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Aansluiting met maatschappelijke 
partners om mensen die  
(ver) van de arbeidsmarkt afstaan  
een passende plek te bieden  
(dagbesteding, vrijwilligerswerk, 
tegenprestatie, maatwerk-
activiteiten etc).

Bewoners benutten algemene voorzieningen om mee te doen  
in de samenleving op alle leefgebieden, zoals een kinderdag- 
verblijf, de school, de sportclub, opvoedingsondersteuning. 
Bewoners, vrijwilligers en professionals hebben oog en oor  
voor elkaar.

Bewoners vinden de weg naar buurtgenoten, familie, vrienden  
en kennissen voor praktische of emotionele steun, vooral als  
het dagelijks leven moeizamer gaat. 

Bewoners zijn actief als sociaal ondernemer, vrijwilliger en mantel-
zorger. Zij nemen initiatieven om in hun omgeving op verschillende 
manieren van betekenis te zijn. Zij vinden zelf hun weg.

Bewoners – gemiddeld 15% – die niet zelfstandig of met steun  
van hun omgeving kunnen meedoen, maken gebruik van individuele 
voorzieningen, specialistische hulp zoals begeleiding naar werk,  
een uitkering en/of bijzondere bijstand, jeugdzorg, verpleeghuiszorg. 

Maatschappelijke partners werken samen en vormen de verbindende schakel tussen de routes. Sociale wijkteams zijn daarbij helpend.

gesubsidieerde
banen

vrijwilligerswerk 

arbeidsmatige 
dagbesteding

regulier 
werk

beschut werk

arbeids-
participatie-
bestemming 

Sporen van vernieuwing in het sociaal domein
Van zorgen voor naar zorgen dat …
…  mensen hun eigen verantwoordelijkheid en regie nemen.  
 Eigen kracht voorop.
…. vragen en problemen dichtbij worden opgepakt en opgelost.   
 Collectieve ondersteuning; bewoners, vrijwilligers en   
 professionals gaan er actief op af.
… de mens centraal staat en niet de systemen.  
 Eén gezin, één plan, één regisseur.
… de drempel laag is. Wijkgerichte samenwerking en toegang.

REGISSEUR

0 — 4 jaar
Kinderen in beeld 
Huisarts kent gezin. Consultatiebureau 
ontdekt vroeg achterstanden en 
problemen. Peuters en kleuters halen 
taalachterstand in bij VVE (voor-  
en vroegschoolse educatie).
Wijkteams, kinderopvang en CJG 
steunen ouders met vragen en advies 
over opgroeien en opvoeden.

  informatieoverdracht naar basisschool

4 — 12 jaar
Extra aandacht op de basisschool
Zorgplicht voor leerlingen die extra  
ondersteund moeten worden.
Gewone of speciale scholen.
Observaties, testen, leerlingvolg-
systemen. 
Schoolmaatschappelijk werk.

  schooladvies leidend; warme over-
 dracht naar voortgezet onderwijs

4 — 18 jaar
Hulptroepen rond scholen
Maatschappelijke organisaties, huisarts, 
jongerenloket, specialistische zorg 
vormen een hecht netwerk rond de 
scholen en ouders.
Goede diagnostiek.
Samen met  informele partners die oog 
en oor hebben voor jeugd, zoals (sport)
verenigingen.

12 — 18 jaar
Extra ondersteuning in  
het voortgezet onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs voor 
Vmbo’ers die een diploma kunnen halen.
Praktijkonderwijs voor leerlingen die 
een getuigschrift kunnen halen, geen 
diploma.
Voortgezet speciaal onderwijs voor  
leerlingen met een ernstige beperking.
Schooluitval voorkomen; mentoren en  
maatjes, overdracht tussen mentoren.

  16 School met gemeente tijdig in  
gesprek over arbeidsmogelijkheden

  18 Jongerenloket en Bureau Werk  
benutten kennis van scholen

18 — 65 jaar
Routes naar arbeidsparticipatie
Samenspel maatschappelijke 
organisaties (bijv. via de sociale 
wijkteams), jongerenloket, 
werk&inkomen, bureau werk, loket 
WMO, Werkbedrijf, UWV, scholen  
en werkgevers.
Kennis van de doelgroep en  
begeleiding op maat zijn essentieel. 

65 — … jaar
Senioren zijn in tel
Senioren blijven actief. WWB’ers komen 
in actie voor senioren.

Aansluiting met het onderwijs voor een 
sluitende aanpak voor jongeren waarvan in 
een vroeg stadium (16/17jaar) al beoordeeld 
wordt dat deze begeleiding of een maatwerk-
voorziening nodig heeft op weg naar werk.

Jongerenloket – Bureau Werk – Werkbedrijf
Voor informatie en advies, individuele begeleiding, werkbemiddeling en 
toegang tot een uitkering. Aansluiting met werkgevers voor passend werk, 
stage, werkervaringsplaats etc. Accent op werk voor mensen met verminderde 
loonwaarde. Prioriteit aan jongeren die van school af komen, of op school dreigen 
uit te vallen. Het Jongerenloket staat in directe verbinding met scholen. Vanuit 
het netwerk Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland worden afspraken gemaakt over 
instrumenten: garantiebanen, regulier werk, beschut werk, loonkostensubsidie, 
job coach, no risk polis etc. De werkgever wordt daarbij ‘ontzorgd’. 


