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Voorwoord  

 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Zeeuwse Stichting Maatwerk.  
Lang geleden bestond Zeeland letterlijk en figuurlijk uit eilanden. Ieder eiland probeerde 
zo goed mogelijk zijn zaakjes te regelen. Door het bouwen van bruggen en dammen tussen 
de eilanden is er veel interactie op gang gekomen tussen instanties en scholen die allemaal 
werken aan hetzelfde doel , namelijk het begeleiden van kwetsbare jongeren naar een zo 
volwaardig mogelijke plaats in onze maatschappij. 
 
In eerste instantie is deze uitwisseling gestart binnen het onderwijs. Leerlingen kregen via 
maatwerktrajecten de mogelijkheid om gebruik te maken van alle mogelijkheden die 
aanwezig zijn binnen alle Z.S.M.-scholen. De deelnemers kregen daardoor de kans om te 
kiezen voor een opleiding of cursus die paste bij  hun eigen voorkeur of kwaliteit. 
 
In de volgende fase trokken de scholen samen op om de samenwerking met de regionale 
overheden vorm te geven. Door samen te werken was er geen sprake van versnippering en 
voor de provincie en de arbeidsmarktregio was het handig om met één organisatie in 
gesprek te moeten gaan. Dat heeft geresulteerd in een netwerk dat samen optrekt om de 
belangen van deze doelgroep te behartigen en goed inspeelt op nieuwe wetgeving. Dit 
wordt landelijk gezien als een voorbeeld van good practice. 
 
Nu zijn we in de fase beland dat ook ondernemers steeds meer betrokken worden in de 
samenwerking met de overheid en de scholen. Onderwijs is op zoek naar stage- en 
arbeidsplaatsen, de overheid wil de jeugdwerkloosheid bestrijden en ondernemers zijn op 
zoek naar potentiële medewerkers. Ook hier moet er een match te maken zijn. Voor alle 
betrokkenen ontstaat er zo een win-win situatie. 
 
Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken die betrokken is bij en zich inzet voor het 
realiseren van mogelijkheden  voor kwetsbare jongeren in Zeeland. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Jan Heijstek 
Voorzitter Zeeuwse Stichting Maatwerk 
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1 - Zeeuwse Stichting Maatwerk 

Op 24 juni 2014 is de oprichting van de Zeeuwse Stichting Maatwerk notarieel bekrachtigd. 

Nagenoeg alle scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland verbonden 

zich aan de Stichting. De scholen hebben uit hun midden een uit drie personen bestaand bestuur 

gekozen.  

Doel van de Stichting is ervoor te zorgen dat al hun leerlingen kunnen werken aan een economisch zo 

zelfstandig mogelijke toekomst door ze toe te leiden naar een vervolgopleiding of arbeidsplaats.  

In de periode juni 2014 – december 2015 sloten de Pontes Praktijkschool in Zierikzee en de VSO-

school Eben Haëzer in Kapelle zich bij de Stichting aan. Ook de Entree-opleiding van Scalda maakt 

sinds het voorjaar van 2015 deel uit van de Stichting. 

In bovengenoemde periode heeft de Stichting haar doelstelling uitgebreid. Behalve 

maatwerktrajecten voor leerlingen, toeleiding naar arbeid en vervolgonderwijs is toeleiding naar 

dagbesteding, met name voor de meest kwetsbare jongeren van de doelgroep toegevoegd. 

De Stichting wordt inhoudelijk ondersteund door adviesbureau Edunova uit Winterswijk en heeft 

vanaf 1 september 2016 een werkteam (op detacheringsbasis) in dienst voor 40 uur per week 

bestaande uit drie personen.   

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Jan Heijstek (voorzitter), Peter Lijnse (secretaris) en Tom 

Schild (penningmeester). Per 1 september 2016 is een werkteam samengesteld, bestaande uit Jack 

van Nieuwenhuijzen (16 uur per week), Arjan Jobse (8 uur per week) en Aart Jobse (16 uur per week). 
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2 - Activiteiten 

 
Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft de Stichting de volgende activiteiten 
ontwikkeld: 
 

 afstemming PrO - VSO 
- De aangesloten scholen komen 6 keer per jaar bijeen in een 

stuurgroepvergadering. De scholen worden vertegenwoordigd door hun 
directeuren. Doel is door het bestuur geformuleerd beleid te toetsen en te 
bekrachtigen en alle voorkomende zaken in gezamenlijkheid te bespreken. 

