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1. Inleiding  
 
Met goedkeuring van de Provincie Noord-Holland is voor de tweede maal de 
projectperiode van het 200banenplan budgetneutraal verlengd tot 1 juli 2018. 
In deze tussentijdse rapportage doen we verslag van de voortgang van het 200 
banenplan over de uitvoeringsperiode 1april 2017 tot en met 31 december 2017.  
Achtereenvolgens komen aan de orde: beoogde resultaten, projectresultaten en de 
voortgang van de regionale borgingsactiviteiten. 
Conform de afspraken volgen in 2018 de inhoudelijke en financiële rapportages na 
afronding van het project.   
 
De belangrijkste aandachtspunten tot 1 juli 2018 zijn: 

• Contineren van de instroom om het totaal van 100 succesvolle trajecten te 
realiseren.  

• Alternatieven vinden om jongeren te motiveren voor de sector techniek. 
• Definitieve afspraken maken met gemeenten over structurele financiering 

van arbeidstoeleiding door jeugdhulp, vooral voor de 18+ jongeren.  
 

2. Beoogde Resultaten per 1 juli 2018  
 

Na afloop van de tweede verlengde projectperiode: 
a. Hebben 100 Noord-Hollandse jongeren een integraal traject gevolgd dat 

resulteert in een baan, opleiding of een bij de doelgroep passend traject 
(stage, leerwerkplek).  
De regionale verdeling is als volgt:  

- Noord-Holland Noord (NHN) 50 trajecten   
Uitvoering door Parlan in samenwerking met het Leger des Heils.  

- Zuid- en Midden Kennemerland (Z/M Ken) 33 trajecten  
Uitvoering door Kenter.  

- Gooi &Vechtstreek (G&V) 17 trajecten  
Uitvoering door Youké. 

b. Minimaal 25 jongeren oriënteren zich op een baan of opleiding in de sector 
techniek. 

c. Van de 100 jongeren heeft 70% werk, 20% volgt weer een opleiding en 10% 
volgt een arbeidsmatige dagbesteding.  

d. 60-70% van de jongeren is ouder dan achttien jaar, heeft een 
jeugdhulpverleden, geen startkwalificatie en is niet in staat zonder intensieve 
begeleiding te gaan werken of een opleiding te volgen.  

 
3 Projectresultaten april-december 2017  
 

• In deze periode zijn 89 jongeren aangemeld. Daarvan zijn 2 jongeren niet in 
traject genomen omdat een andere partij nog verantwoordelijk was en 1 
jongere was niet bereikbaar.  
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• Er zijn 25 trajecten succesvol afgesloten. Daarvan zijn 18 jongeren aan een 

baan of leerwerktraject geholpen, 2 jongeren zijn (weer) met een opleiding 
begonnen en 5 jongeren volgen een alternatief traject bij een zorgboerderij, 
kringloopwinkel of activeringsorganisatie van de gemeente.  

• De sectoren waarin jongeren gaan werken zijn vooral de detailhandel en 
horeca, toerisme.  

• Het aantal jongeren dat succesvol een traject richting techniek afmaakt, is in 
deze periode nog minimaal. De banen in deze sector zijn afgelopen periode 
wel toegenomen en de praktijk is dat jongeren met niveau 2 diploma snel 
aan het werk kunnen. De jongeren met jeugdhulp problematiek hebben 
echter meer begeleiding nodig en missen nog de juiste vaardigheden en de 
gewenste opleiding om snel aan het werk te kunnen. Parlan onderzoekt wat 
de mogelijkheden zijn om jongeren een voortraject te laten volgen bij Voor-
Werk, waarna ze mogelijk kunnen succesvol instromen bij het opleidingsbedrijf 
Espeq.  

• Parlan heeft voor de zomervakantie duidelijkheid gekregen van het 
Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) over de toekenning van de tijdelijk 
aanvullende subsidie voor het realiseren van 70 trajecten. In totaal is 
daarmee voor de regio NHN de ambitie 120 geslaagde trajecten te realiseren 
in 2018.   

