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1. Inleiding
Project JA is gestart op 1 juni 2010. Inmiddels zijn we vier jaar verder en heeft het
project zich zowel organisatorisch als inhoudelijk ontwikkeld. We zijn er trots op dat
we de afgelopen jaren veel jongeren hebben begeleid en aan werk of een opleiding
hebben geholpen. Cijfers zijn één, maar belangrijker nog is dat we kunnen zeggen
dat jongeren die zich melden bij de gemeente voor een uitkering en bij project JA
terecht komen, goede kwalitatieve ondersteuning krijgen bij het vinden van werk of
een opleiding. Het vinden van werk in deze tijd is niet eenvoudig; toch zijn we ervan
overtuigd dat met begeleiding en goede motivatie er niches zijn op de arbeidsmarkt.
In dit document informeren we u over de werkwijze van project JA. In de
projectorganisatie werken we met vele partners, waardoor een netwerkorganisatie is
ontstaan waarbij partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heenkijken, en
we met elkaar een focus hebben om jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden.
Ook laten we de cijfers en resultaten zien van de afgelopen jaren en bespreken we de
koers voor het komende jaar.
Het succes van het project komt voort uit de samenwerking met betrokken mensen
vanuit verschillende organisaties. Hun inzet en focus op de doelstelling van het
project dragen bij aan de resultaten die zijn behaald. We bedanken de partners voor
hun bijdrage aan dit project. Mede door hun inzet is het project succesvol.
Mochten er vragen zijn, of wilt u meer weten, maakt u dan gerust een afspraak.

Jos Valk, Projectleider Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid
J.Valk@leiden.nl
Chrissie van der Meijden, Coördinator Project JA
C.van.der.Meijden@leiden.nl
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2. Aanleiding en opdracht
De gemeente Leiden heeft op 1 september 2009 het Actieplan Jeugdwerkloosheid
Holland Rijnland en Rijnstreek ingediend.
Er is gekozen voor een aantal vertrekpunten bij het uitvoeren van het Actieplan:


Aanhaken bij bestaande structuren



Versterken van de bestaande inzet



Realiseren van duurzame oplossingen



Aandacht voor de meest kwetsbare groepen

In 2010 constateert de gemeente Leiden dat het aantal bijstandsuitkeringen onder
jongeren stijgt. Om die reden is gevraagd om vanuit het Actieplan extra
inspanningen te leveren om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen.
Deze vraag heeft geleid tot het inrichten van een projectorganisatie JA onder Werk &
Inkomen van de gemeente Leiden. Ook Alphen aan den Rijn, de Rijnstreek,
Oegstgeest, Zoeterwoude, Katwijk en de ISD Bollenstreek sluiten aan bij de
uitvoering van de begeleiding.
De opdracht is ervoor te zorgen dat jongeren met een bijstandsuitkering zo snel
mogelijk duurzaam worden begeleid naar de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren met
een uitkering moet kleiner, en er moet zicht komen op de problematiek van de
jongeren die afhankelijk blijven van een inkomensvoorziening. Die opdracht is
verlengd en loopt ook door in 2015 en 2016.
Voor alle jongeren is er een plan van aanpak. Jongeren doorlopen een traject met als
uiteindelijke doel geplaatst te worden op een al dan niet gesubsidieerde arbeidsplek,
of gaan terug naar school.
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3. Opvattingen
Project JA werkt pragmatisch. Er bestaan verordeningen, regels en wetten en
daarbinnen werken we, maar de regel ‘handel met gezond verstand’ geldt voor alle
medewerkers. Dat betekent dat we ons voortdurend de vraag stellen waarom we dit
doen, en wat het bijdraagt aan het doel. Dit vraagt om interactie en feedback op het
handelen van de collega’s.
De jongeren die deelnemen aan het project zijn allemaal in beeld bij de
klantmanagers. We werken met een standaardprogramma waarin maatwerk mogelijk
is. Project JA werkt vraagafhankelijk en is door de intensieve samenwerking met
partijen in staat om de problematiek integraal aan te pakken samen met de jongere,
en snel te handelen. Er kunnen snel activiteiten en acties worden ingezet en
ontwikkeld om het beoogde doel, uitstroom naar werk en/of school, te behalen.
Project JA voert de WWB uit en heeft daardoor wettelijke kaders waarbinnen zij zich
beweegt. Dit betekent dat een WWB uitkering altijd tijdelijk en zo kort mogelijk is en
de uitkering gekoppeld is aan inspanningen van de jongeren.
Er is veel interactie tussen de medewerkers en instanties/partners, waardoor er snel
kan worden gehandeld.
De begeleiding van jongeren gebeurt vanuit een aantal opvattingen:
- Handel vanuit gezond verstand
-

Jongeren zijn de moeite waard en hebben talenten

-

Jongeren kunnen leren van hun fouten en moeten de kans hebben om
opnieuw te beginnen

-

Er is intensief contact met de jongeren

-

De medewerkers hebben deskundigheid en ontwikkelen zich voortdurend op
het gebied van begeleiding van jongeren, en zijn in staat jongeren te
begeleiden vanuit een pedagogische opdracht

-

Educatie en kwalificatie verbetert de positie op de arbeidsmarkt

-

Al het werk is passend

-

De verantwoordelijkheid om op eigen benen te staan ligt bij de jongere zelf

-

Financiële zelfstandigheid biedt jongeren de beste kansen om talenten en
kwaliteiten verder te ontwikkelen