- Eveneens 6 keer per jaar komen de stagecoördinatoren van de scholen 
bijeen in de maatwerkbesprekingen. Hierin wordt op casusniveau 
onderwijs- en begeleidingsmogelijkheden van leerlingen besproken. 
Daarnaast neemt de participatiewet met al haar consequenties een 
prominente plaats in op de agenda van deze bijeenkomsten. De dedicated 
arbeidsdeskundige van het UWV is altijd aanwezig bij deze bijeenkomsten 
en voorziet de stagecoördinatoren van het laatste nieuws op dit gebied. Er 
werden ook andere sprekers uitgenodigd zoals ‘Ik ben Harry’ 
In 2019 is de invulling van deze bijeenkomsten uitgebreid met 
bedrijfsbezoeken c.q. bijeenkomst ter plaatse bij een stagebedrijf. 
 

 maatwerktrajecten 
- Door middel van het uitwisselen van leerlingen en het aanbieden van 

maatwerktrajecten, waarbij van elkaars expertise en faciliteiten zoveel 
mogelijk  gebruik wordt gemaakt, worden aan leerlingen kansen geboden 
om zich optimaal te scholen. In veel gevallen wordt dit vertaald in 
branchegerichte cursussen welke met (door de branche erkende) 
certificaten en/of getuigschriften worden afgesloten. 
 

 samenwerking PrO - MBO 
- In het najaar van 2014 is overleg gevoerd met het MBO over een mogelijke 

samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst 
waarin is vastgelegd dat met ingang van 1 augustus 2015 PrO/VSO-
leerlingen in staat worden gesteld bij voldoende gebleken geschiktheid de 
Entree-opleiding (MBO niveau 1) vanuit die PrO/VSO-scholen te volgen en 
af te sluiten. 
Inmiddels worden verkennende gesprekken gevoerd tussen MBO Scalda 
en VSO-Pro om de werkwijze zoals hierboven staat omschreven te 
optimaliseren. Zo is er een grote diversiteit ontstaan in de invulling van de 
samenwerking en nu wordt getracht dit meer eensluidend te maken. 
Tevens is Scalda aan het onderzoeken om de entreeopleiding en de niveau 
2 opleidingen beter op elkaar aan te laten sluiten, wellicht zelfs samen te 
voegen. Dit zal gevolgen hebben voor de inrichting van het 
entreeonderwijs en dus voor de leerlingen die afkomstig zijn van het VSO 
en Pro. 
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 samenwerking VSO - MBO 
- Analoog aan de pilot PrO-MBO is in de loop van 2015 overleg gestart over 

samenwerking tussen VSO Auriscollege en MBO, waarbij de nadruk ligt op 
toeleiding naar niveau 2, 3 en 4 van het MBO. Deze pilot is gestart per 1 
augustus 2016 en loopt door tot juli 2020.  

 
 

 samenwerking ZSM - Arbeidsmarktregio en andere partners 
- Sinds het voorjaar van 2014 is een steeds intensievere samenwerking 

tussen de Arbeidsmarktregio Zeeland en de Zeeuwse Stichting Maatwerk 
tot stand gekomen. Dat heeft zich vertaald in een gemeenschappelijke 
ontwikkelagenda waarbij vanuit een gedeelde  verantwoordelijkheid de 
samenwerking tussen overheid (gemeenten) en scholen centraal staat. 

- ZSM heeft vol inzet en optimisme meegedraaid in het project “Werken in 
de zorg in Zeeland” Dit project startte in 2018 en is eind 2019 afgerond. 
Doel was om ook leerlingen van ZSM-scholen structureel binnen de zorg 
aan het werk te krijgen. Ondanks de tijdsinvestering en inzet kan nu 
geconcludeerd worden dat dit geen resultaat heeft gehad. ZSM zal via 
andere wegen toch proberen daar waar mogelijk leerlingen binnen de zorg 
te plaatsen. 