 
4. Totaaloverzicht projectresultaten  

 
Vooraf  

• In NHN blijft het aantal aanmeldingen nog achter bij de ambitie om 120 
trajecten te realiseren. Zo was er in deze regio rond de zomervakantie 
beduidend minder instroom dan was verwacht. Ook viel een hoger aantal 
jongeren voortijdig uit o.a. door gebrekkige motivatie. Dit in tegenstelling tot 
andere periodes in het jaar. Medewerkers van het 200banenplan en 
medewerkers van regionale partners zetten zich komende periode actief in 
om het beoogd aantal trajecten te kunnen realiseren.  

• In de regio Zuid- en Midden Kennemerland is de aanmelding van jongeren 
voor de tweede verlengde periode later gestart dan 1 april.  De reden 
daarvoor is dat de gesprekken over de regionale afspraken pas na de 
zomervakantie zijn gestart en in het najaar zijn afgerond. Vanaf 
oktober/november 2017 is de instroom weer begonnen. Om die reden 
verwacht Kenter dat er een langere doorlooptijd dan 1 juli 2018 nodig is om 
33 trajecten te kunnen realiseren.  De gemiddelde duur van een traject is n.l. 6 
tot 9 maanden.  

• Youké heeft in de regio G&V de trajectbegeleiding gecontinueerd vanaf april 
2017 en de aanmeldingen van jongeren opgepakt. Herijking van de 
regionale afspraken zijn na de zomervakantie gestart.   
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*	aanmeldingen	vanaf	april	2017	tot	en	met	huidige	periode	

	     
 
4.2 Afgeronde trajecten  
 
 

 
 
Doel a Trajecten afgerond  
De doelstelling in Noord-Holland is om totaal 100 trajecten succesvol te realiseren 
met behulp van subsidie van de Provincie.  Noord -Holland -Noord heeft naast de 50 
trajecten de doelstelling 70 trajecten te realiseren met behulp van subsidie vanuit 
het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN.  
De ervaring leert dat na aanmelding een deel van de jongeren voortijdig stoppen, 
verhuizen of geen contact meer willen. We gaan uit van een gemiddelde instroom 
van 200 jongeren om het totaal van 100 trajecten te behalen. 
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• In de regio Z/M Kennemerland is het aantal afgeronde trajecten door de 

latere start nog beperkt tot 1.  
• In G&V zijn 7 trajecten succesvol afgerond. Dit loopt in de pas met het 

totaalaantal trajecten in uitvoering.  
• In NHN zijn in verhouding tot het aantal lopende trajecten (63) nog (te) weinig 

trajecten succesvol afgerond. Dit heeft te maken met de 13 voortijdig 
afgebroken trajecten, waarbij de jongeren jammer genoeg niet te motiveren 
waren hun traject af te maken.  

 
Doel c Uitstroom naar werk, opleiding, alternatief traject  
De doelstelling is dat 70% van jongeren aan het werk is, 20% een opleiding volgt en 
10% een alternatief traject. Op dit moment zijn 18 jongeren uitgestroomd naar werk, 
2 naar een opleiding en 5 naar een alternatief traject. In deze periode zijn in 
verhouding minder jongeren gestart met een opleiding. Vanaf 2018 moeten 
jongeren zich voor 1 april aanmelden bij een mbo-opleiding om geplaatst te kunnen 
worden. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor jongeren die deelnemen aan 
het 200banenplan en hun oriëntatietraject richting opleiding nog niet hebben 
afgerond.  
 
4.3 Sectoren  
	
	

	   

 
Doel b sector techniek 
De doelstelling is dat 25% van de jongeren een keuze maken voor de sector 
techniek.  

