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Agenda

• Aanleiding en opdracht jongeren in beeld
• Lodewijk Berkhout, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Werking product
• Marjorie Stots/ Marije Timmer Inlichtingenbureau

• Praktijkervaringen
• Marc Bevers Jongeren punt Tilburg

Roadshow Jongeren in beeld



Jongeren in beeld Roadshow

Lodewijk Berkhout, senior beleidsmedewerker directie 
Participatie en Decentrale Voorzieningen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jongeren 

in beeld



Jongeren in beeld Roadshow

Bigger picture

Gemeenten ervaren belemmeringen.



Jongeren in beeld Roadshow

Door en voor gemeenten

• Jongeren in beeld

• Op verzoek van gemeenten

• In opdracht van het ministerie van 

Sociale Zaken

• Ontwikkeld door het Inichtingenbureau



Jongeren in beeld Roadshow

Doel (1/2)

• Maandelijks, gemeenten ontvangen een rapport 

met BSN van jongeren...

• tussen 23 en 27 jaar oud;

• zonder startkwalificatie;

• geen inschrijving in het onderwijs;

• niet werken;

• en geen uitkering.



Jongeren in beeld Roadshow

Goal (2/2)

Een gemeente kan deze jongeren

begeleiden naar een baan waarbij

werken en leren wordt gecombineerd.



Jongeren in beeld Roadshow

Participatiewet

Artikel 64. Inlichtingenverplichting instanties

De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan het college of, indien het college aan 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mandaat heeft verleend tot het nemen van besluiten 

inzake de verlening van bijstand, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kosteloos 

opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet door het 

college:

i. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het onderwijs op het 

gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;



Jongeren in beeld Roadshow

Participatiewet

Artikel 10f. Ondersteuning bij leer-werktrajecten

In aanvulling op artikel 7 kan het college ondersteuning aanbieden aan personen ten aanzien van wie 

het college van oordeel is dat een leer-werktraject geboden is, voor zover deze ondersteuning nodig is 

voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

• a. van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, 

nog niet is geëindigd; of

• b. van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-01-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&g=2019-02-21&z=2019-02-21


Jongeren in beeld Roadshow

Gegevensroute

2 Ministerie van 

Binnenlandse Zaken

1 Ministerie van 

Onderwijs

3 Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

4 Gemeentelijke

dienst die Pwet

uitvoert

DUO selecteert jongeren (23 – 27) 

zonder startkwalificatie en zonder

inschrijving in het onderwijs. Ook

BSN.

Routing: beheerder van de 

basisregistratiepersonen (RvIG) matcht

BSN met gemeentecode.

UWV selecteert jongeren die 

niet werken en geen uitkering 

ontvangen



Jongeren in beeld Roadshow

Sociale kaart

• Tracking systeem is geen panacea.

• Alternatief: ontwikkel een ‘sociale kaart’ van 

informele organisaties en bring samen jongeren

in beeld.

• Sportschool, kapper, etc.



Jongeren in beeld Roadshow

Volgende uitdaging

2 Ministerie van 

Binnenlandse Zaken

1 Ministerie van 

onderwijs

3 Ministerie van Sociale

Zaken

4 Gemeenten

Jongeren die niet staan ingeschreven

in een gemeente



Jongeren in beeld Roadshow

Juridisch kader 1/3

Grondslag

De grondslag voor de gegevenslevering van DUO aan de colleges van burgemeester en wethouders ligt 

in artikel 64 Participatiewet. De clausulering – die bepaalt dat de gegevenslevering zich beperkt tot 

drie genoemde OCW-wetten – is vervallen met ingang van 1 januari 2017 (Stb. 2017, 471).

Artikel 64, eerste lid, van de Participatiewet bepaalt dat de Minister van OCW (waaronder DUO valt) aan 

het college alle gegevens verstrekt die deze nodig heeft voor de uitvoering van de Participatiewet. Het 

derde lid van dit artikel bepaalt dat de uitvraag door en levering aan gemeenten kan geschieden via 

het Inlichtingenbureau.