-

Werk en zelfstandigheid zorgen voor eigenwaarde

-

De uitkering is een tijdelijk vangnet, en medewerkers staan voor een integere
uitvoering van het sociaal stelsel
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4. Organisatie JA
Project JA heeft als doel een werkwijze te ontwikkelen en deze te implementeren in
het gemeentelijk beleid. Beleid wordt gemaakt vanuit de uitvoering. Beleid en
uitvoering liggen dicht bij elkaar bij Project JA.
In het project wordt intensief samengewerkt met partners; met elkaar vormen we een
netwerkorganisatie. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds
gesubsidieerde voorzieningen. Alleen wanneer deze niet aanwezig zijn worden er
financiële middelen ingezet vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. De werkwijze
van Project JA is dynamisch: 1 jongere 1 plan. Veel jongeren zijn bekend bij de
organisaties / partners in de stad (hulpverlening, onderwijs, zorg). De klantmanager
voert de regie bij de uitvoering van het trajectplan van de jongere. Zij betrekken de
organisaties bij de jongeren wanneer dit nodig is en monitoren het traject. Zij zijn
zowel de contactpersoon voor de jongeren als ook voor de externe hulpverleners.
Hierdoor kunnen ze snel handelen en ervoor zorgen dat de jongeren efficiënt en
effectief worden geholpen. Ook wordt er samen gewerkt met Re-integratie Leiden,
bijvoorbeeld op het vlak van bemiddeling naar werk.
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5. Informatiebijeenkomst aanvraag WWB Leiden / Leiderdorp1
Sinds januari 2014 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor jongeren die
zich melden voor een bijstandsuitkering2. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd
wanneer iemand in aanmerking komt voor een WWB-uitkering. De rechten en
plichten van een WWB-uitkering worden toegelicht en er wordt een beeld geschetst
van de begeleiding die Project JA te bieden heeft.
In het eerste contact met de jongere is het van belang onderscheid te maken tussen
jongeren die een klein zetje nodig hebben om werk te vinden en die jongeren voor
wie de bijstand tijdelijk een noodzaak is.
Het blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de bijstand. Sinds de economische
crisis is de WWB op een aantal punten verscherpt.
-

Voor de bijstand geldt dat studiefinanciering voorliggend is. Dit betekent dat
wanneer jongeren nog recht hebben op studiefinanciering, zij in principe
geen recht hebben op bijstand. Tenzij zij kunnen aantonen dat ze niet naar
school kunnen om diverse redenen. Jongeren onder de 23 jaar die geen
startkwalificatie hebben, worden doorverwezen naar het RMC om verder te
kijken naar opleidingen.

-

Wanneer jongeren niet naar school kunnen, wordt gekeken naar werk. Hierbij
wordt nadruk gelegd op de tijdelijkheid van de uitkering en dat al het werk
als passend wordt gezien voor iedereen.

-

Er wordt voor hoogopgeleide jongeren een alternatief op de bijstand
geboden: Stage Nieuwe Stijl. Jongeren verdienen dan een ruime
stagevergoeding met een stage ‘op niveau’. Tijdens de informatiebijeenkomst
is een medewerker van Stage Nieuwe Stijl aanwezig om uitleg te geven over
het programma en de jongeren die daarvoor kiezen direct te begeleiden.

Na afloop van de bijeenkomst is er ruimte om individueel te spreken met een
medewerker van Project JA. In de informatiebijeenkomst zitten vaak jongeren met
een begeleider van een externe organisatie, zoals de Binnenvest, Stichting MEE,
reclassering, etc. Met deze organisaties wordt vooraf en achteraf nog extra
informatie uitgewisseld.
Voor alle jongeren geldt een wettelijk verplichte zoektermijn van vier weken. Dit
betekent dat jongeren verplicht zijn eerst vier weken zelf te zoeken naar werk of een
opleiding. Pas na afloop van deze termijn kan een aanvraag voor de WWB worden
gedaan. Ze worden beoordeeld op hun inspanningen in deze zoekperiode. Wanneer
deze onvoldoende zijn kan een maatregel opgelegd worden of zelfs een nieuwe
zoektermijn.
Ongeveer 50% van de jongeren die zich melden voor een WWB zet zijn/haar aanvraag
uiteindelijk niet door. Om een idee te krijgen van welke doelgroep het betreft,
worden een aantal gegevens geregistreerd. Bijvoorbeeld opleidingsniveau en leeftijd
. Hieronder zijn een aantal statistieken weergegeven.
1

Zie bijlage 1: flyer bijstand voor jongeren

2

Deelname hieraan is verplicht
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Aanmeldingen
Vanaf januari tot 1 augustus 2014 hebben 309 jongeren de bijeenkomst bijgewoond.
Van deze 309 jongeren heeft 57% uiteindelijk de aanvraag ingediend.
Aanvraag ingediend
Ja

175

57%

Nee

134

43%

Leeftijd
Van de 309 jongeren die aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst was 41%
jonger dan 23 jaar. Van deze doelgroep heeft uiteindelijk 53% de aanvraag voor de
uitkering ingediend.
Bij de jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar heeft 59% de aanvraag
ingediend.
Aanvraag ingediend
<23 jaar

41%

53%

23-27

59%

59%

Startkwalificatie
Het aantal jongeren dat de informatiebijeenkomst bezocht zonder startkwalificatie
was bijna net zo groot als het aantal jongeren met startkwalificatie. Het is opvallend
dat een groter aantal van de jongeren met startkwalificatie de aanvraag uiteindelijk
niet heeft doorgezet in vergelijking tot het aantal jongeren zonder startkwalificatie.
SK