• Het aantal jongeren dat kiest voor een traject richting techniek is minimaal. 1 
jongere heeft gekozen voor de richting bouw en infra. De aantrekkende 
arbeidsmarkt biedt jongeren met een afgeronde opleiding de kans snel aan 
het werk te gaan. De ervaring leert dat de jongeren die meedoen met het 
200banenplan, meer oriëntatie mogelijkheden en begeleiding nodig hebben 
om gemotiveerd voor deze sector te kiezen.   
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Het vraagt dan ook extra inspanning van de trajectbegeleiders om jongeren 
voor de sector techniek te motiveren en samen te werken met 
opleidingsbedrijven en leer-werkbedrijven.  

• In de regio’s werken de trajectbegeleiders jeugdhulp intensief samen met 
diverse alternatieve trajecten richting werk. Zij stemmen dit af met 
medewerkers in de regio’s van het jongerenloket, Leerplein, Werksaam, 
regionaal Bureau leerplicht/rmc.  
Voorbeelden zijn: 
- Parlan werkt in NHN samen met Turnover Alkmaar, Hoorn en Kop van 

Noord-Holland. Turnover is een traject om jongeren aan het werk te krijgen 
met behulp van sport. Ook is er samenwerking met FRSH077. Dit traject is 
gericht op een horecaopleiding met branchecertificaat. In de regio West-
Friesland is een intensieve samenwerking met het re-integratiebedrijf 
WerkSaam. In de kop van NH is, naast samenwerking met 
bovengenoemde alternatieve trajecten, het Project basketbal Kop Noord-
Holland succesvol gestart. Hier krijgen jongeren een actieve rol als 
vrijwilliger met als doel te gaan werken bij een sponsor van de club.  

- Kenter werkt In Z/M Kennemerland onder regie van het Leerplein samen 
met het Werkplein en re-integratie partners zoals Pasmatch, Perspectief, 
Agros, IJmond Werkt! Ecosol en Roads.  Het gaat hierbij om oriëntatie en 
toeleidende trajecten naar passend werk in diverse sectoren.   

- Gooi&Vechtstreek onderzoekt samen met crisisopvang Kwintes en 
zorginstelling Sherpa de mogelijkheid om in een bredere samenwerking de 
toeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren in de regio te organiseren. 
Samenwerking wordt o.a. gezocht met het WerkgeversServicepunt, 
reïntegratiebedrijf Tomingroep, ATC G&V om goed te kunnen matchen en 
schakelen naar passend werk.  

 
 
4.4. Trajecten in uitvoering 
 

 
 

• Ongeveer de helft van de jongeren die een traject volgen, hebben behoefte 
om zich eerst te oriënteren op een sector, voordat zij daadwerkelijk kunnen 
reageren op een vacature. Voor deze oriëntatie wordt samengewerkt met 
diverse reïntegratiebedrijven en leerwerkbedrijven zoals Perspectief die 
werkervaringsplaatsen bieden.  
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• Het komt voor dat jongeren wisselen van keuze in de loop van hun traject. Dit 
wordt vastgelegd in het trajectplan en gedeeld met de verwijzer van de 
jongere. 

• Voor-Werk van Parlan biedt jongeren de mogelijkheid onder begeleiding van 
leerwerkmeesters en activiteitenbegeleiders laagdrempelig werkervaring op 
te doen. Na afronding van de oriëntatie-trajecten is de volgende stap de 
begeleiding naar een passende baan of alternatief traject.  
 
 

4.5 Aantal aanmeldingen en hun verwijzers  
 
 

 
• Jongeren die door Jeugdhulp worden aangemeld zijn veelal jonger dan 18 

jaar. Samen met de jongere en de betrokken jeugdhulpverlener worden 
afspraken gemaakt over ieders rol en doel van het traject. 

• De aangemelde jongeren zijn in beeld bij Jeughulp, onderwijs of gemeente. 
 
 
4.6 Niet in traject genomen en reden 
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• Jongeren die na aanmelding niet bereikbaar zijn, worden terug gemeld bij de 
aanmelder. Dat is ook het geval als een andere partij nog verantwoordelijk is 
voor de jongere.  