Jongeren in beeld Roadshow

Juridisch kader 2/3

Doel/taak

Artikel 10f van de Participatiewet regelt dat colleges ook aan jongeren van 16 tot 27 jaar, ten aanzien 

van wie zij geen re-integratietaak hebben op grond van artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet, wel 

een leer-werktraject kunnen aanbieden. Dit valt daarmee binnen de uitvoering van de Participatiewet, 

waarmee de gegevenslevering op grond van artikel 64 door DUO mogelijk (en zelfs verplicht) is. Het 

doel is dus het aanbieden van leer-werktrajecten aan inactieve jongeren zonder startkwalificatie.



Jongeren in beeld Roadshow

Juridisch kader 3/3

Doelgroep

Het gaat om het aanbieden van leer-werktrajecten aan jongeren van wie de kwalificatieplicht nog niet 

is geëindigd, of die nog geen startkwalificatie hebben behaald (artikel 10f Participatiewet). Specifiek 

gaat het daarbij om jongeren die op dat moment ook geen studie volgen of werk hebben en – mede 

hierdoor – buiten beeld zijn bij gemeenten, UWV of DUO. Zij doen weliswaar (nog) geen beroep op 

inkomensvoorzieningen, maar het risico is groot dat zij dit op termijn wel zullen doen.



Jongeren in beeld Roadshow



Jongeren in beeld Roadshow

Contact

E-mail:

Lberkhout

@minszw.nl

Bel:

+31(0)6 -11024828

mailto:Lberkhout@minszw.nl
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Werking product

• IB ontvangt van DUO maandelijks BSN’s van jongeren (23-27 jaar), zonder 

startkwalificatie of onderwijsinschrijving. 

• IB bevraagt woonplaats van deze jongeren op bij Rvig.

• IB toets bij UWV of de jongeren ingeschreven bij een gemeente werk of 

een uitkering hebben.

• IB signaleert aan de gemeente de jongeren die 

Tussen de 23 en de 27 jaar zijn en

Geen startkwalificatie hebben en

Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling en

Geen werk of weinig (minder dan 472 pm)  inkomen hebben; 

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019
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Het product – gegevensstroom

Jongeren in beeld November 2018
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Actualiteit gegevens

• Inkomensgegevens van 2 maanden voor rapportage publicatie

• Woonplaats-gegeven van twee weken voor rapportage publicatie

• DUO-gegevens van 1 maand voor rapportage publicatie

Wat hebben we niet:

• Inkomsten zelfstandigen

• Alimentatie

• Woon / leefsituatie

• Diploma’s particuliere en/of buitenlandse opleiding

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019
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Voorbeeld rapportage

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019
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Uitleg rapportage

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

• Instroom: Wanneer een BSN voor de eerste keer in de rapportage is opgenomen, wordt 

hier ‘ja’ vermeld. 

• Uitstroom: Wanneer er voor de laatste keer over een BSN wordt gerapporteerd, ziet u 

hier ‘ja’. Zie kolom ‘reden uitstroom’ voor toelichting. 

• Reden uitstroom: inschrijving opleiding, leeftijd >27, verhuizing, uitkering, of inkomen > 

473 euro) 

• 0- inkomen, verhuizingen inzichtelijk.

• Draaideurklanten ( inkomen wisselend boven en onder norm)

• Uitkering PW: geen drempelbedrag want in beeld
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Productiecijfers Pilot bronnen

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

Maart April Mei

Aantal ontvangen van DUO 127685 127819 127419 100%

Aantal antw GBA 107584 107741 107352 84%

Aantal Jongeren zonder gemeente 20101 20078 20067 16%

Aantal geleverd aan UWV (BSN van deelnemende gemeenten) 18267 18469 18396 100%

Aantal geleverd aan gemeente 4466 5110 8345 24%
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Teruglevering