Aanvraag ingediend

Ja

48%

47%

Nee

52%

66%

Conclusie
Een goede voorlichting is effectief. Het aantal hoogopgeleide jongeren met een
uitkering in Leiden is buitengewoon laag; veel van hen kiezen ervoor om deel te
nemen aan het project Stage Nieuwe Stijl. De ervaring leert dat goede voorlichting en
ondersteuning van jongeren zowel invloed heeft op het aantal uitkeringen dat
aangevraagd wordt als op de duur van de uitkering van de jongeren die aanvragen.
De kosten voor deze voorlichtingen zijn 0,5 fte per week.
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6. Werkwijze

Project JA staat voor zorgvuldige begeleiding naar school of werk in een zo kort
mogelijke periode, met als resultaat duurzame uitstroom. Project JA biedt een traject
aan met diverse trainingen. Hierboven de standaard versie waarover de jongere
wordt geïnformeerd. Uiteraard wordt er per jongere gekeken welke trainingen
passend zijn en wordt er waar nodig maatwerk geleverd.
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Na aanmelding bij project JA neemt de klantmanager telefonisch contact op met de
jongere en vindt er binnen één werkweek een intakegesprek plaats met de
klantmanager. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of de jongere in aanmerking
komt voor een uitkering. De klantmanager beoordeelt de aanvraag, en wanneer er
sprake is van recht op een WWB-uitkering wordt de jongere (nogmaals) uitgelegd wat
de spelregels zijn. Aan het ontvangen van een WWB-uitkering zijn verplichtingen
gekoppeld: jongeren moeten meewerken aan hun trajectplan en bereikbaar zijn voor
de begeleiders. Het trajectplan stelt de jongere samen met de klantmanager op. Dit
plan bestaat uit afspraken om zo snel mogelijk naar werk en/of school te gaan en
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de jongere. Jongeren hebben voor
minimaal 24 uur per week activiteiten in het kader van Project JA. Dit kan bestaan
uit:
- Introtraining
- Empowermenttraining
- Arbeidsritmetraining
- Post Empowerment Periode (PEP)
- Plustraining (gedrag)
- Spreek- en leesvaardigheid Nederlands
- Reken- en studievaardigheden
- Stagetraject incl. terugkomdag
- Zorgtraject
De jongeren worden in principe aangemeld voor de introductietraining en de
arbeidsritmetraining. De introtraining is 2 dagdelen per week. Op 3 andere dagdelen
volgen ze de arbeidsritmetraining op de Startwerklocatie.
In de introtraining wordt uitgebreid uitgelegd wat Project JA is en doet, en tevens wat
de rechten en plichten zijn van de jongeren. De jongeren maken direct kennis met de
scholingsmedewerker en de jobcoaches. Naast aandacht voor het vinden van werk of
scholing wordt er ook aandacht gevestigd op de reductie van stressfactoren. Er wordt
met de jongeren gekeken naar schulden, huisvesting, kinderopvang, etc. Na de
introtraining wordt geëvalueerd wat een passend vervolg is. Wanneer jongeren goed
bemiddelbaar zijn, volgt de empowermenttraining. Deze training duurt 6 weken.
Tijdens deze 6 weken zitten de jongeren twee dagen in de training, waarin wordt
gekeken wat iemand kan en wil en tegelijkertijd wat realistisch en haalbaar is. Ook
nemen ze nog 3 dagdelen deel aan de arbeidsritmetraining.
Na deze 6 weken wordt opnieuw geëvalueerd wat het vervolg is. Wanneer het
jongeren in de afgelopen periode nog niet is gelukt werk te vinden, nemen ze deel
aan de powertraining. Hierin wordt extra aandacht gevestigd op
sollicitatievaardigheden en tevens wordt er gezocht naar een externe stageplek.
Jongeren gaan stage lopen bij een werkgever met een aantal leerdoelen om zo de
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en hen (relevante) werkervaring op te laten
doen.
Gedurende het traject is er regelmatig overleg tussen de klantmanagers en de
trainers. Wanneer blijkt dat een jongere onvoldoende kan meedoen in een training
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vanwege gedragsproblemen, wordt er een alternatieve training ingezet: de
plustraining. Een trainer gaat zowel in groepsverband als individueel gesprekken met
de jongeren aan om hen inzicht te geven in hun gedrag en een verandering in gang
te zetten. Hier gaat vaak een aantal weken of maanden overheen. Er wordt
tussentijds gekeken op welk moment jongeren weer kunnen participeren in de
andere trainingen.
Doordat jongeren regelmatig bij Project JA zijn, krijgen de begeleiders een goed
beeld van de jongeren. Eventuele psychische problemen kunnen snel geconstateerd
worden en hiervoor kunnen de aangesloten organisaties worden geconsulteerd. Zij
bieden ook hulp en zorgtrajecten wanneer dit nodig is.
De klantmanager blijft de vaste contactpersoon van de jongeren voor zowel de
rechtmatigheid (de uitkering) als de doelmatigheid (het traject). Gedurende de
bemiddelingsperiode wordt de klantmanager geadviseerd door de trainers en
begeleiders. De klantmanager blijft verantwoordelijk voor de jongere, regisseert het
traject, betrekt externe organisaties bij de jongere en stuurt bij waar nodig. Er is
regelmatig casuïstiek overleg tussen de klantmanager en begeleiders om het
vervolgtraject uit te zetten.3
Project JA kenmerkt zich door betrokken medewerkers die snel kunnen schakelen
waardoor er korte lijnen ontstaan. De medewerkers hanteren geen telefonisch
spreekuur, een jongere kan altijd met zijn/haar vraag terecht bij de medewerkers
van Project JA. In principe werken we vanuit dezelfde locatie waar alle gesprekken
plaatsvinden met de diverse begeleiders. Hierdoor is er direct contact en kunnen
afspraken meteen gemaakt worden. We werken integraal en de belangrijkste
methodiek die gehanteerd wordt is het gezonde verstand.

