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Onderwerp: Raadsinformatiebrief voortgang opsporing jongeren zonder startkwalificatie 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In het coalitieakkoord 2006-2010 en de onderliggende lokale jeugdagenda heeft de gemeente 
Ridderkerk de ambitie uitgesproken om jongeren niet afhankelijk te laten worden van een uitkering. 
Middels een amendement heeft de raad aangegeven een actieve, sluitende aanpak te wensen 
waarbij jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie, die bovendien niet op school zitten of werken 
actief worden opgespoord en door middel van begeleiding worden gestimuleerd om terug te keren 
naar het onderwijs. Met deze brief informeren wij u over de voortgang op deze ambitie. 
 
Opsporing  
Bij het opsporen en registreren van jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs (hebben) 
verlaten moet onderscheid worden gemaakt naar drie leeftijdscategorieën. De eerste groep, tot 18 
jaar, heeft te maken met een leer- cq kwalificatieplicht. Deze jongeren worden geregistreerd, 
begeleid en zonodig gesanctioneerd door leerplichtambtenaren. De tweede groep, 18 tot 23 jaar 
valt onder de RMC-regelgeving (Rotterdams Mobiliteits Centrum). De begeleiding terug naar het 
onderwijs of, indien het onderwijs geen haalbare kaart is, werk is uitbesteed aan de Jonge Krijger. 
Voor deze groep is er geen wettelijk kader van waaruit enige vorm van dwang kan worden 
toegepast. Begeleiding door de Jonge Krijger gebeurt dus op basis van vrijwilligheid. Tot slot is er 
de groep 23 tot 27 jaar. Zolang deze jongeren geen beroep doen op een uitkering en zich niet als 
werkzoekende inschrijven zijn zij 'onzichtbaar'.  
 
Registratie voortijdig schoolverlaters 
De registratie van schoolverlaters tot 23 jaar via RMC wordt uitgevoerd door de regioadministratie 
te Rotterdam. Deze administratie is lange tijd niet sluitend gebleken. De regioadministratie ontving 
uitsluitend uitvalmeldingen van Rotterdamse scholen. Hierdoor bleef bijvoorbeeld de uitval uit het in 
Ridderkerks aangeboden onderwijs (het Da Vinci College) onzichtbaar. Daar komt bij dat de regio 
geen toegang heeft tot de SUWInet-gegevens van inwoners van andere gemeenten dan 
Rotterdam. Van jongeren die op de aanschrijving van de regioadministratie aangeven te werken 
kan daarom niet worden vastgesteld of dit ook daadwerkelijk zo is.  
 
Inmiddels zijn de scholen rechtstreeks aangesloten op de verzuimadministratie van de IB-groep 
(tot 1 januari 2010 Informatie Beheer Groep, nu: Dienst Uitvoering Onderwijs). De 
regioadministratie kan nu dus op basis van woonplaats een volledig overzicht geven van voortijdig 
schoolverlaters. Het knelpunt van de onvolledige registratie is dus opgelost. 
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Een ander knelpunt is de gebrekkige informatie-uitwisseling met de regioadministratie in 
Rotterdam. Al drie jaar blijkt, ondanks herhaaldelijke verbeterafspraken, de regioadministratie niet 
in staat om ons op structurele wijze te voorzien van juiste en vooral tijdige informatie over voortijdig 
schoolverlaters. Omdat we afhankelijk zijn van deze informatie om deze schoolverlaters te kunnen 
bereiken kan er, zolang dit knelpunt een rol speelt, van een sluitende aanpak geen sprake zijn.  
 
Uit een informatieverzoek bij diverse andere gemeenten over de gebrekkige toelevering van 
informatie over voortijdig schoolverlaters blijkt dat veel gemeenten dit als een blijvende knelpunt 
ervaren. Verschillende regiogemeenten, waaronder Schiedam hebben daarom al besloten om de 
registratie van voortijdig schoolverlaters ter hand te nemen door de aanschaf van het door 
Metaobjects B.V. ontwikkelde Jeugdvolgsysteem (JVS).  
 
