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Onderwerp: Evaluatie ESF-project Bestrijding Jeugdwerkloosheid  
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u de evaluatie ESF-project Bestrijding Jeugdwerkloosheid aan. Op 8 april 2008 
heeft het College de evaluatie ESF-project vastgesteld.  
Met de resultaten en bevindingen vanuit het ESF-traject hebben we geleerd dat jongeren, met 
lichte problematiek, behoefte hebben aan begeleiding naar werk en/of opleiding. We weten 
inmiddels meer over aantallen, behoeften en in te zetten instrumenten om deze jongeren succesvol 
te begeleiden.  
De ervaringen van het ESF-project worden gebruikt om tot een integrale aanpak van 
(jeugd)werkloosheid te komen. Een integrale aanpak waarborgt een zo breed mogelijk 
instrumentarium.  
Op grond hiervan is besloten geen nieuwe subsidieaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds in te 
dienen.  
 
Subsidie  
Voor de uitvoering van dit project “Aanpak jeugdwerkloosheid gemeente Ridderkerk” is subsidie 
aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Na realisatie van het project zal de 
subsidievaststelling naar verwachting plaatsvinden in mei 2008.  
Voor de uitvoering van de projectadministratie volgens strikte Europese richtlijnen is een externe 
adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft tevens de gemeente ondersteund bij het opstellen en 
implementeren van de Administratieve ondersteuning en Interne Controle (AO/IC). 
 
Financiën  
De totale kosten voor het ESF-project  
Begroot  realisatie  
€  615.700,=  € 420.968,= 
 
Benodigde  ESF-subsidie  
Begroot  realisatie  
€ 307.850,= € 210.484,= 
 
Het verschil in de totale kosten wordt veroorzaakt doordat het project 6 maanden later gestart is 
dan de oorspronkelijke planning. Hierdoor zijn jongeren later met een traject gestart en zijn niet alle 
trajecten voor de einddatum 31 december 2007 afgerond. Een deel van de kosten is daarom niet 
meegenomen in de eindafrekening.  
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Onderwerp:  (vervolg)   
 
Van het gerealiseerde bedrag € 420.968,= komt 50% ten laste van de ESF-subsidie € 210.484,=. 
De aanvraag tot subsidievaststelling van € 210.484,= wordt eerst formeel beoordeeld door het 
Agentschap SZW.  
In april 2008 is een bezoek van het Agentschap gepland om de aanvraag te kunnen beoordelen of 
deze voldoet aan wettelijke voorschriften.  
 
Trajecten  
Het ESF-project project richtte zich op het behalen van een startkwalificatie of deelcertificaat voor 
120 jongeren tussen de 16-23 jaar of het vinden van werk. Voor het ESF-project zette Alexander 
Calder twee trajecten in, te weten een scholingstraject en een traject gericht op het vinden van 
werk. Gedurende minimaal 6 maanden na plaatsing (opleiding of werk), werd contact met de 
jongere onderhouden om te zien of de plaatsing duurzaam was (nazorg). 
 
Aantal aanmeldingen  
Er zijn 221 aanmeldingen geweest bij de gemeentelijk klantmanagers. Van dit aantal zijn 97 
jongeren toegelaten tot het ESF – project. Deze 97 jongeren hebben een intake en diagnose 
gehad. Met hen is tevens een trajectplan opgesteld. Dit trajectplan vormde de basis voor de 
aanmelding bij Alexander Calder. Van de 97 jongeren zijn 86 jongeren in traject genomen en 11 
jongeren niet met een traject gestart.  
 
Reden van uitval na intakefase. 
Van de 221 aanmeldingen, hebben 124 jongeren niet deelgenomen aan het project, omdat ze niet 
voldeden aan de criteria om toegelaten te worden of omdat ze voortijdig afhaakten.  
Op grond van onderstaande criteria zijn jongeren niet toegelaten;  

• Leeftijd  
• Nog op school zitten  
• Werkend bij een bedrijf of uitzendbureau 
• Niet woonachtig in Ridderkerk 

 
Op grond van onderstaande redenen zijn jongeren voortijdig afgehaakt;  

• Niet willen voldoen aan de afspraken  
• Niet komen opdagen tijdens het intakegesprek na herhaalde verzoeken 
• Psychische problemen 
• Relatieproblemen 
• Gebrek aan motivatie 
• Criminele problematiek 
• Verslavingsproblematiek 

 
97 jongeren zijn toegelaten tot het ESF – project. Deze 97 jongeren hebben een intake en 
diagnose gehad. Met hen is tevens een trajectplan opgesteld. Dit trajectplan vormde de basis voor 
de aanmelding bij Alexander Calder. Van de 97 jongeren zijn 86 jongeren in traject genomen en 11 
jongeren niet een project gestart.  
 
Resultaten  
De totale instroom bedraagt 86 jongeren. Van deze 86 jongeren zijn momenteel 18 trajecten 
positief afgesloten, 17 trajecten vanwege aanvaarding van werk en één traject vanwege de start 
van een opleiding.  
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 Datum  
Onderwerp:  (vervolg)  Volgnr 3 van 3 
 

Ambtenaar Mw. M.J. Zeldenrust - T 0180 451 357 - e-mail M.J.Zeldenrust@ridderkerk.nl 

Per 1 januari 2008 hebben 39 jongeren nazorg (13 jongeren nazorg werk en 26 jongeren nazorg 
scholing). Per 1 januari 2008 zitten 14 jongeren in de trajectfase. Al deze 14 jongeren zijn in 
principe nog plaatsbaar. 
Gedurende het project zijn er 15 jongeren vroegtijdig uitgevallen. Hiervan is er één vroegtijdig 
overleden, zijn er twee na overleg met klantmanagers elders in traject genomen en twee zijn 
vanwege zware psychische redenen afgehaakt. De overige 10 kandidaten weigerden medewerking 
of waren niet meer te bereiken.  
De jongeren die tijdens het project zijn uitgevallen, wegens diverse redenen, worden momenteel 
weer opgespoord. Van deze jongeren wordt onderzocht of ze werken, een opleiding volgen of dat 
ze ondersteuning nodig hebben.  
 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
De secretaris   de burgemeester   
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