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Worskhop week van het GO
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1) Wat hebben we 
gedaan?

1. Werkgroep communicatie 
2. Onderzoek door de regio campus
3. Onderzoek Bureau Bartels landelijke taakgroep
4. Voorstel positionering doelgroep
5. LinkedIn training
6. Voorstel netwerk voor inrichten en verbeteren 

profilering en zichtbaarheid 

• Werkgevers kennen jongeren onvoldoende
• Weten niet welke bijdrage ze kunnen 

leveren
• Verbinding tussen onderwijs en kansrijke 

sectoren verbeteren
• Complexiteit kennis wet- en regelgeving
• Krapte arbeidsmarkt => tijd! 



1-11-2022

4

Plan onbeperkt meedoen
1) Zichtbaarheid en profilering van de doelgroep onder 

verschillende kansrijke sectoren (VTE, techniek en zorg en 
welzijn) 
• Campagne (artikelen, sociale media en portretten)
• Begeleiden en trainen scholen
• Regionaal communicatienetwerk
• Duurzaam inbedden scholen

2) Verbinding en oplossingen (in gesprek)
• Verkennende sessie sectortafels 
• Verbinding scholen en sectortafels

3) Actie (Werkgevers komen zelf in actie of door middel van de 
in samenwerking met de samenwerkingspartners bedachte 
oplossingen)
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Wie gaan dit doen?

Het beoogde inclusiepact bestaat uit:

1. de 16 pro en vso scholen (relatiebeheerder) 
2. de sectortafels Zorg & Welzijn, Techniek en 

Vrijetijdseconomie. 
3. Relevante partners vanuit de HCA:

• Gemeenten;
• SBB;
• WSP;
• Werkgevers- en werknemersorganisaties;
• UWV.

Uitvoering project bij go

1. Projectgroep
2. Projectleider 
3. Stuurgroep
4. Leerlingenraad
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Planning

VN Vedrag Handicap 
Onbeperkt Meedoen

1. Doelstellingensessie 25-10
2. Voorbereidende werksessies input PVA;

1. De 3 sectortafels (7-11)
2. Sessie met scholen (22-11)
3. Sessie met HCA (nov)

3. Voortgangs overleggen projectgroep
4. Voortgangs overleggen subsidieverstrekker
5. Schrijven PVA
6. Klankbordgroepsessie PRO VSO netwerk
7. Startbijeenkomst/tekenen intentieverklaring (13-12)

Werksessie pro vso 
scholen AMR Zwolle

Doelstelling: input voor plan van aanpak vanuit het pro vso 
netwerk van scholen ophalen. En bepalen wat er nodig is voor 
efficiënte samenwerking!

- 16 relatiebeheerders
- Presenteren concept plan van aanpak 
- Wat hebben de scholen nodig op het gebied van inrichten 

communicatie?
- Rollen per school binnen project
- Producten
- Kennis
- Hoe ingebed krijgen?

- Leerlingenraad
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Werksessie sectortafels 
AMR Zwolle

Doelstelling: input voor plan van aanpak vanuit 
de 3 sectortafels techniek, vrijetijdseconomie en 
zorg en welzijn! En bepalen wat er nodig is voor 

efficiënte samenwerking!

- Aanjagers sectortafels:
- Techniek: Jaap Bolt
- Zorg en welzijn: Sandra Duijn
- Vrijetijdseconomie Henk van Voornveld;

- Presenteren concept plan van aanpak;
- Kansen binnen deze sectoren?
- Wat hebben de bedrijven nodig? 
- Wat is er concreet verder nodig om jongeren een kans te 

geven bij werkgevers uit één van de drie beoogde 
sectoren?

- De uitkomsten van deze verkenning worden vertaald in het 
plan van aanpak. 

Overleg HCA

Doelstelling: input voor plan van aanpak vanuit HCA en 
aansluiting op regionale visie actieplan jeugdwerkloosheid.  En 
bepalen wat er nodig is voor efficiënte samenwerking!

In gesprek met de HCA:
1) Toelichting plan van aanpak;
2) Haakjes maken op plannen/aanbod HCA AMR 

Zwolle;
3) Samenwerkingen externe partijen regio via 

HCA=> impact creëren.
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Plan van aanpak

- Na sessies verder ontwikkelen en definitief 
schrijven plan van aanpak

- Klankbordgroep meelezen
- Go/No go?
- Organiseren startbijeenkomst

VRAGEN?


