
 

Lees in dit interview over de succesvolle
samenwerking tussen social enterprise

Jobstap en Werkorganisatie CGM. 
 
 

FOCUSPROJECT

JONGEREN

 

 

"Wij hebben alle kwetsbare jongeren
binnen onze gemeenten in beeld"

(Werkorganisatie CGM)
 



Het is tijd dat het succesvolle Focus Jongerenproject van
Werkorganisatie CGM (in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert) meer bekendheid krijgt in andere gemeenten. De cijfers
liegen er niet om: het is een succes! CGM durft nu te stellen dat zij
de kwetsbare jongeren binnen hun gemeenten in beeld hebben.
Lees je mee?

Het pareltje van Jobstap en
Werkorganisatie CGM

In 2016 startte het contact tussen Jobstap en Werkorganisatie
CGM rondom het vraagstuk: ‘hoe krijgen wij alle kwetsbare
jongeren binnen onze gemeenten in beeld en hoe begeleiden we
ze vervolgens effectief richting duurzaam passend werk?’ Begin
2018 ging het Focusproject Jongeren van start. “Teveel jongeren
vallen tussen wal en schip, raken in isolement of belanden in de
criminaliteit”, vertelt Marieta Jansen, consulent Werk & Inkomen bij
Werkorganisatie CGM. "Dit project zorgt ervoor dat we het
grootste deel van de kwetsbare jongeren in onze gemeenten in
beeld hebben. De cijfers van afgelopen jaren maken ons trots!
Daarbij ervaren we een enorme klik en prettige samenwerking
met Jobstap, dus we aarzelden niet om het contract met een jaar
te verlengen.”

"Het kan over de inhoud gaan in plaats van
de investering" (Brenda Wouters, Jobstap)
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De cijfers liegen er niet om: het Focusproject Jongeren zorgt
ervoor dat de kwetsbare jongeren onder de 28 in beeld zijn bij
Werkorganisatie CGM. Dit betekent dat iemand naar ze luistert, ze
aandacht geeft en de juiste specialistische begeleiding biedt naar
& in werk. In 2018 sloot CGM 15 van de 80 PW-uitkeringen en
bijbehorende dossiers, omdat deze jongeren succesvol
uitstroomden.
 
Jaap Grootveld, teamleider Werk & Inkomen bij Werkorganisatie
CGM, vergeleek de resultaten uit 2018 met die van 2019: “De
resultaten van dit jaar zijn nagenoeg hetzelfde als het jaar
hiervoor. Wat opvalt is dat er in 2019 meer jongeren instroomden
die ditzelfde jaar weer uitstroomden. Verder kregen we te maken
met meer doorstromers en niet-uitkeringsgerechtigden. Veel
kwetsbare jongeren die instromen, hebben een lange weg te gaan.
Maar ze zijn in beeld!”

Alle kwetsbare jongeren in
beeld

Specialisten aan het werk
Wat maakt dit project zo succesvol? Een deel van het antwoord ligt
bij de samenwerking onderling. “De juiste mensen, op de juiste
plek”, noemt het team. Marieta Jansen werkt mee als
casemanager/projectleider vanuit Werkorganisatie CGM. Zij houdt
de caseload en voortgang in het oog en voert de eerste
gesprekken met jongeren. Zodra duidelijk is welke begeleiding
iemand nodig heeft, start het coachtraject. Op dat moment komen
Brenda Wouters en Sandra Bovend 'Eerdt, beiden
adviseur/arbeidscoach, om de hoek kijken. Waar nodig versterken
collega's Boukje Gerrits en Angeline Schuurmans het team. 
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Samen bepalen ze wat voor traject nodig is om de kandidaat naar
werk te begeleiden. De dames vertellen over elkaar: “Ieder heeft
zijn eigen specialisatie. Zo is Brenda vooral goed met jongeren
met gedragsproblematiek en doet zij veel jobfinding ernaast.
Sandra is vliegende keep en heeft veel affiniteit met jongeren met
een licht-verstandelijke beperking. Ze bewaart de rust, heeft
engelengeduld en gebruikt simpele taal. Marieta maakt het
contact heel laagdrempelig en wint daardoor snel het vertrouwen
van jongeren met psychische problemen."

