, namelijk instroom in programma’s 
(rechts in figuur 8.1). De participatiestatus is een bepaalde trede 
van een persoon op de route naar een reguliere baan (hoofdstuk 5). 
Bijvoorbeeld van zorg en hulpverlening via activering, voortraject, 
praktijkscholing en stage richting reguliere arbeid. Verhoging van 
participatiestatus hangt statistisch samen met werkintentie en 
werkgedrag van de jongere (figuur 8.1). 
Dit blijkt uit longitudinaal onderzoek waarin 120 jongeren met 
gedragsmoeilijkheden vier jaar lang werden gevolgd op hun weg 
naar werk. Het bleek dat een hogere mate van werkintentie en 
werkgedrag van de jongere sterk samenhangen met de verbetering 
van participatiestatus op de langere termijn25. Ook de deskundigen 
die voor het onderhavige onderzoek zijn geïnterviewd bevestigen 
dat programma’s die werkintentie en werkgedrag verbeteren en 
actief monitoren de kans verhoogt dat een jongere instroomt in 
programma’s en stijgt in participatiestatus. Dit is dus een belangrijk 
aangrijpingspunt voor organisatoren, begeleiders en jobcoaches die 
instroom in programma’s willen realiseren. Overigens kan de relatie 
ook omgekeerd gelden: verbetering van de participatiestatus leidt tot 
betere werkintentie en beter werkgedrag.

Werkgedrag omvat onder meer de Persoonlijk perspectief vectoren 
(mate van waargenomen) productiviteit, zelfstandigheid (bij het 
uitoefenen van taken), leervermogen, stressbestendigheid en de mate 
dat de jongere afspraken nakomt. De werkintentie omvat de vectoren 
bereidheid om te werken en te leren. In figuur 8.1 is weergegeven 
hoe de vectoren werkintentie en werkgedrag samenhangen met 
andere belangrijke vectoren die de instroom in programma’s en 
arbeidsparticipatie bevorderen.

Werkgedrag en werkintentie hangen samen met de verwachtingen 
van de sociale omgeving (ouders, vrienden) en het zelfvertrouwen 
van de jongere (algemeen en met betrekking tot werk) en de mate 
van zelfsturing. Belangrijke vectoren zijn het gedrag van de ouders 
ten aanzien van werk en scholing en hun begeleiding bij zorg, wonen 
en reizen. En daarbij de directe omgeving zoals vriendenkring en 
begeleiding vanuit school, werkgever en zorg. 

Van de Individuele jongere vectoren blijken vooral het psychisch 
welbevinden tot uitdrukking gebracht in depressieve gevoelens en 
angst samen te hangen met participatie status. Meldt de jongere meer 
depressie en angst dan zal ook de instroom in projecten minder zijn. 
Jongeren met meerdere gedragsmoeilijkheden of die overmatig alcohol 
en drugs gebruiken of lager geschoold zijn scoren relatief minder goed 
op werkgedrag, hebben een lagere participatiestatus en stijgen minder 
vaak in status.  
Het aangrijpen op deze vectoren is uitermate relevant voor begeleiders. 
Begeleiders blijken overigens deze aspecten regelmatig al zelf in kaart 
te brengen (zie De Vos, 2011). 

24. Het gedragsmodel sluit aan op het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelde ICF-model. Dit is een conceptueel  
 model dat helpt om zicht te krijgen op de kennisbehoeften van de afzonderlijke disciplines, de raakvlakken daartussen en de  
 overlap op deelgebieden. 
25.  De Vos (2011) Routekaart naar werk, vierde meting, paragraaf 6.8.
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Figuur 8.1 Tensor vectoren van invloed op instroom in programma’s
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C. Maatsch. barrières
prestatiedruk 
systeemdruk 
geen regie

C. Maatsch. kwaliteit
Focus onderwijs en 
zorg 
Integrale benadering 
Faciliteiten werkgever

Directe omgeving 
Arbeidsoriëntatie 
ouders en anderen. 
Stimuleren werken 
door ouders/school