Onderzocht is in hoeverre JVS aansluit bij de behoefte van Ridderkerk. Het betreft een webbased 
ICT-systeem met een rechtstreekse aansluiting op enerzijds de gemeentelijke basisadministratie 
en anderzijds de leerlingenadministratie van de IB-groep. Het systeem is daarom in staat om 
realtime overzichten te genereren van voortijdig schoolverlaters die woonachtig zijn in de 
gemeente. Daarnaast kan een koppeling met SUWI-net worden gerealiseerd, waarmee direct 
nagegaan kan worden of niet-studerenden zijn uitgestroomd naar de arbeidsmarkt of wellicht een 
uitkering ontvangen. Met JVS wordt dus volledig voorzien in de informatiebehoefte van de 
gemeente voor de uitvoering van de RMC-taken. 
Het systeem kent naast een inleesfunctionaliteit echter ook een volgsysteem waarin 
leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers en de gemeentelijk klantmanager Jeugd indien nodig 
informatie met elkaar kunnen uitwisselen

1
. Hierdoor wordt het afbreukrisico dat bestaat bij de 

overdrachtsmomenten rond de verschillende regelingen (leerplicht, RMC, WIJ) teruggebracht en is 
de samenwerking tussen deze drie partijen sluitend gemaakt. Belangrijk bovendien is dat het 
systeem in staat is om de onderwijsgegevens van jongeren tot 27 jaar te raadplegen. De doelgroep 
23 tot 27 jarigen kan hiermee dus ook proactief en gericht worden benaderd.  
 
De kosten van JVS bedragen eenmalig maximaal circa € 18.000, inclusief implementatie, 
opleiding/training en projectleiding. Daarnaast kent het systeem een jaarlijkse beheersfee van € 
10.000,-. Vanuit de RMC-subregio zal in deze kosten een bijdrage worden geleverd van € 8.000 
eenmalig en € 7.000 structureel. De resterende eenmalige- en beheerskosten in 2010 en 2011 
worden gedekt uit het de middelen van het actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2011 zal gezocht 
worden naar een structurele oplossing voor de resterende beheerskosten. 

 
Brievenactie 
Om recht te doen aan de wensen van uw raad hebben wij, vooruitlopende op de implementatie van 
JVS, alle jongeren van 23 tot 27 jaar uit onze gemeente eenmalig aangeschreven. In een brief 
hebben wij jongeren gevraagd om aan te geven of zij studeren, werken, of zij in het bezit zijn van 
een startkwalificatie en of zij prijs stellen op begeleiding en ondersteuning indien er geen sprake is 
van een startkwalificatie. Uit deze brievenactie zijn de volgende resultaten tot stand gekomen: 
 
 
 

                                                      
1
 De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld een jongere die vanwege het bereiken van de leeftijd 

van 18 jaar niet langer onder de leerplichtwet valt, aanmelden voor begeleiding door RMC of 
klantmanager Jeugd.  
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Terugkoppeling Aantal Met behoefte aan 
ondersteuning 

Geen reactie 1435  

Geen startkwalificatie, geen 
lopende opleiding, geen werk 

18 17 

Geen startkwalificatie, wel 
werk 

28 8 

Wel startkwalificatie, geen 
werk 

30 17 

Wel startkwalificatie, wel werk 280 13 

Studerende 90 17 

Totaal aangeschreven 1881 72 

 
De afgelopen periode zijn deze gegevens verwerkt en is een plan van aanpak gemaakt om de 
jongeren die hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning van een passend aanbod 
te kunnen voorzien. Prioriteit is gegeven aan de groep jongeren zonder werk, studie of 
startkwalificatie. Deze jongeren zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij het 
Albedacollege. Van de 17 uitgenodigde jongeren zijn hier 7 verschenen. 6 van deze jongeren zijn 
geplaatst in een opleiding, taaltraject of zijn bemiddeld naar werk. Voor 1 jongere moet eerst 
kinderopvang worden georganiseerd, hier wordt actief aan gewerkt. 
 