“Het succes van deze samenwerking zit hem in ons gezamenlijke
DNA”, beaamt het team. “We werken allemaal hard, zijn betrokken
en bevlogen. We laten niet los tot we ons doel bereiken: uitstroom
richting passend werk. Loopt een van ons ergens tegenaan? Dan
trekken we ons terug in de ‘stilteruimte’ – waar het trouwens niet
altijd stil is. Hier lopen we vervolgens altijd weer weg met nieuwe
inzichten en oplossingen. We leren als professionals veel van
elkaar, alleen al op het gebied van bijvoorbeeld gespreksvoering.

 “Ik ben heel trots op mijn team en de resultaten die we met Jobstap en
andere netwerkrelaties boeken. We maken echt het verschil voor

jongeren hier. Daarnaast bevorderen we inclusief werkgeverschap
binnen de gemeenten en dragen we hopelijk een steentje bij aan een

inclusieve arbeidsmarkt”
 

Jaap Grootveld, teamleider Werk & Inkomen
bij Werkorganisatie CGM

Hetzelfde DNA
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De cijfers uit 2019 waren goed. Het uitstroompercentage in Q1
t/m Q3 was 37%. Op een totaal van 126 jongeren zijn er 47 aan
het werk gegaan of met een studie begonnen. “Er zijn vele andere
jongerenprojecten, maar toch kan ik dit project nergens anders
mee vergelijken", geeft Marieta van CGM aan. "Dit zit ‘m in de
vrijheid die we krijgen om ons werk goed te doen, de mogelijkheid
om op ieder moment bij te sturen voor een optimaal resultaat.
Maar ook door: een ontschot budget, de juiste mensen in de juiste
rol en veel vertrouwen en positieve waardering."

In 2020 ligt de focus bij… de jongeren uiteraard! We gaan voor nóg
frequenter klantcontact en intensievere samenwerking met de
WMO. Bij dit laatste kun je denken aan opschaling van
dagbesteding naar beschut of betaald werk. Ook de
samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin willen we
intensiveren, zodat we kwetsbare jongeren eerder in beeld
hebben. Stromen zij uit? Dan willen we een breed
werkgeversnetwerk kunnen inzetten dat we komend jaar verder
uitbouwen.

Voor dit jaar hebben we  36 uur extra tot onze beschikking. Deze
uren zullen we voornamelijk besteden aan de ‘harde kern’ GGZ-
kandidaten.

Ambities voor 2020

Succesvol 
naar werk 
(uitstroom)

16

Herplaatsingen
(uitstroom)

Werken met
LKS

(uitstroom)

Proefplaatsing Studie met
Studiefinanc.
(uitstroom)

Studie m.b.v.
uitkering

Dagbesteding Werkervaring
plekken

ZZP
(uitstroom)

Cijfers 2019

9 18 2 3 3 2 5 1
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Je kunt aan de voorkant veel doen om te voorkomen dat
kwetsbare jongeren in de uitkering terechtkomen. Daarom is de
samenwerking met onder meer sociale werkplaatsen,
zorgverleners en onderwijs zo belangrijk. “Wij zijn nu veel eerder in
het traject betrokken, doordat steeds meer partijen en personen
ons weten te vinden”, geeft Marieta aan. 
 
Werkorganisatie CGM heeft de kwetsbare jongeren in beeld. Zij
weten dat andere gemeenten met hetzelfde vraagstuk worstelen
en vinden het daarom van belang kennis & inspiratie hierover te
delen. Neem gerust contact op hierover. 

Jeugdwerkloosheid in andere
gemeenten

www.jobstap.nlwww.cgm.nl

BRENDA WOUTERS, SOCIAL ENTERPRISE JOBSTAP
(T) 06 - 23076201

(E) wouters@jobstap.nl
 

JAAP GROOTVELD, WERKORGANISATIE CGM
(T) 06 -13668122

(E) Jaap.Grootveld@cgm.nl

http://www.jobstap.nl/
http://www.cgm.nl/