- ZSM is dit jaar gestapt in het project “Sterk Techniek Onderwijs Zeeland” 
(STOZ). Een project geldend voor het hele onderwijsveld maar waarbinnen 
ook pro/vso een plek heeft. Er is een Zeeuws brede actielijn met tot doel 
versterking uitstroom Techniek voor leerlingen pro/vso. ZSM is op dit 
moment in gesprek met de Prior-group en Sagro om te kijken of er jaarlijks 
een aantal leerlingen zouden kunnen uitstromen in basisfuncties binnen de 
techniek. Het idee is om te gaan werken middels een bedrijfsschool-
achtige constructie. Ook Orionis Walcheren lijkt een partner te worden. 

- ZSM is deelnemer in het lopende project Taalakkoord Zeeland. Wat houdt 
dit in? Het is een samenwerkingsverband van 17 organisaties met de 
gezamenlijke ambitie: het vergroten van arbeidsparticipatie in Zeeland. 
Met het taalakkoord richten we ons op werkgevers. Zijn werkgevers bereid 
te investeren in het taalvaardiger maken van hun werknemers waardoor ze 
kunnen meegroeien binnen het bedrijf. Daarnaast gaat het ook om het 
herkennen van laaggeletterdheid en de gevolgen die dit kan hebben voor 
het functioneren binnen een bedrijf. Hierbij kan het gaan om leerlingen of 
oud-leerlingen voor wie taal altijd al een struikelblok is geweest. 

- ZSM maakt zich binnen verschillende geledingen en ook naar werkgevers 
hard voor een versoepeling van de regels betreffende 
veiligheidscertificering. VCA is voor onze doelgroep sowieso vaak moeilijk 
te halen en draagt niet automatisch bij tot meer veiligheid op de werkplek. 
Werkgevers dienen ervan bewust te worden dat ook veiligheid op maat 
gegeven mag worden. Taalakkoord Zeeland en ZSM trekken hierin 
gezamenlijk op. 

- De Zeeuwse Stichting Maatwerk participeert ook in het project ‘Perspectief 
op werk’. Op de website van de organisatie staat de volgende omschrijving 
als doel van het project: 
“Er zijn veel werkgevers die staan te springen om mensen die aan de slag 
kunnen. En er zijn genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet 
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zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. 
Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en 
onderwijsinstellingen gerichter samen om de matching in de 
arbeidsmarktregio’s te verbeteren. Gemeenten en UWV brengen personen 
in hun bestanden in beeld. Het onderwijs ontwikkelt bijscholings- en 
omscholingsroutes. Werkgevers zijn bereid iedereen die werkfit en 
gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek te bieden. 
Perspectief op Werk geeft een impuls aan deze samenwerking en 
investeert in regionale actieplannen, het delen van leerervaringen en het 
breder toepasbaar maken van succesvolle werkwijzen.” 
Zeeland heeft als arbeidsmarkregio ook een plan geschreven en hierin zijn 
een vijftal activiteiten omschreven. Doelstelling van één van deze 
activiteiten is om in de schooljaren 2019-2021 via leerwerktrajecten 50 
jongeren uit het VSO en Pro in te laten stromen op basisfuncties in de 
sectoren horeca, techniek en zorg & welzijn. Het werkteam is hierin 
gesprekspartner en vertegenwoordiger voor alle ZSM-scholen. 
 

- De Zeeuwse Stichting Maatwerk is gesprekspartner namens de 2 besturen 
van De Korre en Respont binnen het Arbeidstrainings- en 
toeleidingscentrum (ATC) Walcheren. Andere participanten in het project 
zijn Orionis Walcheren, Juvent en Zeeuws Werk. Het is een bundeling van 
faciliteiten, kennis en netwerken bedoeld om jongeren en 
jongvolwassenen vanuit de deelnemende organisaties toe te leiden naar zo 
regulier mogelijk loonvormende arbeid. Het gaat dan om deelnemers 
waaraan binnen de eigen organisatie niet de juiste hulp en begeleiding kan 
worden geboden. Hiervoor is een leerwerkplaats ingericht en is er voor alle 
kandidaten een lifecoach aangesteld om dit doel te realiseren samen met 
alle betrokkenen. 
Wanneer het ATC Walcheren succesvol blijkt te zijn zal deze formule 
Zeeuws breed worden toegepast. 