Self efficancy 
Zelfvertrouwen en 
zelfsturing

Werkintentie
Instroom in 
programma, 
Participatiestatus

Werkgedrag

Vertrouwen in 
begeleider en 
programma

2. Ouders/verzorgers
Woonsituatie, 
Begeleiding bij wonen

3. Directe omgeving
School, vrienden, 
rolmodel, zorg, 
werkgever

A. Specifiek Programma 
vectoren
Organisatie
Communicatie met 
jongeren
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Samenwerkingspartners
Zoekt jongeren op  
Caseload

Voor de instroom in programma’s zijn ook de in hoofdstuk 5 en 
paragraaf 8.2 besproken A. Specifiek Programma Tensor vectoren van 
belang (figuur 8.1). Daarbij gaat het om zaken als heldere communicatie 
toegespitst op de jongere en begeleider en vertrouwen in de informatie, 
de zorg- en hulpverlening en de juiste samenwerkingspartners. 
Programma’s waar de jongeren worden opgezocht, met een breed 
organisatorisch draagvlak en kleine caseload voor de begeleider hebben 
een positief effect op participatiestatus.

8.4  MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM TENSOR VECTOREN
De geïnterviewde deskundigen veronderstellen dat vectoren genoemd 
onder maatschappelijke barrières negatief samenhangen met 
werkintentie en werkgedrag en (de verandering) van participatiestatus 
(figuur 8.1). Die genoemd onder maatschappelijke kwaliteit hebben een 
positief effect.

De individuele benadering ondervindt, sinds de stelselherziening, 
barrières van het ontwikkelde maatschappelijk systeem waar aandacht 
voor de jongere en zorg en financiële middelen zijn geconcentreerd bij 
de uitvoerende partijen op basis van eigen organisatie en persoonlijke 
belangen (hoofdstuk 7). Daarbij wordt de jongere als kostenpost 
opgevoerd en gezien als een risico factor in de bedrijfsvoering. 
Systeemfouten, complexe wet- en regelgeving en het ontbreken van 
regie hebben een negatieve uitwerking op werkintentie en werkgedrag. 

Verbetering van de kwaliteit van onderwijs, zorg en integrale 
samenwerking verbeteren werkintentie en werkgedrag. Kwaliteit houdt 
onder meer in dat de focus ligt op het belang van ‘werk’ voor de jongere. 
Ook het faciliteren van de werkgever draagt positief bij.
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Regie en verantwoordelijkheid
Het personaliseren van onderwijs, zorg en financiële middelen en de 
aandacht die kwetsbare jongeren in de meeste gevallen levenslang 
nodig hebben roept om een nieuwe denkwijze over, en organiseren 
van, aandacht, zorg en financiering. Dat leidt er toe dat veel 
belangenbehartigers pleiten voor een nieuwe stelselherziening. Zo pleit 
Illya Soffer, directeur Ieder(in), voor minder dominantie van De Zorg en 
voor een grote regie rol voor gemeenten naar Deense model
 (zie kader 7.1). Belangenbehartigers van patiënten met zeldzame 
ziektes pleiten daarbij voor minder macht van de farmaceutische 
industrie, omdat die hun belangen financieel niet interessant vindt.

Andere deskundigen constateren daarentegen dat de meeste 
gemeenten de hun toebedeelde regie niet oppakken. Zij doen juist 
voorstellen om deze meer bij andere partijen te beleggen. Voor de 
arbeidstoeleidingsprogramma’s betekent dit dat de regie over de in te 
zetten extra aandacht voor de kwetsbare jongere en zorg en financiële 
middelen belegd wordt bij de partij die verantwoordelijk is gesteld 
voor het bijbrengen van de ‘burgermansvaardigheden’ van jongeren, 
namelijk het onderwijs. 

Omdat volgens deze redenatie ‘burgermansvaardigheden’ dienen 
mee te bewegen met de levensfase van de kwetsbare jongere zal de 
regie functie nooit kunnen worden opgeheven, maar hooguit worden 
overgedragen aan de meest voor de hand liggende partij: bij werk zal 
dat de werkgever zijn, bij het ontvangen van een uitkering de gemeente.
Een regie-scenario vereist dus dat ‘onderwijs’ en ‘werkgevers’ samen 
regie afspraken maken over een sluitende aanpak en dat omzetten in 
een individueel aandacht-zorg-financiële middelen plan dat kan rekenen 
op de instemming van de jongere. Ouders en vakbonden kunnen de 
jongere daarin ondersteunen. De samenwerking waar de regie over 
wordt gevoerd zal meer partijen omvatten. 