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

Inwoneraantal Gemeente aantal geleverd aan UWV aantal geleverd aan gemeente

158261 1383 218

49579 252 36

62426 430 106

854047 5400 1602

20014 124 26

118426 1052 210

17958 111 22

30677 115 25

32264 198 35

638712 5922 1569

25020 236 33

44586 338 67

6799 42 18

25777 102 14

26313 141 32

43723 229 47

15366 46 11

215521 1792 329

47725 324 61

10083 30 5
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Bekend bij RMC

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

Aantal van BSN
lft hele jaren PRIO1 PRIO2 PRIO3 PRIO4 PRIO5 #N/B 0:00:00 Eindtotaal

23 56 13 24 4 1 7 2 107
24 50 8 24 2 1 22 107
25 41 8 14 6 35 104
26 1 104 105

Eindtotaal 147 29 63 12 2 168 2 423

Aantal van BSN
LBA opleiding_onderwijsoort M V Eindtotaal
MBO-niv 1 30 15 45
MBO-niv 2 en hoger 119 48 167
Overig / onbekend 1 1
VAVO 6 5 11
VO-havo 1 2 3
VO-praktijkonderwijs 3 3 6
VO-vmbo 6 8 14
VSO-cluster IV 8 8
#N/B 95 73 168
Eindtotaal 268 155 423
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Ervaringen pilotgemeenten

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

• Diverse samenstelling bestand:  zelfstandigen, VSO-Pro,  partner met inkomen, 

uitzendkrachten, thuiswonend etc.

• Dagbesteding en eerdere interventies, niet inzichtelijk. 

• Goede analyse is noodzakelijk

o Overleden

o bekend geweest bij RMC

o bekend geweest bij sociale zaken

o Maar ook; wmo, jongerenpunten, MDT

• Bewerkersovereenkomsten lokaal afsluiten 
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Doorontwikkeling

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

• Uitbreiding gegevens GBA: Toevoegen NAW gegevens, gehuwd met inkomen, 

kind < 5 jaar

• Indicatie zelfstandigheid: Inschrijving KvK?

• Uitbreiding gegevens DUO: laatst genoten opleiding, laatste diploma

• Indicatie VSO / Pro

• Draaideur klanten, termijn van uitvragen?
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Product afnemen

Roadshow Jongeren in beeld 14-5-2019

• Autorisatie bij RviG voor woonplaats jongere, per GR of per gemeente

• Contract tussen IB en afdeling Sociale Zaken, doelbinding participatiewet

• Meerdere gebruikers per gemeente mogelijk 

• Meerdere bestanden per regio: Geen gezamenlijke rapportage maar per 

gemeente afzonderlijk

• Elke maand rond de 20e  bestand klaar voor gemeente



Naar een
jeugdwerkloosheids-
vrije Regio! 



Probleem

/werk

2013: 3.000 jongeren die niet werken, niet op school 
zitten en niet bekend zijn bij uitkeringsinstanties



Het probleem:

/werk

2013: 3.000 jongeren in de regio niet op school, niet
aan het werk en niet bekend bij uitkeringsinstanties

1.500  onverklaarbaar.



Het probleem:

/werk

2013: 3.000 jongeren in de regio niet op school, niet
aan het werk en niet bekend bij uitkeringsinstanties

1.500  onverklaarbaar.

Risico op:
• Toename complexiteit problematiek
• Toename afstand arbeidsmarkt
• Grote maatschappelijke kosten



Als we dieper kijken:

/werk

Jongeren hebben moeite om toegang te krijgen tot 
voor hen beschikbare ondersteuning.

• Ervaren bureaucratie.
• Het systeem wordt ervaren als niet-flexibel, niet-

gastvrij en ondersteuning sluit onvoldoende aan
bij de specifieke behoeften van jongeren.

• Beschikbare ondersteuning is niet bekend onder
jongeren, bad rep, of verkeerd begrepen.



Programma Jeugdwerkloosheid

/werk

1. Jongeren ‘buiten beeld’ terugvinden en hen 
ondersteuning bieden die aansluit op de specifieke
behoeften van jongeren.



Programma Jeugdwerkloosheid

/werk

1. Jongeren ‘buiten beeld’ terugvinden en hen 
ondersteuning bieden die aansluit op de specifieke
behoeften van jongeren.

