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Beste mensen, 
 
Hierbij stuur ik jullie de nieuwsbrief van februari 2022 
 
De afgelopen weken ben ik bij verschillende scholen op bezoek geweest en daar veel informatie 
opgehaald. Ik heb een breed inzicht gekregen in de vraagstukken die in de transitie van school naar werk 
naar voren komen. Vooral ook omdat de doelgroep zo vreselijk divers is. 
 
In deze nieuwsbrief zal ik een aantal vraagstukken bespreken. Daarnaast wil ik iedereen informeren over 
mogelijkheden en projecten die er lopen.  
Er is voor onze doelgroep een woud aan subsidiemogelijkheden, ook hier ga ik proberen enige 
duidelijkheid te scheppen. 
 
Voel je vooral vrij te reageren op de in deze brief besproken onderwerpen. Mochten er vragen zijn, graag. 
Ik bespreek deze binnen de netwerken en kom met antwoorden. 
 
 
 
 
 
In de vorige nieuwsbrief heb verteld wat het is. Ik wil nu verder ingaan op welke wijze de RAJ (regionale 
aanpak jeugdwerkeloosheid) een bijdrage levert aan de arbeidstoeleiding van de PRO/VSO jongeren.  
Hieronder een opsomming van de onderwerpen die binnen de RAJ besproken worden. 
 

1. Het regionaal mobiliteitsteam (RMT)(UWV)  
- Het begeleiden en ondersteunen van o.a. jongeren van werk naar werk. 
- Om- en bijscholing, Loopbaanbegeleiding, Organiseren van leerbaan bij afstuderen en een      
Scholings voucher. 
Voor alle jongeren die werkeloos raken t.g.v. de Corona Crisis 
- Versterken van de samenwerking tussen RMT en RAJ zodat jongeren gebruik kunnen maken 
van aanbod en instrumenten die vanuit het RMT beschikbaar zijn zoals de route praktijkleren. 

 
2. Gemeenten en pro- en vso scholen uit de regio: uitstroom gesprekken  

Begeleiding overgang van school naar werk en warme overdracht naar de gemeente (RMC, 
Job-Hunter, werkmatcher) 
Pro-vso uitstroomgesprekken; geharmoniseerde werkwijze, bevordert samenwerking binnen 
de regio tussen scholen & verschillende gemeenten. 
Jongeren krijgen passende en efficiënte ondersteuning 
 

3. Werving en transitiestages  
- Regionaal accounthouder (Mark Leeflang) bouwt een werkgeversnetwerk waar scholen 
gebruik van kunnen maken bij het vinden van passende transitiestages voor hun leerlingen. 
(laatstejaars leerlingen PrO en VSO). 
- (Onderzoeken van) subsidiëren van beschutte transitie stageplekken.  
Hier is veel behoefte aan m.n. vanuit het VSO 
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4. Gemeenten uit de regio (Gemeente Utrecht WSP, in opdracht vanuit dienstverlening 
gemeente): Job-Hunter of professionals met jobhuntertaken. 
Begeleiden van mbo studenten, pro/vso leerlingen en vroegtijdig schoolverlaters bij het 
vinden van een BBL-werkplek, stage of naar werk/ garantiebaan.  
Regionale afstemming m.b.t. inzet van de Job-Hunter.  
Bevorderen van de samenwerking tussen de Job-Hunters in de regio. 
Scholen VSO-PRO hebben te maken met meerdere gemeenten in de regio. Waarbij 
werkprocessen nogal eens willen verschillen.  

 

5. Praktijkleren (SBB/UWV/mbo’s/RMT) 
Het halen van een mbo-diploma via de derde leerweg, een mbo-certificaat of een 
praktijkverklaring op de werkplek van de jongere. 
Het ontwikkelen en financieren van aantal routes/trajecten in samenwerking met SBB en 
RMT. 
Meer jongeren kunnen gebruikmaken van een praktijk leerroute. Via praktijkleren in het mbo 
kunnen zij zich om- en bijscholen en daarmee verbetert hun directe duurzame inzetbaarheid. 
 

 
 
 
 
 
In de vorige nieuwsbrief heb verteld wat het is. Ik wil nu verder ingaan op welke wijze de SchoolWerkt-
agenda (SchoolWerkt-agenda 2020-2024). een bijdrage levert aan de arbeidstoeleiding van de PRO/VSO 
jongeren. 

