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Geachte heer, mevrouw,
Op 7 april 2017 is op verzoek van het bestuur SBB een expertmeeting Entree georganiseerd. Doel was om
te komen tot een sluitende aanpak in de route onderwijs - arbeidsmarkt voor jongeren en
(jong)volwassenen, die (nu) geen startkwalificatie (kunnen) behalen maar wel arbeidsvermogen hebben.
Het betreft leerlingen en studenten uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het vmbo
en de entreeopleiding. Vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, de Stichting van de
Arbeid en de ministeries van OCW en SZW spraken samen over de problematiek rondom de
arbeidstoeleiding voor de doelgroep.
Er is een enorm commitment en urgentiebesef bij alle vertegenwoordigers. Betrokkenen hebben
afgesproken om in SBB-verband aan de slag te gaan om jongeren en (jong)volwassenen, die uitvallen uit
de reguliere opleidingen zonder diploma of met diploma onder startkwalificatieniveau, te begeleiden naar
de arbeidsmarkt met perspectief op werk en economische zelfstandigheid. Tevens is het belang
uitgesproken gezamenlijk het proces te ondersteunen dat jongeren en (jong) volwassenen, die het regulier
onderwijs zonder startkwalificatie al een tijd geleden verlaten hebben, tot hun 27e begeleid worden naar
school om alsnog hun opleidingstraject naar een startkwalificatie of naar de arbeidsmarkt op te pakken.
Hiertoe moet niet alleen met deze jongeren aan de slag gegaan worden, maar ook met hun ouders en hun
verzorgers.
Het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het vmbo en de entree opleiding moeten over
voorzieningen beschikken om jongeren te begeleiden naar arbeid. Voorzieningen die het bijvoorbeeld
mogelijk maken om verschillende vormen van (duaal) praktijkleren aan te bieden.
Gemeenten moeten de regie voeren op de ondersteuning van de jongeren. Regie voeren betekent onder
andere het in beeld hebben van de doelgroepen waarvoor de sluitende aanpak noodzakelijk is en het
bieden van een transparant en afgestemd ondersteuningspakket. Dit is niet altijd mogelijk bijvoorbeeld
door belemmerende wet- en regelgeving.
Het bedrijfsleven moet kunnen rekenen op een eenduidig ondersteuningspakket en heldere communicatie
over de inzetbaarheid van de jongeren uit doelgroep. De indeling van de doelgroep jongeren en
(jong)volwassenen zonder startkwalificatie onder de 27 belemmert de zorg voor goede arbeidsparticipatie,
zoals de 18-/18+ grens of wel leerplichtig/niet leerplichtig.

We constateren dat er een veelheid aan tafels wordt georganiseerd met betrekking tot genoemde
doelgroepen, met steeds net weer andere partijen aan elk van die tafels. Ook constateren we dat iedere
tafel een veelheid aan plannen en aan maatregelen poogt uit te voeren. Met alle goede bedoelingen en
energie. Wat er echter ontbreekt is een krachtige bundeling van alle partijen en maatregelen die onderling
zo op elkaar aansluiten dat er maximaal effect is voor deze doelgroepen en dat alle partijen samen werken
aan één helder plan, met synergie van alle partijen, vanuit alle plannen en maatregelen als resultaat. Zo
zouden wij ook de ambitie van NRTO en MBO Raad, zoals verwoord op www.perspectiefpact.nl en de
mogelijkheden van de uitzend- en re-integratiebranche, graag daarbij aan de orde stellen.
Om een sluitende aanpak te realiseren is de betrokkenheid van de bewindslieden van OCW, BZK, SZW, EZ
en VWS, onmisbaar. Alle betrokkenen achten de samenwerking tussen de ministeries van essentieel belang.
Het toewerken naar één gemeenschappelijke agenda en uitvoering is noodzakelijk. Het is van belang ruimte
te creëren voor de professionals in de regio, voor de regie vanuit de gemeenten en de samenwerking
tussen gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. Daar heeft de rijksoverheid in faciliterende zin een
belangrijke rol in. Wij nodigen u uit om samen met uw collega’s van de andere ministeries een actieve rol
te vervullen bij het werken aan landelijke en regionale ketensamenwerking en het wegnemen van de
huidige belemmeringen om de sluitende aanpak in de praktijk te realiseren. Wij zullen u voor de zomer
hiervoor een voorstel doen.
Als wij samen het traject in gaan, dan kunnen wij er voor zorgen dat iedere jongere en (jong)volwassene
een passende maatwerkroute krijgt. Zo worden deze jongeren weerbaar, ervaren ze dat ze er toe doen en
dat de maatschappij hen nodig heeft. Wij hopen dat u de uitnodiging aanneemt.
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