 

 ‘Netwerken’  
- Het werkteam onderhield in 2019 contacten met diverse partijen in het 

werkveld van scholieren, dagbesteding en werk. We moeten dan denken 
aan bijeenkomsten, voorlichtingssessies, congressen enz. Zo was men 
aanwezig bij een netwerkmeeting van Reclassering Nederland en leverde 
daar ook een bijdrage. 
In juni werd de ‘Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Kansrijk van School 
naar Werk’ bezocht. 
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 sub-regionale samenwerking 
- Ook in de drie sub-regio’s wordt steeds intensiever samengewerkt; zowel 

in de clusters van gemeenten (Walcheren / Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) De Bevelanden), als op individueel gemeentelijk niveau (Zeeuws-
Vlaanderen, Schouwen Duiveland en Tholen). Deze samenwerking is in alle 
drie de regio’s bekrachtigd met de ondertekening van een overeenkomst. 

- Belangrijkste resultaat is de aanstelling van job-hunters/trajectbegeleiders, 
specifiek voor de ZSM-scholen.  Scholen bespreken met hen het 
uitstroomprofiel van alle potentiële schoolverlaters en ondernemen 
specifiek actie voor die leerlingen waarbij in het laatste schooljaar 
handelingsverlegenheid ontstaat waar het gaat om de realisatie van dat 
uitstroomprofiel.  

- In nauwe relatie tot bovenstaande is de samenwerking van de ZSM-
scholen met de drie Regionale Bureau’s Leerlingzaken (RBL’s) evident. In 
het periodiek overleg tussen de RBL-coördinatoren en het ZSM-werkteam 
worden mogelijkheden en knelpunten besproken om de kansen voor de 
schoolverlaters te vergroten. 

- Met de sociale werkbedrijven in alle drie de regio’s is periodiek overleg 
gevoerd, met name over de veranderende rol van deze bedrijven en de 
daarmee gepaard gaande consequenties, vooral voor die schoolverlaters 
die mogelijk aangewezen zijn op beschut werk. Uiteraard wordt ook met 
de gemeenten over deze doelgroep uitvoerig overlegd.  

- De laatste jaren zijn er steeds meer contacten en vormen van 
samenwerking gekomen met werkgevers. Onze leerlingen bij hun bekend 
maken en laten zien wat deze voor hun bedrijven zouden kunnen 
betekenen. Uiteraard hebben we het dan over vormen van stage en werk. 
Zo zijn filiaalmanagers van grote winkelketens bijgepraat over de 
participatiewet. De contacten met Kruidvat, Kuzee en Trekpleister zijn 
voorbeelden. 

- Door veranderde wetgeving en inkrimping van de SW-bedrijven belanden 
vooral op Walcheren schoolverlaters met “een indicatie beschut werk” op 
een te lange wachtlijst. Dit kan niet de bedoeling zijn en is geen voorbeeld 
van een succesvolle participatie. ZSM heeft dit probleem onder de 
aandacht gebracht bij de verantwoordelijke wethouders van de Walcherse 
Gemeenten. Ook is het probleem in de WAZ besproken en is er contact 
geweest met een beleidsmedewerker van het ministerie van SZW. 
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 sociale innovatie 
- Sinds 2016 heeft ZSM (op aangeven van de Arbeidsmarktregio) in nauwe 

samenwerking met Edunova gebruik gemaakt van de door het Agentschap 
SZW aangeboden mogelijkheid deel te nemen in een project Sociale 
Innovatie. Daarbij staan centraal: 

o Ontwikkelen van een methodiek voor kennisoverdracht t.a.v. 
arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren, inclusief inzet van 
zogenaamde werkhunters, en de ontwikkeling van een 
werkregister. 

o Intensivering van de samenwerking tussen jobhunters, 
stagebegeleiders en werkgevers 

o Afstemming instrumentarium inschatting arbeidsvermogen en 
loonwaardebepaling. 

o Ontwikkeling overzicht re-integratie-instrumentarium voor 
werkgevers.  
 

 prognose-  uitstroom- en volgmonitor 
- “Meten is weten” is de achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van 

bovengenoemde drie monitoren. Op schoolniveau worden gegevens 
verzameld m.b.t. de verwachte uitstroom in een bepaald schooljaar, de 
werkelijke uitstroom én de bestendigheid van die uitstroom. De resultaten 
worden vertaald in overzichten op provinciaal, regionaal, gemeentelijk en 
schoolniveau met als belangrijkste doel mogelijke trends te achterhalen, 
beeld te formuleren en waar nodig actie op te ondernemen. 

