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gemeente 
WOERDEN 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Hugo Bulk 
van de Fractie van CU-SGP 
over uitgeschreven jongeren 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Heeft u zicht op het aantal jongeren tussen 18 en 26 jaar dat wel in Woerden verblijft maar nergens 
geregistreerd staat? Met andere woorden, wat is de omvang van de problematiek in Gemeente Woerden? 

Antwoord 
Wij kunnen niet exact nagaan om hoeveel jongeren het gaat. Het gaat om jongeren die geen onderwijs 
volgen, geen uitkering ontvangen, geen betaald werk hebben en niet staan ingeschreven als werkzoekende 
bij het UWV. Zij staan dus niet geregistreerd. Geschat wordt dat Nederland zo'n 66.000 van deze jongeren 
heeft. Het gaat voor een groot gedeelte om jongeren die inwonen bij hun ouders en door hen worden 
onderhouden. In aantal gevallen ook om jongeren die een zwervend bestaan leiden en ondersteuning 
behoeven. In het kader van het project JOW! (Jongeren Onderwijs Werkt) is een (zeer grove) schatting 
gemaakt van het aantal jongeren dat geen startkwalificatie (Havo of MB02) heeft, geen onderwijs volgt, 
geen uitkering heeft en geen of amper inkomen uit betaald werk ^ 6 700^ ) . Woerden heeft naar schatting 
ongeveer 225 van deze jongeren, veelal uitstromers uit het Praktijkonderwijs en veelal nog wonend bij hun 
ouders. 

Vraag 2. 
Is er een protocol waarin wordt nagegaan wat jongeren die zich uitschrijven gaan doen/waar ze naartoe 
gaan? 

Antwoord 
Nee. Voor zover deze jongeren ondersteuning krijgen via WoerdenWijzer gaat het veelal om kortdurende 
ondersteuning waarna betrokkene wordt overgedragen aan zorgprofessionals. Voor zover jongeren worden 
aangemeld bij het project JOW! blijven zij in beeld ook wanneer wordt doorverwezen naar andere 
instanties. JOW! als onderdeel van het Regionaal Bureau Leerplicht waar ook de RMC-functie (Regionaal 
Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) is ondergebracht, is in staat uitstromers uit het 
Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs te blijven volgen totdat zij 27 jaar worden. 
Naast het voorgaande is de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR) van belang. Hierin kunnen 
bevoegden (Raad voor de Kinderbescherming, politie, gemeenten, zorgprofessionals, etc.) een melding 
doen als zij vermoeden dat een jongere wordt belemmerd in zijn ontwikkeling in het opgroeien. De VIR is 
ingericht voor jongeren tot 23 jaar, maar wordt helaas weinig gevuld en gebruikt. 

Vraag 3. 
Is er (actief) beleid om uitgeschreven jongeren op te sporen en om ze te begeleiden naar opleiding en/of 
werk? Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit? 

Antwoord. 
Als een jongere zich uitschrijft is de gemeente Woerden niet meer verantwoordelijk hem/haar te volgen. 
Zolang de jongere in Woerden staat ingeschreven wordt ondersteuning gebonden indien dit wordt gewenst. 



Het project JOW! is in eerste instantie in het leven geroepen om de uitstromers uit praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs (Pro en Vso) te ondersteunen. De scholen voor Pro en Vso melden de 
uitstroom bij het RMC. In de situatie dat onduidelijk is welk traject een uitstromende jongere gaat volgen 
biedt JOW! gerichte ondersteuning aan de jongeren en zijn/haar ouders en/of verzorgers. Ondersteuning is 
gericht op terugleiding naar een vorm van onderwijs, toeleiding naar (aangepast) werk en/of het bieden van 
noodzakelijke zorg. JOW! monitort vervolgens de voortgang. 
Op dit moment wordt onderzocht hoe JOW! meer 'outreachend' kan werken in de zin dat jongeren die uit 
beeld zijn, worden opgespoord en worden bevraagd op hun ondersteuningsbehoefte. Daarnaast bestaat 
binnen Woerdenwijzer het 'Eropaf-team'. Dit is een vorm van kortdurende bemoeizorg die ongevraagd 
contact legt bij zorgen of overlast bij woningen. Regelmatig gaat het dan om woningen waar jongeren 
verbleven die waren weggelopen van huis. 

Vraag 4. 
Wat zijn de resultaten van de afspraken met het RMC om vroegtijdige schoolverlaters in beeld te krijgen en 
te houden? 

Antwoord. 
Vanaf 2001 is de RMC-wetgeving van kracht. Sinds die tijd zijn in de regio Utrecht afspraken gemaakt en 
geactualiseerd rondom voortijdig schoolverlaters. Dat heeft onder andere geresulteerd in de Schoolwerkt-
agenda (www.schoolwerkt.nl). Deze agenda bevat maatregelen om het aantal voortijdig schoolverlaters 
terug te dringen. Woerden is via het RBL aangesloten. Dat heeft er in geresulteerd dat het percentage 
voortijdig schoolverlaters zeer gering is. 

Jaargang Percentage jongeren die voortijdig school verlaten 
Woerden RMC Regio Utrecht 

Schooljaar 2015/2016 1,1 a
ĥ ^,6% 

Schooljaar 2014/2015 1,2
0

7o 1,6
0

Zo 
Schooljaar 2013/2014 1,0

0

7o 2,0
0

7o. 

Daarnaast is er de reeds vermelde afspraak met de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs dat zij (voortijdig) schoolverlaters actief melden aan de gemeente (in ons geval het RMC). Op die 
wijze is het RMC in staat deze groepen jongeren te ondersteunen en te volgen. 

Vraag 5. 
Op welke manier gaat het college gehoor geven aan de oproep van het kabinet om bij het opsporen en 
begeleiden van uitgeschreven jongeren meer samenwerking te zoeken met het UWV en sociale partners, 
voorziet het project JOW hier ook in voor deze jongeren? 

Antwoord. 
Op casusniveau wordt al samengewerkt met relevante partijen zoals Ferm Werk. Wij hebben nog geen 
signalen ontvangen dat deze aanpak niet voldoende effectief is. Zoals gemeld is het onze wens de 
reikwijdte van het project JOW! uit te breiden. Het project moet meer outreachend gaan werken waarbij de 
doelgroep wordt uitgebreid naar jongeren tot/met 27 jaar. Daarbij is van belang dat de rijksoverheid 
gegevens over de groep 23-27 jaar gaat aanleveren aan de afdelingen Werk Ä Inkomen van de 
gemeenten, dat wil zeggen in ons geval Ferm Werk. Op die wijze ontstaat een nog beter zicht op de 
jongeren in een kwetsbare positie tussen 18 en 27 jaar. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.008273 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van én MBA 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van CU/SGP uitgeschreven jongeren. Conform RvO dient het college 

de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 14 mei 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 
  

  

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: vrijdag 14 april 2017 9:57:16
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van CU/SGP inzake uitgeschreven jongeren
Attachments: cusgp inzake uitgeschreven jongeren.pdf 
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