 
 
4.8 Afgebroken trajecten  
 

 
• Zoals hiervoor vermeld zijn in NHN 11 jongeren afgehaakt vanwege 

onvoldoende motivatie en 2 vanwege verhuizing en te zware jeugdhulp 
problematiek.  

• Trajectbegeleiders vermoeden dat bij de jongeren die voortijdig afhaakten 
het gaat om een combinatie van factoren: nog onvoldoende vaardigheden 
en zelfvertrouwen om aan het werk te gaan, persoonlijke problematiek die 
nog een grote rol speelt, geen netwerk om op terug te vallen. Het gaat vooral 
om 18+ jongeren die onder de RMC-functie vallen. Het gebeurt ook dat 
jongeren na verloop van tijd weer contact opnemen met de vraag om hulp 
en steun alsnog te realiseren.  
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4.9 Kenmerken jongeren 
 

Doel d Kenmerken van jongeren 
60-70% van de jongeren is ouder dan 18 jaar, heeft een jeugdhulpverleden, geen 
startkwalificatie en is niet in staat zonder intensieve begeleiding te gaan werken of 
een opleiding te volgen.  

• Een enkele jongeren heeft een startkwalificatie, het merendeel van de 
jongeren niet.  

• Het beeld dat meer jongens dan meisjes deelnemen is onveranderd.  
• Dat geldt ook voor de factor leeftijd: iets meer dan de helft van de jongeren is 

ouder dan 18 jaar. 
 

5. Regionale Samenwerking met gemeenten  
 
Een van de uitgangspunten van de aanvraag voor de tweede verlenging is samen 
met de betrokken gemeenten te zoeken naar een vorm van cofinanciering. De 
gemeenten hebben n.l. de regie over de vraag welke jongeren in hun regio in 
aanmerking komen voor het 200-banenplan. Met het oog op borging van de 
werkwijze na afloop van het project zijn in de 3 regio’s gesprekken gevoerd over de 
regiefunctie van de gemeente, de samenwerking met jeugdhulp en andere partijen 
in de regio, de specifieke inzet van de expertise van jeugdhulp en de verdeling van 
de kosten.  
Er zijn afspraken gemaakt met Leerplichten RMC over de aanmelding, plaatsing en 
begeleiding van jongeren en de samenwerking met andere (re-integratie) partijen.  
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Leerplicht/RMC vervult de regierol en is als eerste partij verantwoordelijk voor het 
activeren en begeleiden van kwetsbare jongeren naar scholing, werk of 
dagbesteding. Leerplicht/RMC meldt jongeren bij Jeugdhulp voor ondersteuning als 
de problematiek dermate complex is dat deze expertise nodig is om jongeren te 
begeleiden naar werk, scholing of alternatief traject. De arbeidstoeleidende 
trajecten voor 18- jongeren worden regionaal bekostigd uit de reguliere ambulante 
jeugdhulpinkoop. Voor 18+jongeren wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn: 
bijvoorbeeld inzet van verlengde jeugdhulp, gebruik maken van WMO-financiering 
of beschikbare projectsubsidie vanuit specifieke regionale programma’s.  
 