Toekomstig programma’s stellen, zoals gezegd, de wens van de 
jongere centraal en worden ingebed in samenwerking systematiek 
van gemeente, scholen, participatiebedrijven, UWV, werkgevers en 
stakeholders die in de wijken en op de werkvloer actief zijn. Dit scenario 
pleit er kortom voor om de regie (en financiën) bij arbeidstoeleiding 
in handen van de school, successievelijk van de werkgever te 
leggen. De gemeente controleert op de uitgaven en resultaten en is 
verantwoordelijk voor jongeren die niet deelnemen aan scholing of 
werk. 

Informatieoverdracht en privacy
In het huidige systeem is er een groot probleem voor samenwerking 
tussen partijen vanwege informatie overdracht over ziekte en 
handicaps van jongeren. Dit laatste wordt deels veroorzaakt door de 

privacy wetgeving (AVG). Onze zuiderburen in Vlaanderen hebben hier 
oplossingen voor gevonden die aansluit bij AVG en het VN-Verdrag gelijke 
behandeling van mensen met een handicap. Zo hebben zij omschrijving 
van beperking in termen van disbalans ontwikkeld (zie kader 8.2).
Ook het Integratie Protocol dat de Vlaamse rijksoverheid gebruikt bij het 
plaatsen van werknemers met een handicap is ‘privacy proof’ omdat 
het uitgaat van ‘redelijke werkaanpassingen’ en niet van handicap. Dit 
protocol wordt nu gebruikt in Amsterdam.

Onpartijdigheid en objectiviteit bevordert samenwerking
Hoewel in Nederland de economische en sociale politiek niet bereid lijkt 
om de ideeën van Sen en Heckman rond vermogen en vaardigheden 
(capabilities) in de praktijk te brengen is er een groeiende groep 
professionals en wetenschappers die daar wel heil in ziet (Engbersen, 
2020). Maar, zo blijkt uit het onderhavige onderzoek, men is het 
volslagen oneens over hoe dat moet gebeuren, c.q. wie de middelen 
krijgt om dat te doen. Enerzijds is het aantal vectoren dat genoemd 
wordt als oorzaak voor het niet bereiken van de jongeren zeer groot, 
ook de meningen over wie de problemen het best kan oplossen 
verschillen sterk. De professionals van gemeenten en UWV enerzijds 
en re-integratie- en participatiebedrijven en jobcoachorganisaties 
anderzijds hebben hun eigen opvattingen en vooral belangen. 

Kader 8.2  Omschrijving van beperking in termen van 
disbalans.

• Een auditieve disbalans is een verstoring in de 
 gehoorwaarneming. 
• Een cognitieve disbalans is een verstoring in het vermogen om 
 informatie uit het dagelijks leven te interpreteren.  
• Een energetische disbalans is een verstoring in de   
 fysiologische respons van het lichaam voor het leveren van  
 arbeid door het lichaam.  
• Een motorische disbalans is een verstoorde motorische functie  
 in relatie tot de activiteiten behorende bij een taak.
• Een organische disbalans is een verstoorde reactie op stoffen  
 in de omgeving. 
• Een verbale disbalans is een verstoring in het uiten door middel  
 van mondelinge taal.  
• Een visuele disbalans is een verstoring in het    
 gezichtsvermogen.
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En zelfs binnen die organisaties verschillen de verantwoordelijke 
professionals, betrokken bij de re-integratie en het werk van mensen met 
een arbeidsbeperking, sterk qua achtergronden en opleiding, en daarmee 
in hun mensbeeld en visie op het vakgebied26. Daar kan weinig consensus  
uit voortkomen, aldus de geïnterviewde deskundigen op basis van hun 
ervaringen uit het verleden.