- Een ander belangrijk doel van m.n. de volgmonitor is om te volgen of oud-
leerlingen duurzaam een vorm van inkomen, werk en/of dagbesteding 
hebben. De eerste drie jaar na schoolverlating monitort ZSM deze 
schoolverlaters. In samenspraak met RBL worden  zorgelijke casussen 
besproken en wordt adequate actie ondernomen. 
In 2019 is er regelmatig overleg geweest tussen RBL’s en ZSM om te bezien 
of in plaats van deze ZSM-monitoren wellicht gebruik zou kunnen worden 
gemaakt van ‘Intergrip’. Met name vanuit kostentechnisch perspectief is 
dit overleg nog niet afgerond en zal in 2020 verder worden onderzocht of 
er gebruik zal worden gemaakt van het netwerkplatform Intergrip. 
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 scholing 

- Om de medewerkers van de ZSM-scholen die specifiek betrokken zijn bij 
de toeleiding naar arbeid zo goed en efficiënt mogelijk toe te rusten is 
besloten in gezamenlijkheid scholing aan te bieden, waarbij motivatie van 
jongeren, opbrengstgericht stage verzorgen, matching van leerling en 
bedrijf, coaching, acquisitie, netwerken en het ontzorgen van bedrijven 
centraal staan. Deze scholing is uitgevoerd sinds 2016 en werd afgerond in 
2019. Als vervolg hierop werden in 2019 intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd o.l.v. Edunova. Daarin waren praktijkervaringen en wet- en 
regelgeving de hoofditems.  

- Waar mogelijk vertegenwoordigen de werkteamleden de ZSM bij landelijke 

scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten (Samen voor de klant / Ingrado / 

OC&W/Agentschap ZSW / Sectorraad Praktijkonderwijs / Lecso / Boris / Gezel 

enz.). 

 
 

 voorlichting 

- Sinds het voorjaar van 2015, de startdatum van de Participatiewet,  zijn  

bijeenkomsten georganiseerd (sub-regionaal) voor alle medewerkers van de 

ZSM-scholen waarin de Participatiewet met alle ins- en outs uitvoerig aan de 

orde is geweest. 

- Mede daaruit voortvloeiend is een brochure specifiek voor ouders samengesteld 

waarin in heldere taal de Participatiewet, de Wet Langdurige Zorg  (WLZ) en de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden uitgelegd. Bovendien 

wordt een aantal handreikingen gedaan om de juiste informatie en de juiste hulp 

te kunnen vinden. 

De brochure Wist jij dát? (Belangrijke informatie voor leerlingen in het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs) is te lezen en te downloaden 

van de website. 

- ZSM brengt actuele ontwikkelingen op het gebied van school, dagbesteding en 

werk in de breedste zin onder de aandacht middels de website www.zsm.nu 

Uiteraard is daar ook te zien wat ZSM doet en waar het voor staat. De website is 

tevens een portal naar verschillende relevante websites en informatiebronnen. In 

2019 is de website totaal vernieuwd zodat hij device-onafhankelijk werkt en 

bovendien is voorzien van een SSL-certificaat (versleutelde verbinding). 

- Het werkteam fungeert als filter en doorgeefluik van informatie van b.v. WSP’s, 

SZW, WAZ enz  

http://www.zsm.nu/


Zeeuwse Stichting Maatwerk 
www.zsm.nu 

Zeeuwse Stichting Maatwerk   -   p/a Postbus 455   -   4330 AL Middelburg jaarverslag 2019  pag. 11 

3 Een blik vooruit 

 

Met het oog op de toekomst voorziet de Zeeuwse Stichting Maatwerk een aantal speerpunten 

waar zij zich, naast de lopende zaken, op wil richten om daarmee haar doelstelling waar te maken. 

