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Beste mensen, 
 
Allereerst de beste wensen voor 2022. Laten we hopen dat we in dit jaar een verschil kunnen maken voor 
onze doelgroep die altijd iets extra’s kan gebruiken.  
 
Sinds 1 november ben ik begonnen voor 1 dag in de week als netwerk coördinator VSO/PRO voor de 
arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Vanaf 1 januari ben ik 3 dagen beschikbaar voor deze mooie taak. 
Mijn doel is jullie breed te informeren over alles wat er in onze regio gebeurt op het gebied van 
arbeidstoeleiding. In deze eerste nieuwsbrief geef ik wat algemene informatie. Daarnaast zal ik op 
deelgebieden aangeven waar men mee bezig is. 
 
 
 
 
Gemeenten (RMC en W&I) en scholen hebben om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden middelen 
ontvangen van het Rijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Daarnaast ontvangen VO- en mbo-
scholen en RMC tijdelijke middelen voor vier jaar (2020-2024) in het kader van de regionale aanpak 
voortijdig schoolverlaten (Schoolwerkt agenda). Gemeenten (RMC, Werk en Inkomen 
jongerendienstverlening en WSP), UWV, regionaal mobiliteitsteam (RMT), Leerwerkloket, scholen en 
SBB voeren ook reguliere taken uit om jongeren te begeleiden naar school of werk (of dagbesteding).  
 
 
 
 
In 2021 startte het nieuwe programma vsv (SchoolWerkt-agenda 2020-2024).  
De SchoolWerkt-agenda heeft vier programmalijnen: 

- De Overstap 
- Klaar voor Werk 
- Steun waar nodig 
- Terug naar school 

Voor de programmalijn “ klaar voor werk” is er een deelproject ontwikkeld. Het projectplan  
“Begeleiding, nazorg en monitoring”. Een van de onderdelen uit het plan is het aanstellen van een 
lifecoach voor jongeren. De lifecoach biedt laagdrempelige ondersteuning bij sociale of persoonlijke 
problemen op andere leefgebieden dan onderwijs of werk. De lifecoach ondersteunt en activeert, 
richting oplossingen daarvan. Uitgangspunt is dat deze lifecoach maatwerk kan bieden, welke compleet 
afgestemd is op de behoefte en situatie van de jongere. Inzet van een lifecoach draagt bij aan integrale 
begeleiding die voorkomt dat bij multi-problematiek bestaande begeleiding zich vaak beperkt tot een 
specifiek domein. De lifecoach is laagdrempelig en gericht op een brede aanpak van de problemen van 
de jongere. 
 
Dit plan wordt op korte termijn vastgesteld. 
Hierna zal ik samen met ‘ SchoolWerkt’ contact opnemen met de scholen VSO/PRO over de verdere 
inhoud en uitwerking van dit plan en op welke wijze de jongeren hiervan kunnen profiteren. 
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TOP staat voor Talent Ontwikkelen in de Praktijk. Het is een werkwijze waarop jongeren in de praktijk 
leren en daardoor goed voorbereid starten op de arbeidsmarkt. De academies richten in dit geval op 
facilitaire dienstverlening en zijn een samenwerking met het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. 
De TOP Academies zijn een samenwerking met vijf praktijkscholen uit de regio: Seyster College, Futura 
College, Pouwer College, Kranenburg en de Baanbreker. De leerlingen lopen stage in de schoonmaak, 
gebouwbeheer, groenonderhoud, logistiek of beddentransport. Naast het stagelopen volgen de 
leerlingen een lesprogramma dat is afgestemd op de stageplek. Daardoor kunnen zij allerlei erkende 
branchecertificaten behalen. 
Er zijn plannen voor het opzetten van meerdere TOP-Academies zowel voor het praktijkonderwijs als 
voor het Speciaal onderwijs. Zodra hier meer over bekend is zal ik hierover berichten. 
 
 
 
 
 
Tenslotte wil ik nog een paar publicaties met jullie delen. Zie bijlagen in de mail. 
 

- Om- en bijscholing, publicatie van SBB 
- Infographic – ongelijke kansen op de arbeidsmarkt 
- Albron voor Praktijkonderwijs Nederland 

 
- Entree voor anderstaligen Amersfoort. https://www.youtube.com/watch?v=v8vdf1pi7Yw  

Op 31 januari is er een online informatiebijeenkomst. Of ga naar 
www.entreevooranderstaligen.nl  
 
 

 
 
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot deze nieuwsbrief kunt u mij bereiken op: 
emailadres,  h.vandenboorn@vsopro.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Hennie van den Boorn 
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