Het Kabinet kan niet om de conclusies van het SCP heen en constateert 
(opnieuw) dat partijen beter moeten samenwerken, zonder duidelijk aan 
te geven hoe27. “Met de verkenning en uitwerking van bovengenoemde 
maatregelen voor de groep jongeren van 16 tot 27 jaar – verduidelijking 
van de regierol van gemeenten, jongeren integraal in beeld, 
vervolgaanpak VSV en meer ruimte voor maatwerk - wil het kabinet 
samen met betrokken partners, in aanvulling op reeds bestaande 
initiatieven en met aandacht voor preventie, toewerken naar een (nog 
meer) integrale en sluitende aanpak, waarin verschillende partijen 
(zoals overheid, onderwijs, sociale partners, zorg, justitie en veiligheid) 
samenwerken om jongeren effectief te begeleiden naar een 
zo zelfstandig mogelijk bestaan”. 
Kortom, meer van hetzelfde.

Sen (2013) bespreekt in zijn boek Het idee van rechtvaardigheid uitvoerig 
hoe de oplossing voor het samenbrengen van verschillende opvattingen 
en belangen kan worden gevonden in de Capability theorie. Hij toont met 
voorbeelden aan dat mensen over verschillende vermogens (capabilities) 
beschikken en om die reden een ander idee over rechtvaardigheid 
hebben. En terecht. Daarbij pleit Sen impliciet voor ‘zeggenschap en 
eigenaarschap bij degene om wie het gaat’. 

Om alle betrokken partijen toch bij elkaar te laten komen is de 
oplossing een onpartijdige en objectieve buitenstaander in te 
brengen. Door bijvoorbeeld gezamenlijk te spreken over hoe 
arbeidstoeleidingsprogramma’s op te zetten en wie de middelen krijgt 
om dat te doen in aanwezigheid van de onpartijdige en objectieve 
buitenstaander wordt de meest rechtvaardige oplossing gevonden.
Kortom, er zal veel worden vergaderd in Nederland, vooralsnog vooral 
vanuit huis en via internet.

26. Citaat uit de oratie van prof. dr. R. Blonk op 6 april 2018.
27. Ministerie O C en W (2019) Kabinetsreactie Interdepartementaal beleids  
 onderzoek Jongeren met een afstand tot de rbeidsmarkt, 4 oktober 2019 
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NAWOORD
We leren van de vooraf beschreven exercitie dat in de huidige crisis 
het aantal kwetsbare jongeren aanzienlijk zal stijgen en daarmee de 
behoefte aan op het individu toegesneden integrale programma’s.  
‘Het individu, daar moet je steeds meer naar kijken!’ Het aanbieden 
van programma’s alleen is daarbij niet voldoende. ‘Je moet de wijken 
in en ze daar opzoeken’.

Vanuit de instituties is er veel nadruk op ziekte en niet op wat mogelijk 
is. Kwetsbare jongeren willen niet tobben en juist van het leven genieten 
en kansen bezien. Ze worden door instanties en hulpverleners te vaak 
aangesproken op hun beperking en haken daarom af. 
Daarbij zijn veel jongeren te vaak teleurgesteld door hulporganisaties. 
Jongeren wordt van alle kanten hulp aangeboden. Vaak is dat 
ongestructureerd, niet gecoördineerd, tijdelijk en zonder enig 
resultaat. Hierdoor ontstaat wantrouwen jegens hulpverleners en hun 
organisaties. Velen verdwijnen uit zicht en uit de registratiebestanden 
en sommigen worden teruggevonden in bestanden van politie 
en justitie. 

Tijdens onze exercitie worstelden wij met het dilemma van de 
persoonlijke aanpak versus de aansturing van die persoonlijke aanpak. 
De persoonlijke aanpak is ingebed in de individuele benadering die de 
meeste programma’s in Nederland sinds enkele jaren hanteren. Dat 
geldt voor programma’s zoals Youngmakers die kwetsbare jongeren 
benaderen vanuit de gedachte van ‘eerst het individu trainen, dan het 
individu plaatsen’ (training before placing). En eveneens voor diverse 
Banenafspraak-programma’s die eerst willen plaatsen (placing in a real 
job and training on the job). 
Bij beide benaderingen hebben de organisatoren geen oog voor de zeer 
belangrijke derde factor: de zeggenschap en eigenaarschap van degene 
om wie het primair gaat. Juist daaraan ontbreekt het in de programma’s 
(Rebergen, 2018). 