In Noord- Holland Noord (NHN)heeft het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN zoals 
vermeld, aanvullende subsidie verleend voor trajectbegeleiding van kwetsbare 
jongeren tot medio 2018.  De inzet van het de trajectbegeleiders 200banenplan, 
dragen bij aan het realiseren van de kwantitatieve doelstellingen van het 
programma Jeugd Werkt! Voor Parlan gaat het om het realiseren van 70 geslaagde 
trajecten. Met het oog op de borging na afloop van de projectsubsidies heeft 
Parlan met de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den helder gesproken over 
continuering vanaf september 2018.  
Om de instroom in de techniek sector te stimuleren is Parlan in gesprek met het 
opleidingsbedrijf Espeq om dit van twee kanten aan te kunnen pakken. Jongeren 
die uitvallen bij Espeq kunnen voor een periode van 4 weken bij Voor-werk worden 
geplaatst, waar zij intensieve begeleiding krijgen dan het opleidingsbedrijf kan 
bieden. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt hiervoor opdracht gevraagd bij de 
gemeente uit de betreffende regio. 
In de regio Alkmaar is de ontwikkelgroep Route Arbeid gestart. Het gaat om de 
vraag welke rol in de regio de gemeente, RMC, onderwijs en Jeugdhulp hebben in 
de route naar arbeid en de financiering van trajecten. Namens Parlan zit de 
regionaal projectleider arbeidstoeleiding in de projectgroep.  
De gemeente Hoorn heeft als eerste de toezegging gedaan om de financiering van 
de trajectbegeleider Jeugdhulp te continueren vanaf september 2018. 
In Den Helder is met de gemeente een eerste positief verlopen gesprek gevoerd en 
is de intentie uitgesproken om de trajectbegeleider jeugdhulp blijvend te financieren 
vanaf september 2018. Hierover worden in januari vervolgafspraken gemaakt met 
omliggende gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel.  
 
In Zuid- en Midden Kennemerland zijn in het najaar 2017 afspraken gemaakt over de 
taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen in het kader van de 
regionale aanpak voor kwetsbare jongeren. Het Leerplein voert de regie over 
aanmelding en plaatsing van jongeren in het 200banenplan. Er is elke 2 weken 
telefonisch en elke 6 weken face-to face overleg tussen de betrokken 
leerplicht/RMCmedewerkers en de trajectbegeleiders van Kenter over de 
aanmeldingen en de voortgang van de trajecten voor jongeren. Het leerplein voert 
eveneens de regie over de afstemming en de samenwerking met diverse regionale 
re-integratiepartners en leerwerkbedrijven. Ten behoeve van deze activiteiten zijn 
extra uren voor RMC-medewerkers vrijgemaakt.  
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Er is 3x een overleg gepland met de betrokken medewerkers van leerplicht/RMC, 
Jeugdhulp/200banenplan en de RMC-coördinator om de voortgang te evalueren 
en knelpunten op te lossen. De data hiervoor zijn vastgelegd. Gezamenlijk doel is dat 
medio 2018 de rollen, taken en verantwoordelijkheden van iedere partij helder is en 
geborgd in de regionale aanpak voor kwetsbare jongeren. De regie over deze 
aanpak ligt bij het Leerplein.  
 
In de regio Gooi &Vechtstreek is het programma Match op Meedoen leidend om 
kwetsbare jongeren te begeleiden naar passend werk, opleiding of arbeidsmatige 
dagbesteding. Onder leiding van de contactgemeente hebben diverse betrokken 
uitvoerende partijen acties benoemd die nodig zijn om een sluitende regionale 
aanpak te realiseren en de onderlinge samenwerking te versterken en verbeteren. Er 
is door de verschillende partijen uitgesproken dat er behoefte is aan een verbeterde 
samenwerking en afstemming. Men wil maatwerk kunnen bieden en er is de wens 
uitgesproken om helderheid te krijgen over ieders rol, taken en 
verantwoordelijkheden. De focus dient volgens betrokkenen vooral te liggen bij de 
18+ doelgroep zonder startkwalificatie. Er is o.a. afgesproken dat de mogelijkheid 
om een z.g. veldtafel te organiseren met betrokken gemeenten nader wordt 
verkend. Door middel van een veldtafel kan er sneller geschakeld worden tussen 
betrokken partijen om jongeren succesvol op weg te helpen naar een baan of 
opleiding. In januari 2018 is hierover een vervolggesprek gepland.  
Onder regie van de contactgemeente verkennen Sherpa, Kwintes en Youké , welke 
aanvullende financiering nodig is om met name de 18+ doelgroep te bedienen. In 
januari 2018 is een afspraak gepland over dit onderwerp.  De contactgemeente 
initieert en monitort vervolgens de nodige vervolgacties op uitvoerend en bestuurlijk 
niveau.  
 
 

 
 
 
 