Deze toekomstige speerpunten zijn hieronder op hoofdlijnen beschreven: 

 

 doorlopende begeleiding van schoolverlaters, vangnetwerk 

Een deel van de schoolverlaters uit het vso en het pro kan zich prima in de maatschappij redden. 

Een groot deel echter niet en heeft blijvend - en met name op de cruciale momenten - 

ondersteuning en begeleiding nodig. Ze vinden het moeilijk om zich in diverse sociale situaties te 

redden en missen vaak het vermogen om de reacties van anderen goed in te schatten. Ook 

hebben deze jongeren regelmatig problemen in de relationele sfeer en schulden en/of andere 

financiële problemen.  

 

Ook deze jongeren kunnen 

echter blijvend meedoen in de 

samenleving, mits zij hierbij op 

de juiste manier ondersteund 

worden. Dit onder meer door 

een combinatie van een hecht 

sociaal netwerk en 

gespecialiseerde 

voorzieningen. ZSM wil samen 

met partners op zoek gaan 

naar een permanente 

begeleidingsstructuur zodat jongeren niet verdwijnen in de inmiddels ontstane mazen van het 

afbrokkelende vangnet.  

 

 

 borging inzet van de jobhunters 

Ervaring leert dat een deel van de jongeren tijdens het arbeidstoeleidende onderwijs-traject 

extra steun en begeleiding nodig heeft. De ZSM en de WAZ hebben om die reden besloten de 

functie van jobhunter per subregio te creëren. De jobhunters werken in de uitvoering nauw 

samen met de stagedocenten. Ook hebben de jobhunters contacten met alle netwerkpartijen die 

een deel van de problematiek oppakken. De jobhunters werken samen met het 

werkgeversservicepunt. Hun werkplek varieert: vanuit het RBL, vanuit de gemeenten of vanuit 

Orionis, de fusieorganisatie van de WWB en WSW op Walcheren. Zij spreken voor de leerlingen 

die zij ondersteunen gericht werkgevers aan om tot een stage en/of dienstverband te komen. 

Ook regelen de jobhunters in overleg met partijen de faciliteiten die nodig zijn om tot een 

arbeidsovereenkomst te komen.  

Voor de hele arbeidsmarkt regio is een tijdelijke formatie van 3fte beschikbaar. Uit  

tussentijdse evaluaties blijkt dat de inzet van de jobhunters positief wordt ontvangen.  
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 bijzondere aandacht voor uitstroombestemming dagbesteding 

Daar waar in het verleden sprake was van een groot sociaal- en zorgvangnet zullen kwetsbare 

schoolverlaters uit het vso en pro in toenemende mate naar zo regulier mogelijke arbeid geleid 

moeten worden om te voorkomen dat ze de aansluiting missen en hun leven lang afhankelijk 

worden van een uitkering. Voor de groep jongeren die weinig arbeidsvermogen hebben is 

toetreding tot de arbeidsmarkt geen vanzelfsprekendheid. Voor deze doelgroep geldt, dat zij ook 

in de toekomst aangewezen blijven op vormen van dagbesteding. Al dan niet in combinatie met 

(loonvormend) werk. Met de overheveling van de AWBZ gefinancierde dagbesteding naar de 

WMO zijn gemeenten nu aan zet om deze vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding vorm te 

geven. ZSM wil zich sterk blijven maken voor voldoende - op ontwikkeling gerichte - 

dagbestedingsplaatsen voor de toekomstige schoolverlaters voor wie dit de hoogst haalbare 

uitstroombestemming is. 

 

 doelstelling Wet banenafspraak 

In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn de overheid, het bedrijfsleven en de  

vakbonden de zogeheten ‘banenafspraak’ rond mensen met een arbeidsbeperking  

overeengekomen. Deze afspraak houdt in dat aan mensen met een arbeidsbeperking kansen op 

betaald werk geboden worden. De genoemde partijen hebben zich in het Sociaal Akkoord garant 

gesteld voor deze extra banen. De banenafspraak is gekoppeld aan de invoering van de 

Participatiewet. Concreet betekent de banenafspraak dat in Nederland tot eind 2026 aan 

125.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan geboden wordt.  