De gemeenten hebben met de overname van de sector welzijn onder de 
werking van de Wmo (en de Participatiewet) luid en duidelijk bewezen 
dat zij niet in staat zijn om de derde factor in relatie tot ‘training before 
placing’ en ‘placing and training on the job’ vorm te geven. Als de 
financiers van de benaderingen kunnen zij iedereen opleggen wat er 
moet gebeuren. Het adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ streept de derde 
factor weg en betekent ‘geen zeggenschap en eigenaarschap bij 
degene om wie het gaat’. Daarbij viert de bureaucratie hoogtij, die de 
gemeenten hebben geadopteerd van de zorgsector en verzekeraars. 
Nota bene, zelfs de jeugdzorg, dagbesteding en woonondersteuning 
ontsnappen niet aan het tijdschrijven tot op de minuten nauwkeurig. 
De boekhouders hebben het nog steeds voor het zeggen, ondanks de 
decentralisatie van financiële middelen (transitie) en de belofte van 
verandering (transformatie). Het Deense model invoeren in Nederland 

is geen oplossing van het dilemma van de persoonlijke aanpak 
versus de aansturing daarvan. Het Deense model legt de complete 
verantwoordelijkheid in handen van de lokale structuren die door de 
overheid bereglementeerd zijn. Dat betekent onderwerping van het 
individu aan het collectief en ‘geen zeggenschap en eigenaarschap bij 
degene om wie het gaat’.

Dokters, wetenschappers, ambtenaren, bestuurders van patiënten-
organisaties en politici laten zich zeer moeizaam de les lezen door 
(groepen) burgerlijke ervaringssprekers. Daarom is de derde factor 
én het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap een 
politieke eis waar waar kritische ervaringsdeskundigen dagelijks 
voor vechten.
Onze exercitie toont de noodzaak aan dat in Nederland de zeggenschap 
en het eigenaarschap van degene(n) om wie het primair gaat, in het 
denken en doen rond programma’s een heel belangrijke plaats moet 
krijgen. Daarbij bedoelen we de mensen met een beperking zelf, en 
pas in tweede termijn diens vertegenwoordigers zoals familie 
en mantelzorgers.

Het personaliseren van onderwijs, zorg en financiële middelen en de 
aandacht die kwetsbare jongeren in de meeste gevallen levenslang 
nodig hebben roept om een nieuwe denkwijze over en organiseren van 
aandacht, onderwijs, zorg en financiering.

Waarschijnlijk zit een groot deel van de werkgevers de komende  
2 à 3 jaar niet op nieuwe werknemers te wachten en zullen met  
moeite voldoende werk voor hun huidige werknemers vinden. 

2020 is een ‘verloren jaar’ voor het organiseren van arbeidstoeleidings-
trajecten gelet op de grote onzekerheid van het in voldoende mate 
kunnen bieden van baangaranties. Dan kunnen toeleidingstrajecten 
naar reguliere werkgevers voor kwetsbare jongeren tijdelijk worden 
afgeschaft want aan het einde kan geen baangarantie worden 
gegeven. Beter is het om gesubsidieerde banen in de luwte te creëren, 
bijvoorbeeld in de zorg, Maakindustrie en landbouw.

Dat alles neemt niet weg dat het juist nú de tijd is werk te maken van de 
noodzakelijke herziening van het organiseren van aandacht, onderwijs, 
zorg en financiering van programma’s die tot doel hebben kwetsbare 
jongeren de kans te bieden om zo zelfstandig mogelijk te voorzien in 
hun eigen levensonderhoud. In onze rapportage pleiten we daarbij voor 
grotere invloed van werkgevers, scholen en mensen waar het over gaat 
ten koste van gemeenten.
Overheden, zorgorganisaties, verzekeraars en bedrijfsleven dienen hun 
bijdrage te heroverwegen en businessmodellen, die het eigen belang 
voorop stellen, plaats laten maken voor solidariteit (zie Rutjes, 2014).
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