
 

INCLUSIEPAMFLET       Juni 2019 
 Meer kwetsbare jongeren duurzaam aan het werk in Drechtsteden en omstreken 

In november 2018, april 2019 en juni 2019 kwamen bij onze praktijktafels in Drechtsteden dertig werkgevers 
en vertegenwoordigers van publieke partijen en scholen bijeen. We bespraken de problemen die zij 
tegenkomen en werkten samen aan oplossingen voor vier belangrijke thema's in de regio Drechtsteden en 
omstreken. Doel: een gezamenlijk plan van aanpak voor de regio, samengevat in dit inclusiepamflet. 

In beeld krijgen en houden van kwetsbare jongeren 
 Jongeren die uitvallen - of dreigen uit te vallen - hebben weinig vertrouwen in instanties, waardoor zij zich 
niet laten begeleiden. Dit wantrouwen komt meestal voort uit negatieve ervaringen. Als jongeren van de 
radar verdwijnen, zijn ze voor zowel werkgevers als publieke instanties onvindbaar. 
✓ Zet een systeem op zoals multisignaal waar zowel medewerkers van publieke partijen als werkgevers 
terecht kunnen als een jongere uit beeld dreigt te raken. Laat dit aansluiten bij het project MatchMakers. 
Actie: start pilot bij gemeente Zwijndrecht.   
✓ Organiseer vaste contactmomenten vanuit de school dan wel organisatie waar de jongere als laatst in 
beeld was zolang er nog geen formele uitkering is. Actie: SPON. 
 
Stimuleren van doorontwikkeling 
 Als er (regelmatig) een wisseling van werkgever plaatsvindt, gaat de kennis die de vorige werkgever over 
hem of haar heeft opgedaan vaak verloren en dat is zonde. 
✓ Stel een portfolio à la het ‘Monsterboekje’ van de werknemer op waarin werkgevers zijn of haar 
kwaliteiten kunnen noteren, zodat de volgende werkgever deze informatie bij aanvang direct tot zijn 
beschikking heeft. Verkenning: Baanbrekend Drechtsteden. 
✓ Zorg voor één levensloopcoach die de jongere begeleidt, op alle leefgebieden, zowel tijdens de 
schoolperiode als later tijdens het werk. Verkenning: Baanbrekend Drechtsteden & MEE. 

Creëren van realistische verwachtingen bij werkgevers 
 Tijdens stages zijn werkgevers enthousiast over kandidaten, maar vaak veranderen de verwachtingen 
omtrent de belastbaarheid en loopbaanontwikkelingen zodra iemand in loondienst komt. 
✓ Doe al tijdens de stageperiode een loonwaardebepaling als indicator voor werkgevers, om zo 
verwachtingen te managen. Actie: vertegenwoordigers speciaal onderwijs en lokale vertegenwoordiger 
Baanbrekend. 
✓ Haak al tijdens de stageperiode een begeleider/regisseur vanuit Baanbrekend Drechtsteden aan, zodat bij 
hen de situatie vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Actie: vertegenwoordigers speciaal onderwijs en lokale 
vertegenwoordiger Baanbrekend. 
✓ Scholen krijgen een prominentere rol bij werkgevers- en ondernemingsbijeenkomsten. Actie: Baanbrekend 
Drechtsteden en De Normaalste Zaak zullen scholen aanhaken om tijdens werkgeversbijeenkomsten 
informatie te geven over de doelgroep kwetsbare jongeren. Wethouder Tycho Jansen en De Normaalste Zaak 
zullen ervoor zorgen dat scholen bij de ondernemersvereniging geïntroduceerd worden om daar informatie 
over de doelgroep te delen. 

Eén zichtbaar aanspreekpunt voor vragen en initiatieven 
 Werkgevers weten weinig van de regelingen die er zijn om kwetsbare jongeren op weg naar de 
arbeidsmarkt te helpen. 
✓ Zorg dat de informatie rondom regelingen voor werkgevers toegankelijker wordt. Baanbrekend 
Drechtsteden is de organisatie waar zowel werkgevers als scholen terecht kunnen met initiatieven. De 
zichtbaarheid van Baanbrekend kan voor werkgevers nóg meer verbeterd worden. Actie: Baanbrekend. De 
Normaalste Zaak en de gemeente Zwijndrecht ondersteunen Baanbrekend in deze positionering. 
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https://www.multisignaal.nl/

