Preventie
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere

WAT moet gebeuren
• Aanwezigheid ervaringsdeskundigheid in de omgeving van jongeren
• Kwetsbaarheid herkennen, bespreekbaar maken en erkennen
• (Vrijwillige) coaching/begeleiding, óók na 18 jaar
WELKE ontwikkelingen
• (Onderzoek) outreachend jongerenwerk (NHN)
• Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021): Vroegtijdige
signalering, één jongerenregisseur (regio Alkmaar)
• Persoonlijke coaching: o.a. Z11, Maria Magdalena, Straatgeluid (regio Alkmaar)
• SWV VO-NK: meer preventieve inzet in school is bespreekpunt met alle scholen
en samenwerkingspartners (regio Alkmaar)
• Positionering Schoolmaatschappelijk Werker en Jeugd en Gezinswerker in de
school (WF en Kop van NH)
• Straattolk / transitiecoaching: Pro Westfriesland en SWV VO Westfriesland
• Tjill Skillz; Talentontwikkeling en creatieve coaching voor jongeren door
ervaringsdeskundigen (WF)
• Lokaal 0: ‘Communiceren Met Nieuwkomers’: de jongerenwereld in Marokko,
Ghana, Syrië en Somalië (WF)
• Inzet ervaringsdeskundige jongeren (gastvrouw) in Jongerenloket (WF)
• Jeugd & gezinscoaches in VO (Alkmaar)
• ExpEx – inzet ervaringsdeskundige jongeren (Alkmaar)
• Theatervoorstelling ‘Road Trippin’ (Schagen)
• …………………..

De jongere serieus nemen
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere

WAT moet gebeuren
• Belevingswereld en eigen verantwoordelijkheid van jongere is vertrekpunt
• Begeleiding beschikbaar voor alle vragen van een jongere – jongere kiest deze bij
voorkeur zelf
• De stem van de jongere doet er toe!

WELKE ontwikkelingen
• Bestuurlijk klimaat: iedere jongere heeft een stem, stimulering uitwisseling tussen
professionals, jongeren en ouders
• Jongerenparticipatie: Tjekkin, Speaking Minds, Jongerenraden
• Aansluiting jongerenraad Parlan bij JeugdWelzijnsBeraad (JWB): landelijke stem
van jongeren
• Jongerenparticipatie op basis van thema: bijv. LHBT of lokale initiatieven (Hoorn)
• ‘Non-directief coaching’ in ontwikkeling: scholingsaanbod coaches en begeleiders
→ niet sturend begeleiden van NEET jongeren (Alkmaar en WF)
• ………………………….

Aandachtspunten
• Niet iedere gemeente heeft een jongerenraad, jongerenparticipatie in
kinderschoenen

Aansluiting jongere en werkgever
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere
Match de jongeren
met de juiste
werkgever die biedt
wat de jongere nodig
heeft

WAT moet gebeuren
• Verleiden en ontzorgen werkgevers om kwetsbare jongeren in dienst te nemen
• Levensloop- en baancoaching op talenten en competenties

WELKE ontwikkelingen
• Regionale arbeidsmarkt uitvoeringsagenda (regio NHN) :
✓ Skills en talenten in kaart brengen voor match met werkgever
• “Jeugd Werkt” voor kwetsbare jongeren: toeleiding naar werk, begeleiding op
school en werk, vangnet vanuit gemeente (NHN)
• Subsidiologen (regio NHN)
• 200-Banenplan (regio NHN)
• ‘Your next step’ voor jongeren van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie (regio
Alkmaar)
• ‘Back on Track’ voor thuiszittende jongeren van 16 tot 23 jaar zonder
startkwalificatie (WF)
• ZOWh@t arbeidsparticipatie: één op één coaching naar passend onderwijs, werk
of dagbesteding voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar (WF)
• KBBBD (Kom Binnen Bij Bedrijven Dag): initiatief van Westfriese gemeenten en
Werkgevers Service Punt. (WF)
• Participatietrajecten/ leer- en werktrajecten: o.a. GroenStart (NHN), Zeestadstaal
(Den Helder)
• Job-hunters (BUCH)
• Loopbaancoach (Schagen)
• ………………..

