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Structuur ZSM 

 

Hoewel het geen nieuwsfeit is kan het toch geen kwaad kort uit de doeken te doen hoe ZSM 

feitelijk georganiseerd is. 

 

Bestuur 

Als stichting heb je een bestuur nodig. Het bestuur ZSM bestaat uit drie personen. Naast de 

voorzitter, Jan Heijstek is Tom Schild penningmeester en heeft Peter Lijnse de functie van 

secretaris. Het bestuur houdt toezicht op het ordentelijk functioneren van de stichting. Het 

dagelijks uitvoerende werk is grotendeels weggelegd bij het ZSM-werkteam. 

 

Stuurgroep 

De stuurgroep is het platform van alle directeuren (of hun vertegenwoordiger) van de scho-

len die in ZSM participeren. Zij bepalen het beleid en nemen de eindbesluiten.  Zij geven 

richting aan waar het werkteam mee aan de slag moet. Het ZSM-bestuur maakt onderdeel 

uit van deze stuurgroep. 

 

Werkteam 

Bij de start van ZSM in 2013 werd het bestuur ondersteund door een coördinator. Het on-

derhouden van contacten met scholen, overheden, bedrijven enz. vergde zo veel tijd dat het 

werkteam in het leven werd geroepen. Jack van Nieuwenhuijzen, Arjan Jobse en Aart Jobse 

vormen nu nog steeds dat werkteam. Zij worden zowel van binnenuit de stichting als ook 

van buitenaf bevraagd op vele onderwerpen. De kern waar het in al die thema’s altijd om 

gaat is “Hoe kunnen wij de positie van onze leerlingen versterken in hun voorbereiding op 

hun toekomst na school”. Daarbij kan gedacht worden aan 

 Het versterken van het onderwijs door samenwerking en uitwisseling. 

 Contacten met gemeentes en UWV om stagebegeleiders te kunnen voorzien 

van de meest actuele en relevante informatie en ontwikkelingen.  

Uitwisselen van kennis en informatie met de arbeidsmarktregio Zeeland, SBB, 

RBL’s, WSP’s, werkgevers, sociaal werkbedrijven, zorgaanbieders enz.  

 Aansluiten of initiëren van projecten die bijdragen aan vergroting van kansen 

en mogelijkheden van de leerlingen op de arbeidsmarkt of de dagbesteding. 

 Participeren in een op te zetten ‘landelijk netwerk van regiocoördinatoren ar-

beidstoeleiding PRO-VSO’ 



 

Het werkteam mag ook voor andere vragen en opmerkingen worden benaderd 

(werkteam@zsm.nu) . Samen kan dan worden gekeken of het ook daadwerkelijk door dit 

team kan worden opgepakt. 

 

Uitgebreidere informatie en actualiteiten vindt u op onze website www.zsm.nu 

 

Dit bericht werd middels de ZSM-nieuwsbrief gepubliceerd. 

De nieuwsbrief wordt samengesteld door het ZSM-werkteam. 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan op www.zsm.nu/nb  

Vragen, opmerkingen en reacties kunt u sturen naar nieuwsbrief@zsm.nu 
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