3

Zie bijlage 2: het stroomschema van Project JA!.

11

7. Aanbod en Maatwerk
Het project kenmerkt zich door een individuele en persoonlijke aanpak. Binnen het
standaard aanbod wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van
jongeren. Alle jongeren zijn meerdere dagen aanwezig op de locatie en worden
gezien en gehoord.
Binnen project JA hebben we een aantal standaard instrumenten die ingezet kunnen
worden om de jongeren zo duurzaam en snel mogelijk onafhankelijk te kunnen laten
zijn van de uitkering. Voor elke jongere wordt bekeken welke trainingen en
instrumenten van toepassing zijn, zodat maatwerk geleverd kan worden.
De instrumenten van Project JA worden hieronder kort beschreven. De uitgebreide

inhoud en de werkwijze van de trainingen is te vinden op de website:
www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl
Introtraining
De introtraining is bedoeld om jongeren die net zijn aangemeld bij Project JA kennis
te laten maken met het project. Er wordt uitgelegd wat Project JA voor hen kan
betekenen en wat er van de jongeren zelf verwacht wordt. Tevens maken de jongeren
kennis met een aantal trainers, de scholingsdeskundige en de jobcoaches die elk een
onderdeel van de training verzorgen. Jongeren die snel en direct bemiddelbaar zijn
worden onmiddellijk opgepakt.
Ook is het van belang te kijken naar de individuele omstandigheden van de jongeren.
Vaak blijkt dat jongeren druk zijn met schulden, het vinden van huisvesting of
kinderopvang. Tijdens de introperiode wordt geprobeerd deze en andere
stressfactoren te beperken door meteen actie op deze gebieden te ondernemen en
ze in contact te brengen met instanties die de juiste hulp kunnen bieden.
Daarnaast wordt gekeken naar de gezondheid van de jongeren en wordt er een kort
sportprogramma aangeboden.
Reguliere empowermenttraining
Jongeren worden gemotiveerd tot het nemen van acties die leiden tot het oppakken
van de eigen verantwoordelijkheid en het sturing kunnen geven aan hun eigen leven.
De empowermenttraining geeft de deelnemers inzicht in wie ze zijn en hoe ze zich
gedragen. Het doel van de training is om de deelnemers bewust te maken van hun
mogelijkheden en hen te leren om bewuste keuzes te maken. Daarnaast leren de
deelnemers sollicitatie- en werknemersvaardigheden.
In de training wisselen groepsopdrachten, individuele opdrachten en theorie elkaar
af. De gevolgde methodiek is die van leren, handelen, reflecteren.
Individuele reflectie, coaching en creatieve opdrachten maken een belangrijk deel uit
van het programma. Deelnemers worden zich hierdoor extra bewust van de effecten
van het eigen gedrag.
Het programma is beschreven, maar de inhoud van de training wordt bepaald op
basis van de groepssamenstelling.
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Aanbod voor hoogopgeleiden
Vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid is Stage Nieuwe Stijl opgezet. Dit project is
specifiek bedoeld voor jongeren met een afgeronde MBO-4, HBO of WO opleiding. Zij
volgen een traineeship op niveau bij een werkgever. Voorwaarde voor deelname is
dat zij afzien van een WWB uitkering. De ervaring leert dat bijna alle jongeren kiezen
voor het programma van Stage Nieuwe Stijl in plaats van de uitkering. Dit houdt in
dat er nauwelijks hoogopgeleide jongeren deelnemen aan Project JA. Deze jongeren
zijn ook niet op hun plaats binnen het reguliere aanbod van trainingen. Wanneer er
hoogopgeleide jongeren zijn bij Project JA wordt geïnvesteerd in het vinden van een
bijbaan zodat zij in combinatie met Stage Nieuwe Stijl voldoende inkomen verwerven
om onafhankelijk van de bijstand te zijn 4.
Post Empowerment Periode (PEP)
De PEP training is een vervolg op de empowermenttraining. De jongeren in deze
training hebben nog geen werk gevonden, maar zijn gemotiveerd om aan de slag te
gaan. Doel is om de motivatie proberen vast te houden in deze training. Er wordt
voortgebouwd

op

de

relatie

en

verbinding

die

is

ontstaan

in

de

empowermenttraining en wordt daarom door dezelfde trainer gegeven. De training
bestaat uit een aantal modules, maar wordt in de praktijk ingevuld naar de behoefte
van de jongeren. Ook worden ze voorbereid op een externe stage bij een werkgever.
Bedrijfsbezoeken en buitenactiviteiten behoren ook tot het programma.
Plustraining
Er is een aantal jongeren waarvan wij denken dat zij bemiddelbaar zijn naar werk dat
er niet slaagt om werk te vinden. De grootste belemmering bij het vinden van werk
lijkt de houding en het gedrag van deze jongeren. Tijdens het begeleidingstraject
nemen zij een afwerende houding aan, zij lijken onvoldoende gemotiveerd. Zij
komen afspraken niet na, komen vaak te laat en maken provocerende opmerkingen
tijdens de trainingen en/of op de Startwerklocatie. Daarnaast lijken zij over
onvoldoende realiteitsbesef te beschikken.
Dit zijn vaak jongeren die negatieve ervaringen hebben met school en andere
instanties.
Het doel van de plustraining is om deze jongeren inzicht te geven in hun gedrag en
de gevolgen daarvan en hen te helpen bij het veranderen van hun gedrag. Het doel is
dat jongeren meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun leven. Daarnaast
wordt geprobeerd om hen meer inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden
zodat zij uiteindelijk beter in staat zijn deze te ontwikkelen en benutten.