Target: in 2018 is 100% van de jongeren die in beeld zijn
gekomen geplaatst op werk/onderwijs/zorg/toeleiding.
 European Youth Guarantee.



Programma Jeugdwerkloosheid

/werk

1. Jongeren ‘buiten beeld’ terugvinden en hen 
ondersteuning bieden die aansluit op de specifieke
behoeften van jongeren.

Target: in 2018 is 100% van de jongeren die in beeld zijn
gekomen geplaatst op werk/onderwijs/zorg/toeleiding.
 European Youth Guarantee.

2. ’Fix the system’ zodat jongeren minder snel tussen wal
en schip raken.



Hoe herstel je de verbinding met jongeren 
buiten beeld?

Een klein maar slagvaardig team Jongerenregisseurs

• Regionaal
• Outreachend
• Vanuit de leefwereld
• Positief maar realistisch

• Aansluiten op bestaande structuren en
netwerken

• Ondersteund door een stevige (social 
media) campagne

• Deskundig en met mandaat
• Snel schakelen
• Niet loslaten tot stabiel

• Breed aanbod aan voorzieningen (individueel
maatwerk)

• Individuele coaching



Hoe voorkomen we dat jongeren uit beeld 
blijven raken?

• Oplossen van ‘breuklijnen’ tussen regels, organisaties, doelgroepen etc.

• Begrijpelijk maken van ‘het systeem’

• Bewustwording en kennisdeling professionals.

• Ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en interventies

die aansluiten bij de vraag van jongeren, 

werkgevers en de samenleving.



Resultaten

• Ruim 1.200 jongeren hebben op één of andere manier
gebruik gemaakt van onze dienstverlening;

• Ruim 600 jongeren aan de slag
• Jeugdwerkloosheid blijvend op de agenda’s
• Betere samenwerking
• Flexibele infrastructuur.



Resultaten

• Ruim 1.200 jongeren hebben op één of andere manier
gebruik gemaakt van onze dienstverlening;

• Ruim 600 jongeren aan de slag
• Jeugdwerkloosheid blijvend op de agenda’s
• Betere samenwerking
• Flexibele infrastructuur.

Jongerenpunt is bekend bij en wordt geaccepteerd
door jongeren.
• Nu: 35 zelfmelders/mnd
• Website: 15 unieke bezoekers per dag
• Facebook/Insta ads: 287.865 weergaves, 63.867 

unieke personen bereikt.
• Jongeren ‘taggen’ elkaar.



Pilot Jongeren buiten beeld

/werk

Door beschikbaar komen lijstwerk zijn wij in staat om 
jongeren gerichter te benaderen. Onze aanpak wordt
hierdoor efficienter.



Pilot Jongeren buiten beeld

/werk

Door beschikbaar komen lijstwerk zijn wij in staat om 
jongeren gerichter te benaderen. Onze aanpak wordt
hierdoor efficienter.

Onze werkwijze:
• Jongerenpunt ontvangt lijstwerk van gemeenten, aangevuld

met NAW-gegevens en soms aanvullende informatie.
• Jongerenpunt stuurt brief ‘uit onze systemen blijkt’. Jongere

wordt gevraagd te reageren of informatie klopt en of er
behoefte is aan een gesprek. Reageren kan via mail, 
telefoon, Whatsapp.

• Bij uitblijven reactie: huisbezoek.



Pilot Jongeren buiten beeld - Ervaringen

/werk

• Aanvankelijk veel fouten in lijstwerk, nu opgelost.
• Jongerenpunt is regionaal werkend ‘third party’ voor

gemeenten. Veel tijd is gaan zitten in AVG-perikelen.
• Gemeenten leveren lijstwerk vooralsnog niet-uniform aan. 

Betere afspraken zijn nodig.
• Informatie veroudert snel.
• Pilot bedient slechts een deel van de potentiele doelgroep. 

Jongeren mét startkwalificatie blijven nog steeds buiten
beeld.



