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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In 2006 is de gemeente Ridderkerk gestart met het ESF-project “Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
Ridderkerk”. Inmiddels hebben wij de Jaarrapportage 2006 aan het Agentschap SZW gestuurd, 
waarin wij verslag doen van de resultaten over 2006. 
 
Bij deze zenden wij, ter informatie, de Jaarrapportage 2006 en de bijbehorende bijlagen toe. In 
deze brief gaan wij kort in op de voortgang van het project.  

Projectdoelstellingen 
In de projectaanvraag van 20 januari 2006 is als doelstelling aangegeven dat het ESF-project zich 
zal richten op het behalen van een startkwalificatie of deelcertificaat voor 120 jongeren tussen de 
16-23 jaar. Een deel daarvan zal tevens worden geplaatst op betaalde arbeid, al dan niet 
gesubsidieerd.  
 
Voorbereidingen 
De gemeente heeft voor de uitvoering van het ESF-project een projectorganisatie opgezet. 
Er is een projectleider aangesteld en twee klantmanagers. De klantmanagers zijn  verantwoordelijk 
voor het onderhouden en registreren van contacten met de deelnemers.  
De klantmanagers staan onder leiding van de externe projectleider die contacten onderhoud met 
de gemeente en externe organisaties. Tevens draagt hij zorg voor de bewaking van de realisatie 
van de doelstellingen en de afstemming met het reïntegratiebedrijf. Op de afdeling Financiën & 
Control is één medewerker verantwoordelijk voor de verwerking van de financiële gegevens 
(facturen, betalingsbewijzen en urenadministratie).  
De invoer in de projectadministratie wordt gecontroleerd door een externe adviseur. 
Om de projectadministratie goed te kunnen voeren is een document voor de Administratieve 
Organisatie en Interne Controle opgesteld  Dit document is getoetst door een accountant. 
Een intern projectleider is verantwoordelijk voor de aansturing van de externe projectleider en het 
implementeren van de Administratieve Organisatie en Interne Controle. 
 
In april/ mei heeft de gemeente vier aanbestedingsprocedures uitgevoerd. Een voor de scholing 
van de deelnemers, een voor de toeleiding naar werk, een voor subsidieadministratieve 
ondersteuning en een voor het projectmanagement. Voor het uitbrengen van een offerte zijn 
verschillende partijen benaderd. Ook zijn de aanbestedingen geplaatst op de website van de 
gemeente. 
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Het project is in juni 2006 van start gegaan. Vanaf de zomer 2006 zijn er belangrijke slagen 
gemaakt in het lokaliseren van de doelgroep, het afstemmen van werkzaamheden van direct of 
indirect betrokken organisaties en het opzetten van een marketingcampagne.  
In augustus zijn de eerste deelnemers in het project opgenomen.  

Activiteiten  
Werving 
Er zijn twee klantmanagers aangesteld voor het werven en begeleiden van de deelnemers. Zij 
hebben in eerste instantie veel aandacht besteed aan het lokaliseren van de betreffende doelgroep 
en het bepalen van de beste benaderingsstrategie. 
 
Nadat ook de rol van het gecontracteerde reïntegratiebureau, was afgebakend zijn de 
klantmanagers begonnen met de eerste wervingscampagne.  
In de maand augustus hebben zij 400 jongeren, vallend onder de doelgroep,  aangeschreven die 
stonden geregistreerd bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters 
(RMC). Ook zijn er advertenties geplaatst in lokale kranten en op internet.  
 
In december 2006 zijn voor de werving, gebruik makend van de gemeentelijke basisadministratie 
4.021 jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar aangeschreven. In de brief, die de jongeren kregen, 
werden zij opgeroepen om, als zij tot de doelgroep behoorden, zich zo snel mogelijk tot het project 
te wenden. Hierop hebben tot op heden ruim 60 jongeren gereageerd. Met deze jongeren worden 
momenteel gesprekken gevoerd om een trajectplan op te stellen. 
 
Intake, assessment, opstellen trajectplan 
Alle jongeren die zich aanmelden of worden aangemeld krijgen een intake met een klantmanager. 
Hierin wordt vastgesteld in hoeverre ze in aanmerking komen voor een traject bij het 
reïntegratiebedrijf.  
 
Indien nodig wordt en onderzoek naar Eerder Verworven Competenties (EVC) gedaan. Tot nu toe 
wordt van deze methode beperkt gebruik gemaakt. In de praktijk is gebleken, dat een onderzoek 
naar EVC niet bij iedere deelnemer noodzakelijk toegepast moet worden. 
 
Scholingstraject 
Indien nodig voor het behalen van een startkwalificatie worden jongeren geplaatst op een 
scholingstraject. 
 
Plaatsing en begeleiding naar werk 
Om de jongeren te kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt wordt actief gezocht naar een werkplek. 
 
Nazorg 
Gedurende 6 maanden na plaatsing wordt contact met de jongere onderhouden om te zien of de 
plaatsing duurzaam is. 
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Aan de hand van de resultaten die in de eerste maanden van 2007 worden behaald, zal een besluit 
moeten worden genomen of en zo ja, op welke wijze, dit project na 2007 moet worden voortgezet. 
Dit besluit zal, ook met het oog op een eventuele nieuwe subsidieaanvraag, vóór de zomer moeten 
worden genomen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
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