
 

 

 

 

 

‘GELIJKE KANSEN VOOR KWETSBARE JONGEREN’ 

 
Op 8 oktober 2018 troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en 
Jeugdhulpwereld elkaar in Seats2Meet Utrecht. De Associatie voor Jeugd, MBO Raad en Jeugdzorg 
Nederland hadden het initiatief genomen om met elkaar te verkennen hoe de samenwerking tussen 
de ROC’s en de jeugdhulp in de regio’s versterkt kan worden voor ‘kwetsbare’ jongeren. Deze 
samenwerking werd geïnspireerd door het OZA Platform, dat voor deze groep jongeren heeft 
bijgedragen aan een aantal belangrijke resultaten. En daarnaast door het Bestuursakkoord OCW - 
MBO Raad, waar kwetsbare jongeren een belangrijk speerpunt is. 
 
Resultaat inspiratiesessie 8 oktober 2018 
Aan de hand van een aantal inleidingen, waaronder van het NJI, én goede voorbeelden van 
samenwerkingspraktijken, ontwikkelde zich een inspirerende middag. De MBO Raad en Jeugdzorg 
Nederland spraken af om met elkaar op twee terreinen nadere afspraken te maken: 

 We delen met elkaar inhoudelijke uitgangspunten:  hoe brengen we die samen in beleid en 
praktijk verder? 

 Hoe versterken we praktijkontwikkeling in de regio met onze leden? 
Na een aantal gezamenlijke besprekingen als vervolg op 8 oktober is afgesproken dat zowel 
Jeugdzorg Nederland als de MBO Raad lopende trajecten 16-27 zullen benutten voor een meer 
gezamenlijke praktijk- en beleidsontwikkeling.  
 
Thema actueel 
In korte tijd is dit thema ‘kwetsbare jongeren’ op vele beleids- en uitvoeringstafels actueel geworden 
en heeft tot een veelheid aan programma’s en projecten geleid, zoals onder meer; 

• Het programma 16-27, waaronder diverse pilots, voortkomend uit de Jong Volwassenen Top 

• Activiteiten voortvloeiend uit het programma “Zorg voor Jeugd’ van VWS  

• Werkgroep Participatiescan 

• Kwaliteitsplannen ROC’s, voortkomend uit het Bestuursakkoord OCW - MBO Raad 

• Transitieroute; project dat door externen in het MBO wordt uitgevoerd 

• Nieuwe initiatieven die zich ontwikkelen vanuit de Brede Coalitie, mede gebaseerd op het 
uitgekomen rapport van René Peeters ‘Met andere ogen’ 

• Diverse gemeentelijke initiatieven 

• Regionale werksessies die georganiseerd gaan worden door de VNG, waarvoor Edgar Oomen 
(projectleider regionale aanpak kwetsbare jongvolwassenen) is aangesteld. 

 
Daarnaast is er een netwerk 16-27 gestart vanuit vier betrokken ministeries, met als doel overzicht te 
houden over alle programma’s en waar mogelijk te verbinden. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Vanuit deze veelheid aan ontwikkelingen en initiatieven laten wij de deelnemers aan de sessie op 8 
oktober het volgende weten. 
  

Vliegwiel 
De sessie van 8 oktober 2018 zien we als een van de versnellers om een netwerk 16-27 echt concreet 
gestalte te geven. En aandacht te geven aan de uitvoeringspraktijk , waar al veel goeds gebeurt maar 
nog veel te winnen is voor de jongeren waar het om gaat.  
Met dank aan de Associatie voor Jeugd voor het mede organiseren van deze versnelling.  
 

Landelijk: zet bestaande trajecten in voor je ambitie!  
De ambitie om expertise van jeugdhulp in te zetten op het MBO voor kwetsbare jongeren willen de 
MBO raad en Jeugdzorg Nederland expliciet verwerken in de bovengenoemde trajecten, gericht op 
het versterken van de mogelijkheden en kansen van kwetsbare jongeren. In de concrete 
programma’s en projecten 16-27 komen de ‘spelers’ van deze trajecten elkaar tegen, waardoor er 
nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dat geldt ook voor de Brede Bestuurlijke Coalitie die zich richt op de adviezen van René Peeters. Ook 
daar is de MBO raad aangesloten. Benut daarnaast de kwaliteitsplannen van de mbo-scholen 
voorvloeiend uit het Bestuursakkoord.  
 

Goede voorbeelden gebruiken   
De MBO Raad gaat, voor zover nog niet bekend, ‘goede voorbeelden van samenwerkingspraktijken’ 
via de reguliere netwerken ophalen en (laten) verspreiden. Deze voorbeelden worden gebruikt om in 
de regio’s en op lokaal niveau samenwerking zichtbaar te maken. Voorbeelden zoals ‘School als 
werkplaats’ kunnen daarmee als inspiratie dienen voor anderen. 
 

In de regio: sessies VNG    
Voorbeelden uit de praktijk  worden benut om in regionale netwerksessies te werken aan het 
versterken van de jeugd-keten, ook voor kwetsbare jongeren.  
Deze sessies worden de komende tijd georganiseerd door de VNG, Edgar Oomen. In de sessies wordt 
niet alleen gekeken naar voorbeelden en mogelijkheden, maar ook naar vraagstukken die de inzet 
van VNG/lokale overheid, branches dan wel landelijke overheid vragen. Sluit ook met de diverse 
gemeentelijke adviezen aan op deze ontwikkelingen.  
 

Actief in de ontwikkeling 16-27    

 
MBO raad                                         Jeugdzorg Nederland                    NJI 
Hanneke Berben   Hans Spigt    Bas Wijnen 
Henk Kuppens    Carola Bodenstaff   Vincent Fafieanie 
Evelien van Lunteren 
          
Vanuit de Associatie voor Jeugd sluiten we hiermee onze activiteiten op dit terrein af. We hebben er 
vertrouwen in dat de energie die de afgelopen tijd ontstaan is voor de groep 16-27 jarigen zich zal 
vertalen naar resultaten die daadwerkelijk van belang zijn voor de toekomst van deze jongeren.  
Els Rienstra en Gerdi Meyknecht 


