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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad heeft aanvullende middelen via de Kadernota 2020 beschikbaar gesteld om de verbinding 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De raad wordt geïnformeerd in de verdere 
voortgang.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Doordat in 2020 een substantieel deel van de financiering (o.a. ESF-subsidies) is weggevallen, is er 
een beperkt activerings- en leerwerkaanbod voor kwetsbare jongeren. In de Kadernota 2020 zijn 
daarom middelen beschikbaar gesteld om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren voor kwetsbare jongeren (beleidswens 8). 

De afgelopen periode is een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt extra urgent 
geworden, want door de coronacrisis zijn kwetsbare jongeren nog kwetsbaarder geworden. In de 
coronamonitor van OCD van 15 oktober 2020 is specifiek aandacht besteed aan (kwetsbare) 
jongeren en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Via deze brief informeren we u over de voortgang van de uitvoering van de beleidswens Verbinding 
Onderwijs-Arbeidsmarkt.

Wat is de te delen informatie?
Inleiding
Het doel is om het activerings- en leerwerkaanbod voor kwetsbare jongeren te vergroten. De 
insteek hierbij is inzetten op intensiveren van de bestaande en goed werkende activiteiten, 
overeind houden van activiteiten die leken weg te vallen en een klein gedeelte voor eventuele 
nieuwe activiteiten. 

Een aantal samenwerkingspartners is gevraagd om voorstellen in te dienen voor het begeleiden 
van kwetsbare jongeren in het onderwijs, op stageplekken en naar werk. 
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Ingezette interventies
Inmiddels zijn er vijf interventies van verschillende partners in uitvoering. 

1. Da Vinci College: continueren techniekklas en het aanbieden van beroepsspecifieke 
certificaten
Sinds het wegvallen van de ESF-subsidie waren er geen middelen meer om begeleiding 
voor de techniekklas en beroepsspecifieke cursussen en certificaten in te kopen. Met de 
subsidie van de gemeente kan het Da Vinci College de komende twee schooljaren 180 
mbo-entree studenten ondersteunen in de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

2. Learn2Work: uitbreiden aanbod Top Academies
Learn2Work heeft de opdracht gekregen om een tweede Top Academie op te zetten. Een 
Top Academie is een maatwerkopleiding waarbij het lesprogramma wordt gegeven op de 
werkvloer.
Dit is met name geschikt voor studenten die het beste in de praktijk leren. De bestaande 
Top Academie is gericht op schoonmaak in de gezondheidszorg. Samen met scholen en 
werkgevers wordt op dit moment de bouwsector verkend voor de tweede Top Academie, 
bestaande uit een klas van maximaal 20 leerlingen van de verschillende deelnemende 
scholen.

3. Stichting Helpende Handen: opzetten van een BBL-opleiding met intensieve begeleiding
Sommige studenten leren beter op een werkplek dan op een ROC. Met de subsidie van de 
gemeente zet stichting Helpende Handen voor ongeveer 16 studenten een BBL-opleiding op 
mbo-entree niveau op, waarbij de docent en de school naar de studenten toe komt. Dit 
wordt aangevuld met intensieve begeleiding van de studenten.

4. Werkshop: continueren aanpak jeugdwerkloosheid
Continueren van de aanpak jeugdwerkloosheid, waarbij 30 tot 40 jongeren intensief 
worden begeleid richting school of werk. Inmiddels zijn al 20 personen in begeleiding, 
waarvan er een aantal succesvol zijn toe geleid naar werk.

5. R-Newt: uitbreiden aanpak Re-Start
Re-Start heeft de ambitie om 30 jongeren uit Dordrecht toe te leiden naar werk in de 
(circulaire) economie. Re-Start regelt, in samenwerking met R-Newt, de ondersteuning die 
deze jongeren nodig hebben bij het vinden en houden van een baan. R-Newt richt zich op 
de coaching en begeleiding van deze jongeren en op het voorbereiden van de begeleiders 
op de werkvloer.

Vervolg
Er wordt onderzocht of de gekozen interventies doorgezet en gefinancierd kunnen worden via een 
programmatische invulling van de nieuwe ESF+ regeling 2021 – 2027. 

Er wordt tevens onderzocht of cofinanciering vanuit de Enecomiddelen mogelijk is. Voor de 
besteding van de Enecomiddelen is men bezig met het opstellen van een Businesscase voor het 
versterken van het sociaal economisch profiel van de gemeente Dordrecht.

In het aanvullend sociaal pakket van het Kabinet wordt specifiek ingegaan op de aanpak van 
jeugdwerkloosheid tijdens de coronacrisis. De benoemde maatregelen in het aanvullend sociaal 
pakket bieden waarschijnlijk mogelijkheden om, waar nodig, een gedeelte van de bovenstaande 
interventies (tijdelijk) uit te breiden. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De uitvoering van de ingezette interventies loopt door in 2021.

Uw raad zal in de loop van 2021 opnieuw geïnformeerd over de voortgang. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Via de Kadernota 2020 is € 250.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 
beleidswens in 2020 en 2021.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Kadernota 2020
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