  

De scholen van ZSM willen de komende jaren een actieve bijdrage leveren om de Zeeuwse 

doelstelling in het kader van de banenafspraak mede te helpen realiseren vanuit hun rol als 

arbeidstoeleidende organisatie voor jongeren die in het doelgroepregister zijn opgenomen.  

 

 kennisuitwisseling scholen - gemeenten 

Met de invoering van de Participatiewet vallen schoolverlaters uit het vso en pro met 

arbeidsvermogen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Schoolverlaters uit het vso en 

pro lopen een kans tussen wal en schip te belanden als gemeenten deze jongeren en hun 

specifieke ondersteuningsbehoefte niet kennen. Bij de gemeente is veel re-integratie expertise 

en de scholen kennen de schoolverlaters. Een eventuele expertisekloof is eenvoudig te 

overbruggen door over en weer gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken. 

Bijvoorbeeld bij de bepaling van de loonwaarde. Er is in dit kader winst te halen door gemeenten 

gebruik te laten maken van informatie die het onderwijs (in het bijzonder tijdens stages) heeft 

verzameld. Hiervoor is onder andere het zogenaamde transitieformulier ontwikkeld.  

 

 jobcoaching 

Voor het realiseren van een goede en duurzame overgang van school naar werk is  

naschoolse begeleiding op de werkplek in veel gevallen noodzakelijk om leerlingen aan het werk 

te houden. Hiertoe kunnen jobcoaches ingezet worden. In de Oosterschelderegio zijn hiervoor 

afspraken gemaakt om, wanneer dit wenselijk is voor de uitvoering coaches vanuit het onderwijs 

in te zetten. Tholen biedt ook de mogelijkheid de coaching uit te laten voeren door een externe 

partij, waaronder scholen. 
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Ook Walcheren heeft inmiddels toegezegd, wanneer de situatie hier om vraagt mee te willen 

denken aan een maatwerktraject. Het ligt in de bedoeling bij gebleken succes ook in de andere 

regio’s voor te stellen deze aanpak over te nemen. 

 

 
 

4 Participanten Zeeuwse Stichting Maatwerk 

Oosterschelderegio: 
Praktijkschool de Wissel (Goes) 

VSO Auriscollege (Goes) 

VSO de Sprienke (Goes) 

VSO Odyzee (Kloetinge) 

VSO Acreon (Goes) 

Praktijkschool Pieter Zeeman (Zierikzee) 

Praktijkschool Calvijncollege (Krabbendijke) 

VSO Deltaschool (Goes) 

VSO Eben Haëzer (Kapelle) 

 Walcheren 
Praktijkschool het Bolwerk (Middelburg) 

VSO Klimopschool (Middelburg) 

VSO Asteriacollege (Middelburg) 

Scalda (Middelburg – Goes – Terneuzen - Vlissingen) 

 Zeeuws-Vlaanderen 

Praktijkschool de Sprong (Terneuzen) 

Praktijkschool Hulst (Hulst) 

VSO de Argo (Terneuzen) 

VSO De Wingerd (Terneuzen) 
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Financieel overzicht 2019 

 

 

Startsaldo 01-01-2019 € 12.372,22 

 

Baten 2019: 

VSV-middelen  
ESF afronding project 2017-2018 
Segersgelden 

€ 28.000,34 
€ 189.100,00 
€ 272.200,00 

                                                                                        Totaal (incl. startsaldo) € 501.672,56 

  

Lasten 2019:  

Detacheringskosten werkteam aan Korre/Respont 
Edunova ondersteuning 
Onkostendeclaraties werkteam 
Bank- en kantoorkosten 
Onvoorzien (incl. KPC/Pro-project) 
Dotatie bestemmingsreserve “voortbestaan ZSM/werkteam” 
Dotatie bestemmingsreserve “innovatie” 

€ 91.562,42 
€ 20.604,73 

€ 1.905,71 
€ 548,04 

€ 8.215,74 
€ 225.000,00 
€ 150.000,00 

                                                                                                                    Totaal €497.836,64 

                 Resultaat 2019 €3.835,92    

 

 