4

Zie bijlage 3: folder project Stage Nieuwe Stijl
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Arbeidsritmetraining
Op locatie is een werklocatie ingericht. Hier worden lichte productiewerkzaamheden
verricht onder begeleiding van een aantal leermeesters. De doelen zijn het opdoen
van werknemersvaardigheden, het leren omgaan met gezag, sociale interactie en op
tijd kunnen komen. Dit gebeurt intern en wordt voornamelijk ingezet als diagnose
instrument.
Stagebureau
Nadat jongeren de arbeidsritmetraining hebben gevolgd op de werklocatie, kunnen
ze in aanmerking komen voor een externe stage bij een werkgever. Het is vaak lastig
een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Een externe stage biedt jongeren de
mogelijkheid om in het bedrijf te leren en meer begrip te krijgen van wat het
betekent om te werken. Sommige jongeren hebben geen beeld van wat de
verwachtingen zijn van werkgevers en kan op deze manier werknemersvaardigheden
opdoen. De stage is erop gericht om jongeren beter uit te rusten bij het betreden van
de arbeidsmarkt. De jongeren lopen met behoud van een bijstandsuitkering stage
om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het doel van de stage is
(langdurige) uitstroom naar werk of het onderwijs. De werkwijze van het Stagebureau

is beschreven in een apart document.
Taalles; spreekvaardigheid
Doel van de training is om (allochtone) jongeren, wier taalniveau te laag is om aan
werk of scholing deel te nemen, in 6 maanden tijd meer en beter Nederlands te
leren. Dit doen zij door lessen te volgen op verschillende niveaus en twee keer één
uur in de week huiswerk te maken. De lessen zijn voornamelijk gericht op
spreekvaardigheid op de werkvloer en begrijpend lezen van teksten en documenten.
Daarnaast hebben de lessen invloed op het zelfvertrouwen van deelnemers. De

werkwijze is beschreven in een apart document.
In de praktijk blijkt dat veel jongeren ondanks extra taallessen niet worden
aangenomen bij een werkgever. Zij blijken onvoldoende referentiekaders te hebben
over de Nederlandse arbeidsmarkt. In het komende jaar gaan we tijdens de lessen
extra aandacht besteden aan werknemersvaardigheden en bedrijfscultuur. We gaan
ervan uit dat dit zal leiden tot extra instroom van allochtonen op de arbeidsmarkt.
Het uitgangspunt is dat alle kosten voor de taallessen in 2015 en 2016 gefinancierd
worden vanuit educatiemiddelen en deel uitmaken van de ESF subsidie ‘Social
Inclusion’. Hierdoor kan dit voor 50% ten laste komen van ESF.
Reken- en studievaardigheden
Van een aantal jongeren dat naar school wil en kan is geconstateerd dat zij over
onvoldoende rekenniveau beschikken om te worden toegelaten tot de opleiding. In
deze training wordt extra aandacht besteed aan het rekenen en maken van sommen.
Ook is er aandacht voor studievaardigheden, zoals planning en huiswerk maken.
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Korte cursussen
Een aantal jongeren krijgt een korte specifieke cursus aangeboden die hun kansen
op de arbeidsmarkt vergroot. Een voorbeeld is het VCA-diploma. De cursus bestaat
uit het samen doornemen van het lesboek en begeleiding naar het examen. We
hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een VCA-cursus een sleutel is voor jongeren
om binnen te komen bij bedrijven. In de komende tijd kijken we ook naar cursussen
die leiden tot branchecertificaten in sectoren waar werkgelegenheid is.
Jonge Moeders
Deze training wordt gegeven door JES Rijnland aan jonge moeders in de leeftijd van
18 tot 27 jaar die een uitkering op grond van de WWB ontvangen of hebben
aangevraagd. Het doel is hoofdzakelijk in beweging komen, met als uiteindelijk doel:
geheel of indien niet anders mogelijk, gedeeltelijk, duurzaam, uit de uitkering
stromen. Het gaat om evenwicht vinden tussen eigen verantwoordelijkheid en
afhankelijkheid en het “moeten” ombuigen naar “willen”.
JES biedt een programma van 4 weken aan bij Project JA. Daarna worden ze
doorverwezen naar ‘Moeders in de Buurt’, waar ze het programma vervolgen. In
2015 zullen we de activiteit en de deelnemers verbinden met de Jeugd- en
Gezinsteams.
Opstapsubsidie
De opstapsubsidie heeft een belangrijke functie bij het plaatsen van jongeren met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidie wordt ingezet voor diegenen
van wie vooraf kan worden vastgesteld dat de gevraagde 100% arbeidsproductiviteit
niet geleverd kan worden. De werkzoekende kan zonder Opstapsubsidie niet
zelfstandig aan het werk komen.
Om aan de regeling te voldoen moet er een arbeidsovereenkomst zijn van minimaal
een half jaar. De subsidie duurt maximaal een jaar en bedraagt 40% van het wettelijk
minimumjeugdloon. De jobcoach voert de onderhandelingsgesprekken met de
werkgever. De regeling ligt vastgelegd in de verordening.
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8. Drie smaken