1. Informele begeleiding (peer to peer) 
begeleiding vanuit het informele netwerk van de leerling of student. 

2. Begeleiding van jongeren op de werkplek 
Op stage of (leer)werk plek (bedrijven kunnen interne jobcoaching aanvragen en inzetten) 

3. Doorbraakfonds 
Een flexibele aanpak waarbij buiten gebaande paden getreden wordt en aanspraak gemaakt kan 
worden op het fonds 

4. Lifecoach  
biedt laagdrempelige ondersteuning bij sociale of persoonlijke problemen op andere leefgebieden 
dan onderwijs of werk en activeert richting oplossingen daarvan. 

 
Over de hierboven omschreven onderwerpen wordt veel overleg gevoerd. Mijn vraag bij ieder overleg is 
steeds wat gaan de mensen in het werkveld en de jongeren hier morgen van merken? Ik merk dat deze 
vraag steeds vaker herhaald wordt. Dit is goed. We hebben met veel partijen en geldstromen te maken en 
ik snap dat dit tijd nodig heeft. 
Op korte termijn zal er meer nieuws komen over de Life-coach. Een pilot hiervoor is in een vergevorderd 
stadium. 
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Tijdens gesprekken in allerlei netwerken gaat het steeds over geldstromen en subsidieregelingen. Vaak 
worden deze maar zijdelings ter sprake gebracht wanneer het gaat om de transitie naar werk. Onder de 
werkgevers zijn de vaak wat kleinere bedrijven die het moeilijk vinden om hiervan gebruik te maken.  
 
We kunnen de subsidieregelingen grofweg in tweeën verdelen. We hebben de landelijke en de 
gemeentelijke subsidieregelingen. In een bijlage een opsomming van wat er allemaal op dit moment aan 
subsidie mogelijk is.  
Mogelijk helpt het om bedrijven te ondersteunen en hiermee de drempel te verlagen om een jongere in 
dienst te nemen. 
 
 
 
 
Vorige week ben ik op bezoek geweest bij FC Utrecht. Hier is men gestart met een project dat heet U4U.  
In een gesprek met Sanne Pater en Robert Junier ben ik enthousiast geworden voor dit project.  
 
In een bijlage die ik met deze nieuwsbrief mee stuur, staat extra informatie over dit project 
 

 
 
Bedrijfsbezoek Beelen Next. 
Uitnodiging en programma zit in de bijlage 
 
 

 
 
Het is alweer even geleden dat de PRO- en VSO-scholen elkaar ontmoet hebben in een 
netwerkbijeenkomst. De laatste keer was in 2019 vlak voor de corona uitbraak. In die tijd is er veel 
gebeurd. Ik heb gemerkt dat er bij de scholen behoefte is om elkaar te ontmoeten. Dan bedoel ik niet 
alleen fysiek te ontmoeten maar ook in het gesprek over een aantal thema’s dat ons dagelijks bezighoudt 
op gebied van transitie school naar werk in welke vorm dan ook. 
 
Het programma voor deze bijeenkomst zal bestaan uit: 

- Een plenair gedeelte met een paar sprekers uit het veld.  
- Een aantal thematafels waar een expert na een korte pitch het gesprek zal leiden 
- Een netwerkborrel. 

 
De officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst met het definitieve programma en locatie volgt. Maar 

blok vast je agenda MAANDAG 11 APRIL van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
 
 
 
 

Save the date:  22-maart 2022  
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Save the date:  11-april 2022  
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Tenslotte wil ik nog een paar publicaties met jullie delen. Zie link of bijlagen in de mail. 
 

- Financiële regelingen leren en werken 
(https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/Financiële%20regelingen%20leren%20en%20werken%20nr.%2028%20d.d.%2015-

3-2021.pdf ) 
- Leerwerkloket: financiële regelingen 

(https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/Informatieblad%20financiele%20regelingen%20werkzoekenden%20nr.%2036%207
-1-2022.pdf)  
 

- Project U4U 
- Uitnodiging Beelen Next 

 
 

 

 
 
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 
Netwerkcoördinator VSO/PRO regio Midden-Utrecht 
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