De overige jongeren worden de komende weken uitgenodigd door de klantmanager Jeugd voor 
individuele intakegesprekken. Op basis van de intake wordt een individueel plan opgesteld en een 
passend aanbod gedaan om de jongere te bemiddelen naar opleiding of werk. 
 
Klantmanager Jeugd 
Het re-integreren en begeleiden van jongeren vereist een andere aanpak dan die van 
volwassenen. Zo zal de klantmanager zich doorgaans minder richten op uitstroom naar werk, en 
meer op uitstroom naar onderwijs of de combinatie onderwijs/werk. Om recht te doen aan die 
benodigde specifieke kennis is besloten om een klantmanager van GSC te specialiseren tot 
klantmanager jeugd. Deze klantmanager wordt bovendien voor 18 uur per week specifiek ingezet 
voor outreachende werkzaamheden, zoals het actief opzoeken van niet in begeleiding zijnde 
jongeren zonder startkwalificatie door middel van huisbezoeken en het actief bijwonen van 
activiteiten waar veel jongeren aanwezig zijn. 
 
Outreachende aanpak: Ridderkerk Flows 
Om het bereik van de outreachende aanpak te vergroten is overleg gevoerd met De Jonge Krijger. 
De Jonge Krijger verzorgt op dit moment de RMC-activiteiten (terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten) voor deze RMC-subregio. Deze organisatie beschikt over een zeer uitgebreide 
ervaring met het actief opsporen van jongeren en het doorbegeleiden van deze jongeren naar 
werk, onderwijs of (gemeentelijke) dienstverlening en zorg.  
Dit overleg heeft geleid tot een projectvoorstel. In dit voorstel wordt, aanvullend op en in 
voortdurende afstemming met de outreachende activiteiten van de klantmanager Jeugd contact 
gelegd met jongeren door het verspreiden van flysers op openbare plekken, het bezoeken van 
jongerenhangplekken, nachtleven en door het genereren van mond-tot-mond reclame. Zodra de 
situatie van de jongeren in kaart gebracht is legt de coach van de Jonge Krijger contact met de 
instantie(s) waar de jongere begeleiding van nodig heeft om een afspraak te maken. Indien nodig 
gaat de coach mee naar het eerste gesprek bij de instantie(s), dit vanwege een warme overdracht 
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en om de jongere niet uit het oog te verliezen. Het project richt zich op jongeren van 16 tot 27 jaar 
(doelgroep WIJ). 
 
Aanbod 
Het re-integratieaanbod voor jongeren is uitgebreid door het inkopen van specifieke, intensieve 
dienstverlening die zich richt op de begeleiding naar onderwijs, werken/leren of als laatste 
mogelijkheid werken. Wij richten ons hiermee met name op jongeren met middelzware 
problematiek en jonge alleenstaande moeders. Daarnaast is een zgn. 'Stagecaroussel' ontwikkeld 
waarmee jongeren gedurende een half jaar kennis kunnen maken met verschillende 
studiemogelijkheden en waarbij zij naast proeflessen ook korte snuffelstages doorlopen. Hiermee 
denken wij jongeren te ondersteunen bij het maken van een gefundeerde keuze voor een 
opleiding, waardoor het risico op uitval wordt verkleind. De eerste jongeren zijn inmiddels voor 
deze trajecten aangemeld. 
 
Centraal Casusoverleg Risicojongeren(CCR) 
In maart heeft het eerste centraal casusoverleg risicojongeren plaatsgevonden.  In dit overleg, dat 
bestaat uit Leerplicht, RMC en GSC wordt onderzocht welke informatie over de individuele jongere 
bij de aangesloten partijen bekend is. Partijen dragen zelf jongeren ter bespreking voor. Te denken 
valt aan de jongere die veelvuldig in aanraking met leerplicht is geweest, maar door het bereiken 
van de 18-jarige leeftijd niet langer door leerplicht begeleid kan worden. In het CCR kan besloten 
worden dat deze jongere proactief wordt benaderd door RMC of GSC.Op basis van die informatie 
kan vervolgens, samen met de jongere, een juiste keuze voor een begeleidingstraject worden 
gemaakt. Een bijkomend voordeel van dit overleg is dat de verschillende partijen beter op de 
hoogte raken van elkaars instrumenten en (on)mogelijkheden. Inmiddels heeft ook Barendrecht 
aangegeven aan te willen sluiten op dit overleg. 
 