School
De opdracht van Project JA is jongeren begeleiden naar school of werk. Jongeren
moeten de kansen grijpen om zichzelf verder te ontwikkelen. Teruggaan naar school
is zo’n kans. Veel jongeren met een uitkering hebben nog geen startkwalificatie
(mbo-2, havo- of vwo-diploma). De kans op blijvende werkloosheid is dan vijf
keer groter. Wanneer jongeren nog recht hebben op studiefinanciering helpt Project
JA ze om verder te komen. Vanaf het begin dat jongeren een traject volgen bij JA
komt de medewerker scholing in beeld. Er volgt een beroepenoriëntatie en jongeren
worden getest op niveau en capaciteiten. Van daaruit wordt verdere bemiddeling en
begeleiding ingezet. De instrumenten hiervoor zijn het Kansloket en Transferium 5.

Kansloket6
Het Kansloket is geen fysiek loket, maar een casuïstiek overleg van betrokken
organisaties. Dit zijn Project JA, de ROC’s in regio Holland Rijnland, het Regionaal
Bureau Leerplicht, en Cardea. In het Kansloket worden de kansen van jongeren
besproken om succesvol op een opleiding geplaatst te worden. Niet alle jongeren die
zich aanmelden voor een beroepsopleiding aan een ROC zijn direct plaatsbaar in het
onderwijs. Persoonlijke problematiek of andere ontwikkelpunten kunnen het
succesvol volgen van een opleiding in de weg staan. Het Kansloket bekijkt of het lukt
om binnen een half jaar op een opleiding geplaatst te worden. Eventuele
ontwikkelpunten worden benoemd en er worden afspraken gemaakt over hoe en

5

Deze instrumenten worden na 1 oktober 2014 geëvalueerd en wordt gekeken of en

hoe ze worden gecontinueerd.
6

Zie bijlage 4: flyer Kansloket en Transferium
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waar aan deze punten gewerkt wordt. Bij succesvolle plaatsing op een opleiding
worden er met het ROC afspraken gemaakt over ‘begeleiding op maat’.