Pilot Jongeren buiten beeld - Tips

/werk

• Brief: kort en bondig.
• ‘We hebben je gemist!’-kaartjes.
• Balans tussen herkenbaarheid en discretie.
• Neem bestuurders goed mee!
• Zet in op communicatie en PR: Credibility onder de 

doelgroep helpt enorm!



Vragen?



Soumaya Benamar
Jongerenadviseur/Projectleider Jongeren in beeld

14-5-2019



https://vimeo.com/164714748
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https://vimeo.com/164714748


Probleem

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie
hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben veelal 
flexibele contracten, ontvangen vaak lagere lonen en lopen een groter risico 
op langdurige werkloosheid. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij 
gemeenten voor begeleiding naar school of bemiddeling naar werk. 

Gemeente Amsterdam telt in het jaar 2018 vijftienhonderd jongeren van de 
leeftijd 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen en 
niet werken. 

14-5-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 48



Doel Amsterdam

Het doel is om deze vijftienhonderd jongeren in beeld  te krijgen door de 
jongeren te screenen en op te sporen.

Hoe?
Om een optimale screening te kunnen uitvoeren wordt er in Amsterdam gebruik 
gemaakt van de volgende systemen:
 RAAK ( volgsysteem Participatiewet)
− Bekend bij het Jongerenpunt?
− Uitkering?( dubbelcheck)
− Contactgegevens

 ERISA ( volgsysteem Leerplicht)
− Schoolloopbaan
− Contactgegevens 

14-5-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 49



Werkwijze Amsterdam

 Alle vijftienhonderd jongeren screenen in RAAK en ERISA
- Filteren:

.  Oude voortijdige schoolverlaters?

.  Spookjongeren?

.  Top 600 / Interventieteam?
 Contactgegevens 
 Informatie opvragen bij de ketenpartner en/of samen op huisbezoek gaan

.  Streetcornerwork ( jongerenwerkers)
 Op huisbezoek gaan bij de Jongere

.  Niemand aangetroffen: brief achterlaten 

14-5-2019 | 50
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Pilot Amsterdam Zuid- Oost
 Op 3 september 2018 is er een Pilot Jongeren in beeld gestart in Zuid- oost. 

35 jongeren die bekend zijn in het volgsysteem RAAK zijn gescreend in RAAK en ERISA door de 
Jongerenadviseur. Er is een verdeling gemaakt in hoeveel jongeren een huisbezoek nodig hebben en welke 
jongeren al begeleiding krijgen bij het jongerenpunt in Zuid- Oost. 

14-5-2019 | 52

10
15

10

aan het werk Huisbezoek In begeleiding
JP

Resultaten



Aantal Reacties n.a.v. huisbezoek

 Jongere: “Ik ben al een tijdje aan het solliciteren, maar wordt steeds geweigerd. Ik 
hoop dat jullie mij kunnen helpen!” 

 Moeder: “Ik ben heel erg blij dat jullie langs zijn gekomen. Mijn dochter heeft 
schulden en geen werk.”

 Jongere: “Ik heb geen hulp nodig, heb altijd alles zelf gedaan!”

 Oma: “Ik weet niet wat Pietje allemaal doet. Ik heb hem vaker gestuurd naar de 
Gemeente om hulp te vragen. Kunnen jullie hem helpen?

14-5-2019Jongeren in beeld | 53



Pilot Screening Stadsdeel Amsterdam Zuid 

14-5-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 54
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Do Don’ts
- Een goede vooronderzoek 
- Samenwerken met de Ketenpartners 

in de wijk
- Wees duidelijk in je brief
- Wees boeiend voor de jongeren
- Wees kort en krachtig
- Geef aan dat je hulp komt bieden
- NEE kan JA worden

- Een brief met te veel informatie
- Op bezoek gaan met lege handen
- NEE = NEE
- De jongeren vertellen wat hij/zij 

moet doen!

14-5-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 55

STA NAAST DE JONGERE NIET
TEGENOVER DE JONGERE!



VRAGEN?

14-5-2019