Toekomstplan
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere

Trek als
professional
samen op met
de jongere

WAT moet gebeuren
• Integraal toekomstplan voor elke 17-jarige jongere die hulp en ondersteuning
krijgt
• Jongere pas loslaten als is voldaan aan: 1. stabiel en steunend netwerk, 2.
passende en betaalbare woonplek, 3. school & werk, 4. voldoende inkomen / plan
op voorkomen & oplossen van schulden, 5. fysieke en mentale balans
• Functionaris voor het wegnemen van stagnatie in uitvoering – zo nodig met
onorthodoxe maatregelen

WELKE ontwikkelingen
• Jongerenloket 2.0: integrale toegang voor jongeren (regio Alkmaar)
• Jongerenloket voor jongeren 16 - 27 jaar: begeleiding op weg naar opleiding,
passende dagbesteding of werk (WF).
• Jongerenloket in wording: aanpak jongvolwassenen 16 - 27 jaar (Den Helder)
• Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021): soepele
overgangen, langdurig maatwerk toekomstplan (16 - 17 jaar), helpende regels bij
terugdringen aantal dak- en thuisloze jongeren (regio Alkmaar)
• Team rond 18 (WF en regio Alkmaar)
• Potje “Gezond verstand” (Alkmaar)
• ………………..

Een leven lang leren en ontwikkelen
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere

Er kan winst
behaald worden
door het
leertraject aan
te passen op de
jongere.

WAT moet gebeuren
• Praktijkverklaringen op erkende competenties en talenten
• Kans op “schone lei” door het wegnemen van belemmeringen en passende steun
(maatwerk)
• Ontwikkelfonds voor leven lang leren en ontwikkelen
WELKE ontwikkelingen
• Passend onderwijs: uitgaan van mogelijkheden en talenten van jeugdigen
• Regionale arbeidsmarkt uitvoeringsagenda (regio NHN):
✓ Pilot praktijkleren met praktijkverklaringen MBO
✓ Plan ontwikkelfonds → scholingsbudgetten voor mensen met opleidingswens
of in nood
• Pilot Maatschappelijke Diensttijd – begin 2020 (regio NHN)
• Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021): focus op talenten en
mogelijkheden (regio Alkmaar)
• “Your next step” voor jongeren van 16 tot 23 jaar: zonder startkwalificatie (regio
Alkmaar)
• Back on Track voor VSV jongeren van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie (WF)
• ‘Back to School’: drempelloze avondschool voor kwetsbare jongeren (Pro Hoorn)
• Regeling ‘Gewoon Doen’: maatwerkaanpak VSV → eenmalige financiële bijdrage
voor jongeren die tussen de wal en schip dreigen te vallen
(WF en Regio Alkmaar)
• Transitiecoaching VO (SWM-VO): transitiecoaches Vso/Pro voor alternatieve
trajecten richting werk / opleiding (WF)
• Arbeids Trainings Centrum (ATC) / Pro WF: integraal aanbod branche
opleidingen / certificering voor kwetsbare jongeren (WF)
• Onderwijsagenda Alkmaar: Doorgaande ontwikkellijn, ambitietafels, lerende
netwerken (Alkmaar)
• ……………………..

Jongerenhuisvesting
Een betekenisvolle toekomst voor elke jongere

Eerst een plek om te
wonen als basis om
nieuwe stappen te
zetten

WAT moet gebeuren
• Aandeel jongerenhuisvesting verruimen
• Afspraken met woningbouwcorporaties en jeugdhulpinstellingen over
doorlopende trajecten naar zelfstandige jongerenhuisvesting

WELKE ontwikkelingen
• DNO trainings- en doorstroomhuis (Regio NHN)
• Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021): voldoende
passende opvang en woonruimte (regio Alkmaar)
• Woonzorgopgave 2018-2023: - realisatie 100 plekken woonbegeleiding jongeren
in vijf jaar → nu 4 woonprojecten met kamertraining voor jongeren / 32
zelfstandige jongerenwoningen en 3 onzelfstandige woonplekken voor jongens
(Alkmaar)
• Verschillende initiatieven om voorraad kamers/woningen voor jongeren snel uit te
breiden: 37 appartementen, 10 woningen, 10 kamers, 11 bedplaatsen (Alkmaar)
• Woonvisie in 2020 met aandacht voor huisvesting voor starters (Hoorn)
• Realisatie kleine woningen: mix van bewoners - jongeren, ouderen,
alleenstaanden (Hoorn)
• Kamers met Kansen en begeleidingstrajecten richting zelfstandig wonen (Hoorn)
• Prijscategorieën in nieuwbouw: mix van betaalbaar, middenhuur en middenkoop
en daarboven (Den Helder)
• 25 wooneenheden voor studenten van ROC Kop van NH (Den Helder)
• ………………..

