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4. SamenWerkTraject:
meer arbeidskansen
voor kwetsbare jongeren
Zeven Zwolse scholen5 (vso, praktijkonderwijs, mbo-entree) en Tiem, de sociale
werkvoorziening van de gemeente Zwolle, sloegen in 2018 de handen ineen
om de kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. In
het zogenoemde SamenWerkTraject krijgen deze jongeren meer zicht op hun
arbeidsmogelijkheden en worden zij toegeleid naar een stageplaats of naar
(beschut) werk. Wouter Bos, trajectbegeleider van vso De Twijn, was één van
de initiatiefnemers. “Dit idee is op de werkvloer ontstaan en de uitvoerders zijn
eigenaar van het project.”
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Stage- en trajectbegeleiders van de zeven Zwolse
scholen constateerden dat ze allemaal tegen
hetzelfde knelpunt aanlopen: jongeren met complexe

ondersteuningsbehoeften lopen vast in de stage,
haken daar af en komen soms zelfs thuis te zitten. Elke
school spande zich op eigen wijze in voor deze groep,

5.	Praktijkonderwijs Thorbecke Scholengemeenschap, praktijkonderwijs Talentstad, praktijkroute Greijdanus College, entree mbo Deltion, entree mbo
Landstede, De Ambelt vso (cluster 4), De Twijn vso (cluster 3).
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vertelt Bos. “We realiseerden ons op een gegeven
moment dat dit een gemeenschappelijke doelgroep is,
dus dat het zinvol is om de koppen bij elkaar te steken
en samen naar oplossingen te zoeken, temeer daar
we allemaal in dezelfde vijver van stageplekken en
leerwerkplekken vissen.”

EXTRA STEUNTJE
Daarnaast was er een aantal ‘externe’ redenen
om te gaan samenwerken. Zo staat in de
transformatieagenda ‘(Arbeids-)participatie en
bijstand’ van de gemeente Zwolle dat er in 2020
zoveel mogelijk Zwollenaren in een zo regulier
mogelijke omgeving moeten werken. Er wordt expliciet
genoemd dat vso-, pro- en entree-jongeren hierbij
een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast
waren het wegvallen van de Wajong, de WSW en
de dagbesteding vanuit de AWBZ aanleiding voor
de genoemde partners om zich sterk te maken voor
de arbeidskansen van deze kwetsbare jongeren.
Samen met Tiem, de sociale werkvoorziening
van de gemeente Zwolle, zetten de scholen het
SamenWerkTraject op.
Het project richt zich op leerlingen met complexe
ondersteuningsbehoeften, die daardoor niet aan de
slag kunnen of vastlopen bij een regulier stagebedrijf.
Zij missen ervaring en werknemersvaardigheden
en hebben vaak geen realistisch beeld van hun
mogelijkheden en van de arbeidsmarkt. Het
SamenWerkTraject biedt deze jongeren een
stageplaats met intensieve begeleiding bij Tiem.
Inzet is dat de jongeren meer inzicht krijgen in
hun arbeidsmogelijkheden en -beperkingen, de
benodigde vaardigheden ontwikkelen en doorstromen
naar een passende stageplaats of (beschut) werk.

JUISTE FOTO
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Jongeren die deelnemen aan het SamenWerkTraject
gaan twee à drie dagen per week naar Tiem.
Ze lopen daar stage op veilige, gestructureerde
werkplekken waar ze intensief worden begeleid.