Transferium
Zoals gezegd zijn niet alle jongeren die zich aanmelden voor een beroepsopleiding
bij een ROC direct plaatsbaar in het onderwijs. Persoonlijke problematiek of andere
ontwikkelpunten kunnen het succesvol volgen van een opleiding in de weg staan. Het
Kansloket bekijkt of het lukt om binnen een half jaar op een opleiding geplaatst te
worden. Als dit het geval is, dan is het ‘Transferium’ het instrument om in dat half
jaar de benodigde stappen te zetten. Medewerkers van het Transferium begeleiden
jongeren bij hun ontwikkelpunten of het oplossen van persoonlijke problematiek.
Het kan gaan om het volgen van taal- of rekenlessen, motivatie- of
studiekeuzebegeleiding, schulden, huisvestingsproblemen, etc. Met het Kansloket is
afgesproken welke punten ontwikkeld worden. Wanneer dit lukt wordt opnieuw
bekeken of plaatsing op een opleiding mogelijk is. Zo zitten jongeren niet stil, maar
blijven ze werken aan de transfer van uitkering naar werk.
Tijdens het scholingstraject blijft de arbeidsverplichting gelden. Dit betekent dat
jongeren al het werk moeten accepteren dat beschikbaar is en dat zij moeten blijven
solliciteren. Ook als de jongere al geplaatst is op een opleiding. Dan wordt ervan
uitgegaan dat jongeren tot die tijd vakantiewerk kunnen doen en op zoek moeten
naar een bijbaan.
Werk
Wanneer school (nog) geen optie is, wordt er vanuit Project JA ingezet op het vinden
van werk. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun sollicitatieactiviteiten, maar
krijgen hierbij hulp. Dit bestaat uit diverse trainingen zoals boven beschreven,
waarin aandacht wordt besteed aan het sollicitatieproces.
Daarnaast acquireren de jobcoaches van Project JA actief naar vacatures voor onze
doelgroep. Een belangrijk pluspunt van de werkwijze van Project JA is dat álle
jongeren in beeld zijn. De grootste groep loopt een aantal dagen per week rond op
de locatie en doet daar ook (licht) productiewerk. Project JA is daarom in staat een
goede inschatting te maken van de sterke kanten van jongeren, maar ook van hun
valkuilen. De jobcoaches geven een realistisch beeld van de jongere aan de
werkgever en zijn in staat een goede match te maken tussen vacature en sollicitant.
De jobcoaches werken met name vanuit de jongeren. Dat betekent dat ze actief op
zoek gaan naar een vacature die bij de desbetreffende jongere past.
De jobcoaches zijn altijd beschikbaar voor jongeren. Zij zijn zichtbaar in de
trainingen, en kunnen ook individueel benaderd worden door jongeren.
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Zorg
In het project zien we ook jongeren die nog niet bemiddelbaar zijn naar werk of
school. Deze jongeren hebben dusdanige psychische problemen dat eerst
behandeling noodzakelijk is. De toegang tot de zorg is vaak ingewikkeld, wij
proberen dit te versimpelen voor de jongeren. Onze vaste partner hierin is Cardea.
Zij houden spreekuur op locatie en begeleiden vanuit daar de jongeren verder naar
bijvoorbeeld GGZ, GGD, PsyQ, Crystal, verslavingszorg, etc. Ook begeleiden zij
jongeren zelf ambulant bij bijvoorbeeld het bijhouden van hun administratie en het
wegwerken van hun schulden. Zij voeren ook de eerste (zorg)gesprekken met de
jongeren, om de drempel naar bijvoorbeeld een psycholoog te verlagen.
Wanneer blijkt dat er meerdere (psychische) problemen zijn en er een woonvraag is,
kan ook het Werkhotel van Cardea worden ingezet. Jongeren kunnen door dit traject
begeleid wonen bij Cardea met als doel om binnen afzienbare tijd (3-6 maanden)
weer op eigen benen te staan en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
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9. Cijfers en Resultaten
Vanaf de start van Project JA in de zomer van 2010 zijn gegevens van de jongeren
bijgehouden. Jaarlijks wordt er een rapportage gemaakt van de instroom, resultaten
en doelgroep. In de bijlage vindt u de volledige resultaten van 20147. De cijfers van
2011, 2012 en 2013 zijn ook te vinden op de website
www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl. Om de cijfers goed met elkaar te vergelijken
moet er een aantal kanttekeningen geplaatst worden:
1. Van januari t/m juni 2011 zijn alleen de jongeren in de leeftijd 23-27 jaar
aangemeld bij Project JA en alle nieuwe aanvragen. In die tijd voerde het
Jongerenloket het traject uit voor de jongeren onder de 23 jaar die al een
bijstandsuitkering hadden. In juli 2011 is de hele doelgroep aan JA
overgedragen.
2. Vanaf januari 2012 is de 4 weken wachttijd van de WWB ingevoerd. Dit
betekent dat jongeren pas na 4 weken in beeld komen bij Project JA.
3. In juli 2012 is studiefinanciering als voorliggende voorziening gaan gelden.
Dit beleid is in de zomer van 2013 geëffectueerd.
4. Vanaf januari 2014 is Project JA zowel de doel- als rechtmatigheid gaan
beoordelen en uitvoeren. Tevens voert Project ja vanaf die datum de
poortwachtersfunctie uit.
Aanmeldingen Project JA
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Uitkering
In 2014 zijn 677 jongeren door Project JA begeleid met als doel dat jongeren zelf in
staat zijn in hun inkomen te voorzien en niet langer afhankelijk zijn van de uitkering.
Hieronder staat in een grafiek weergegeven wat de stand van zaken was op 31
december 2014.
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Op dat moment ontvingen 221 jongeren een uitkering en 2 jongeren hadden de
aanvraag lopen. In 2014 zijn 43 jongeren overgegaan naar de 27+ uitkering.
84 jongeren ontvingen nooit een uitkering omdat ze of geen recht hadden, zelf de
aanvraag ingetrokken hebben, nooit zijn komen opdagen of al aan het werk waren
voordat de aanvraag werd toegekend.
Van de 591 jongeren die in 2014 een uitkering hebben ontvangen is ruim 55% (327)
beëindigd. In de verdere analyse van de cijfers zijn alle jongeren meegerekend die
zich hebben gemeld bij Project JA, dus ook de 84 jongeren die nooit een uitkering
hebben gehad. Deze worden meegeteld omdat zij wel gebruik hebben gemaakt van
de begeleiding. Investeren in de voorlichting bij de aanvraag loont.
Aanmeldingen, uitkering en uitstroom
Het aantal uitkeringen per maand in Leiden/Leiderdorp is vergeleken met het aantal
aanmeldingen bij JA per maand en het aantal uitstroom bij JA. Deze getallen komen
overeen, rekening houdend met de verwerkingstijd van toekenning en beëindiging
uitkering.
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In 2012 is 61% van de jongeren die in begeleiding was bij Project JA uitgestroomd, in
2013 is dat 60% en in 2014 65%.
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In 2014 zijn er meer jongeren uitgestroomd naar werk. Gezien de huidige
arbeidsmarkt is dit een positieve ontwikkeling.
58 jongeren hebben na de aanvraag ingediend te hebben uiteindelijk toch geen
uitkering ontvangen. Dit aantal is hoger dan in voorgaande jaren.
Onder de categorie overig vallen jongeren die naar een instelling zijn gegaan en
daarmee geen recht meer hadden, overleden zijn of uit een begeleid wonen traject
zijn gegaan zonder vervolgadres.
238 jongeren zijn op 31 december 2014 nog in begeleiding bij JA. 27 jongeren
daarvan hebben parttime werk.
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10. Koers voor 2015
1. Organisatie
De activiteiten worden in 2015 voortgezet. De projectorganisatie wordt
aangepast op de omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden. Zoals het er
nu naar uitziet wordt deze dus teruggebracht in omvang omdat er in de regio
minder uitkeringsgerechtigden zijn. De regiogemeenten maken gebruik van
de activiteiten die aangeboden worden in Project JA. Deelnemers uit de regio
houden hun eigen casemanager.
Het project wordt meegenomen in de reorganisatie van de gemeente en
duidelijker gepositioneerd binnen Werk & Inkomen. Een aantal tijdelijke
medewerkers zijn in tijdelijke dienst bij één van de partners. De stichting
Steva contractonderwijs vervult de werkgeversrol zonder winstoogmerk. Dit
levert een aanzienlijke besparing op van de werkgeverskosten. Deze diensten
worden tot eind 2015 geleverd. In 2015 zal nagedacht moeten worden over
hoe tijdelijk personeel in het project ingezet kan worden.
2. Financiën
De klantmanagers van de gemeente Leiden worden gefinancierd door Werk &
Inkomen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds
gesubsidieerde activiteiten (Jeugdzorg, VSV, onderwijs, Veiligheidshuis, etc.).
Voor 2015 is er nog een budget van € 500.000,- beschikbaar voor de
uitvoering van re-integratieactiviteiten. Dit budget komt uit de ESF-middelen
J3, en in 2016 opgenomen in de nieuwe ESF “Social inclusion”, en het
Participatiebudget.
In de komende tijd wordt onderzocht of het budget voor educatie ingezet kan
worden voor de uitvoering van educatieve activiteiten (taal en rekenen voor
specifieke doelgroepen, te weten WWB-ers).
3. Inhoudelijk
De gekozen aanpak, waarin er uitgegaan wordt van een bestandsanalyse,
wordt gecontinueerd. Vanuit het huidige bestand worden er specifieke
activiteiten ontwikkeld voor de volgende groepen:



Jongeren die terug kunnen naar school
Samenwerking met de ROC’s, Kansloket en Transferium en inzet VSVmiddelen. Intensieve trajecten waarin er gericht gewerkt wordt om de
jongeren terug te begeleiden naar het onderwijs. Specifieke groepen voor
jongeren die nog niet terug kunnen naar het onderwijs vanwege een
taalachterstand, en jongeren die niet naar school kunnen vanwege
voorliggende problemen.
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Werkzoekenden met taalachterstand
Deze groep bestaat uit jongeren die hun spreekvaardigheid moeten verhogen
met als doel hun kans om uit te stromen naar (veelal ongeschoold) werk te
vergroten. Spreekvaardigheidslessen worden gecombineerd met een taalstage
om werkzoekende te activeren en het niveau te verhogen. Daarnaast kunnen
jongeren branchecertificaten behalen. Deze groep kan niet (op korte termijn)
naar het huidige onderwijs. Deze educatie-activiteiten zijn niet vrijblijvend.
De ervaring is dat het succes vele malen groter is op het moment dat de
klantmanager deelnemers verplicht hieraan deel te nemen.



Vluchtelingen
De ervaring is dat vluchtelingen gedurende het inburgeringsproces meerdere
jaren in de WWB blijven. Na afloop van dat inburgeringsproces gaan zij pas
proberen werk te vinden. Ook bij vluchtelingen is al het werk passend.
Het plan is om samen met Vluchtelingenwerk een traject op te zetten, waarbij
we insteken op een parallel proces met inburgeren en intensieve bemiddeling
naar stage/werk. Gedurende de inburgering worden deze jongeren niet
vrijgesteld van de arbeidsverplichting.



GGZ-problematiek
In het bestand zit een groep jongeren met een GGZ-problematiek. De
samenwerking met de GGZ en de Jeugd- en Gezinsteams zal in het komend
jaar worden geïntensiveerd, waarbij ons uitgangspunt is te kijken of meer
jongeren eerder ook een route krijgen naar de arbeidsmarkt. We constateren
dat jongeren eerst aan hun GGZ-problematiek werken en daarna pas gaan
nadenken over hun toekomst. Het is nu volgtijdelijk, maar zou parallel aan
elkaar moeten lopen.



Jonge moeders in de WWB-uitkering
Er wordt uitgekeken naar de samenwerking met Jeugd- en Gezinsteams en de
Wijkteams om moeders met kinderen optimaal te begeleiden.

4. Samenwerking PrO / VSO-scholen met de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zullen jongeren die voorheen een Wajong of WSW
indienden ook behoren tot de doelgroep van Project JA. In nauwe
samenwerking met de PrO/VSO-scholen, en de regionale werkgroepen die
vanuit Holland Rijnland en de gemeente bezig zijn met de voorbereiding van
het proces, zal een methodiek worden ontwikkeld om deze jongeren zo
optimaal mogelijk te begeleiden richting arbeidsmarkt. De instroom van deze
doelgroep verloopt conform het proces in de bijlage.8

8

Zie bijlage 6: Instroomproces jongeren
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5. ESF sociale innovatie
In 2015 en 2016 zijn er financiële middelen beschikbaar om het netwerk van
scholen, gemeenten en werkgevers duurzaam te versterken om meer
jongeren aan het werk te helpen en te houden. Daarnaast is de opdracht om
te experimenteren met specifieke arbeidstraining voor PrO/VSO-jongeren,
waardoor het arbeidspotentieel van deze jongeren wordt vergroot, en zij
meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt een aangepast proces en
programma ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep. Er is een regionaal
plan van aanpak gemaakt met Holland Rijnland om met de scholen en diverse
partijen in het komend jaar te kijken hoe we deze doelgroep zo optimaal
mogelijk kunnen bedienen. Er is hier een apart document voor opgesteld.
6. ESF transnationale samenwerking
In 2015 en 2016 zijn er middelen beschikbaar om samen met de LCGW en
drie partners uit het buitenland een transnationaal project op te zetten,
waarbij we kennis en ervaring uit het buitenland zullen halen om Project JA!
te versterken.
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Bijlage 1: Flyer Bijstand voor jongeren
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Bijlage 2: Stroomschema JA
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Bijlage 3: flyer Stage Nieuwe Stijl
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Bijlage 4: Flyer Kansloket en Transferium
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Bijlage 6: Instroomproces jongeren
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