Actieplan Jeugdwerkloosheid 
Door het Ministerie van SZW is budget verstrekt voor het leveren van een ‘extra inspanning’ om de 
jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Dit budget wordt verdeeld over 30 gemeenten met een 
plusvestiging van UWV WERKbedrijf, die vervolgens als coördinerend gemeente optreden. 
Oktober 2009 is door coördinerend gemeente Rotterdam hierop het regionaal actieplan 
jeugdwerkloosheid opgesteld. Dit plan kwam er op neer dat het totale budget naar rato verdeeld 
werd onder de verschillende regiogemeenten. Deze middelen zijn in Ridderkerk geoormerkt om 
extra re-integratietrajecten voor jongeren in te kunnen zetten, namelijk de eerder beschreven 
trajecten voor jonge moeders, Voorwerk 18+ en de stagecaroussel.  
In 2010 is opnieuw een regionaal actieplan opgesteld. In dit plan is een verdeling gemaakt van 
enerzijds centrale, door de coördinerend gemeente geëntameerde activiteiten die ten goede 
komen aan de regio als geheel. Anderzijds zou opnieuw een deel van de middelen verdeeld 
worden over de regiogemeenten. 
Met name vanuit Ridderkerk is zeer intensief lobby gevoerd om de middelen zoveel mogelijk te 
verdelen over de regio. Met name omdat jeugdwerkloosheid zich kenmerkt door vaak zeer 
specifieke lokale problematiek en zich dus vooral leent voor lokale oplossingen. Deze lobby heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat de regio een aanzienlijk groter deel van de middelen ontvangt. 
Voor 2010 betekent dit een bedrag van € 34.720,- respectievelijk € 85.120,- voor Albrandswaard 
en Ridderkerk.  
 
 
Met deze middelen kunnen in 2010 de volgende zaken worden gerealiseerd: 
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Jongeren plaatsen op een leerwerkbaan bij Huys ten Donck 
Wij zullen ongeveer 8 jongeren plaatsen op een leerwerkplek bij Huys ten Donck. Dit project gaat 
begin 2010 van start. Doelgroep: kwetsbare jongeren (Wajong) en jongeren WIJ zonder 
startkwalificatie. In dit project werken de stichting Wensenwerk, de stichting Huys ten Donck, At 
Work jobcoaching en Albeda scholing / Edudelta college nauw samen. 
Doel van het project is om kwetsbare jongeren te scholen als hovenier / groenwerker (mbo niveau 
1 en 2) bij landgoed Huys ten Donck. 
 
Bekostiging Jeugdvolgsysteem 
Na aftrek van de bijdrage van Capelle aan den IJssel bedragen de eenmalige kosten van JVS € 
10.000,-, verhoogd met beheerskosten 2010 ad. € 3.000,-. Deze kosten worden betaald uit de 
middelen van het actieplan 2010. 
 
Buffer onvoorzien 

Op dit moment is duidelijk zichtbaar dat de jeugdwerkloosheid in de regio aan het oplopen is. De 
middelen van UWV WERKbedrijf om werkzoekenden te begeleiden naar werk zijn nagenoeg 
uitgeput en onduidelijk is in hoeverre landelijke besluitvorming hier verandering in aan zal brengen. 
Deze onzekerheden maken dat wij het raadzaam achten om de resterende middelen uit het 
actieplan 2010 te reserveren voor onvoorziene omstandigheden in 2010, en deze zonodig over te 
hevelen naar 2011. 
 
Al met al zijn in 2009 belangrijke stappen gezet om te komen tot een sluitende aanpak op jongeren 
zonder startkwalificatie. In 2010 worden deze activiteiten verder geborgd en uitgebouwd. 
Vanzelfsprekend informeren zullen wij uw raad periodiek over de voortgang op deze ambitie 
informeren. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 