Tiem stelt werkruimte, kantoor en werkbegeleiders
ter beschikking, en de zeven scholen hebben voor
dit project gezamenlijk één docent (de SWT-docent)
aangenomen. “Deze docent is een groot deel van de
week aanwezig bij Tiem en fungeert als schakel tussen
de jongere, de stagebegeleider van de school en de
werkbegeleider van Tiem”, vertelt Bos. “Als een school
een jongere naar dit traject verwijst, is er een warme
overdracht en ontvangt deze docent de jongere bij de
poort. Zij zoekt vervolgens een geschikte stageplek
binnen Tiem en draagt de jongere over aan de
betreffende werkbegeleider van Tiem. De SWTdocent is walking around op de werkvloer aanwezig,
houdt de jongeren in beeld en is voor hen makkelijk
benaderbaar.”
Omdat de school verantwoordelijk blijft voor de
betreffende leerling, heeft de SWT-docent elke 4 à 6
weken overleg met de stagebegeleider van de school.
De SWT-docent, de stagebegeleider van school
en de werkbegeleider van Tiem stellen gaandeweg
vast welke perspectieven de jongere heeft en wat er
voor nodig is om die te realiseren. “Samen maken
ze uiteindelijk de juiste foto van de jongere”, vertelt
Bos. “Tijdens het traject worden de mogelijkheden en
ondersteuningsbehoeften van de jongere duidelijk,
maar bijvoorbeeld ook welke aanpassingen er op de
werkplek nodig zijn. Dat alles moet in 3 à 6 maanden
in beeld zijn.”

KORTE LIJNEN
Soms gaan de jongeren eerst nog terug naar school,
maar zo mogelijk stromen ze vanuit Tiem direct door
naar een passende stageplek of een (beschutte)
arbeidsplaats. Doordat er bij Tiem ook ‘consulenten
werk’ van de gemeente aanwezig zijn, stromen er heel
wat jongeren direct door naar een beschutte werkplek.
Bos: “Dat is een sterk punt van dit traject: de lijnen van
school naar Tiem en van Tiem naar (beschut) werk zijn
heel kort.”
De resultaten mogen er zijn. Zowel jongeren als
hun ouders zijn zeer positief over het traject. “Het is
bijzonder om te zien hoe snel en hoe drastisch het

zelfbeeld van deze jongeren in positieve zin verandert
doordat ze ervaren dat ze dingen goed doen, iets
goed kunnen”, zegt Bos. “Veel jongeren hebben dat
al heel lang niet of misschien nog nooit ervaren. Dat
zien de ouders ook en dat geeft hen vertrouwen in de
toekomst.”

BOTTUM UP
De constructie is bottom up door een groepje
trajectbegeleiders, waaronder Bos, bedacht. Vanaf
het begin waren trajectbegeleiders enthousiast over
de aanpak, al duurde het bij de mbo-begeleiders
wat langer, onder meer doordat entree-studenten
meer weerstand hadden tegenover de sociale
werkvoorziening. Inmiddels zijn ook trajectbegeleiders
in het mbo positief. Zij zien dat het jongeren meer
kansen geeft om door te stromen naar niveau 2 en 3.

TIPS
•	Sla als vso, praktijkonderwijs en entreeonderwijs de handen ineen als het gaat om
de arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van
deze jongeren. Het is een gemeenschappelijke
doelgroep.
•	Ontwikkel bottum up een aanpak en werk aan
commitment op directie- en bestuursniveau.
•	Betrek het UWV zo vroeg mogelijk bij het traject
van de jongere.

MEER INFORMATIE
Wouter Bos
w.bos@ooz.nl

Het project is voor drie jaar gefinancierd en loopt eind
2022 af, maar op basis van de positieve resultaten
verwacht Bos dat er een structurele financiering voor
het traject zal komen. Er zijn bovendien plannen om
de aanpak uit te breiden en te verbeteren: “Omdat er
als gevolg van de invoering van passend onderwijs
ook in het vmbo steeds meer kwetsbare jongeren extra
begeleiding nodig hebben, willen we de aanpak
mogelijk uitbreiden naar het vmbo. Daarnaast willen
we intensiever gaan samenwerken met het UWV,
omdat het UWV verantwoordelijk is voor de uitvoering
van de beoordeling van het arbeidsvermogen (ABA).
Die beoordeling is vaak beter als het UWV eerder bij
het traject van de jongere is betrokken.”
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