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Inleiding 

Dit besluit bevat het voorstel middelentoewijzing 2006 van het programma Sociale Agenda in Uitvoering op 
hoofdlijnen. In het coalitieakkoord is in totaal € 2.000.000,-- gereserveerd voor de projecten 2006. De staten 
hebben op 8 december 2003 unaniem ingestemd met het uitvoeringskader van de nieuwe integrale en 
resultaatgerichte Sociale Agenda in Uitvoering.  Dit betekent dat de provincie proactief als ontwikkelingspartner 
met gemeenten en sociale partners maatschappelijk urgente problemen aanpakt. 
 
De criteria voor de projecten 2006 zijn gelijk aan de in 2005 gehanteerde criteria en zijn op basis van het 
kaderbesluit Sociale agenda in Uitvoering 8 december 2003 opgesteld. Onderdeel hiervan is dat er per project 
heldere prestatieafspraken worden vastgelegd. 
 
Op 8 december 2003 hebben de Staten besloten dat het uitvoeringsprogramma 2004 in ieder geval dient te 
bestaan uit substantiële projecten met de stedelijke regio´s Amersfoort en Utrecht in de thema’s Veilig Vangnet 
(maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) en Jeugd.  Een en ander is bekrachtigd in het voorstel 
“middelentoewijzing 2004 Sociale Agenda in Uitvoering op hoofdlijnen” vastgesteld door PS op 19 april 2004. 
Het thema “sociale samenhang in kleine kernen” is opgenomen in het coalitieakkoord  “werk in uitvoering”  
2004-2007. In de begroting van 2005 d.d 8 november 2004 zijn de thema’s armoede en stapeling van 
problemen, versterken vrijwilligerswerk en mantelzorg en de gevolgen van nieuwe sociale wetgeving aan de 
sociale agenda in uitvoering 2005-2006 toegevoegd. In 2005 is door de staten het thema integratie toegevoegd. 
Tot slot hebben PS op 9 januari 2006 besloten tot een vooronderzoek naar analfabetisme uit middelen van de 
Sociale Agenda (komt t.l.v. het thema armoede).  

Middelen Onderwijs-arbeidsmarkt 
Voor het thema ‘onderwijs-arbeidsmarkt’ is in het kader van de begroting 2006 voor de periode 2006-2007 apart 
(uit EZ-middelen) €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor versterking van de keten onderwijs-arbeidsmarkt. Het 
onderwerp is beleidsmatig ondergebracht in de Sociale Agenda. Aan PS zal later in 2006 een voorstel worden 
gedaan voor invulling van dit thema, nadat de resultaten van het Berenschot-onderzoek terzake beschikbaar is.  
Daarnaast is in 2005 een project gestart gericht op het verwerven van stageplaatsen voor VMBO-leerlingen, 
waaronder een substantiële groep allochtone leerlingen. 
 
Middelen Leefbaarheid in kleine kernen 
Over de verdeling van de middelen voor het thema Kleine Kernen zal aan de Staten gevraagd worden separaat 
van de verdeling van de middelen van de Sociale Agenda een besluit te nemen. Het betreft hier immers extra 
middelen bovenop de voor de Sociale Agenda beschikbare 2 mln. 

In de bijgevoegde notitie staat per project beschreven de doelstelling van het project, de beoogde resultaten en 
producten en een indicatie van de kosten van de diverse deelprojecten. Tevens wordt de meerwaarde van de 
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provinciale inzet aangegeven. Dit voorstel is derhalve gericht op het nemen van een besluit op hoofdlijnen. 
Voorgesteld wordt om de financiële kaders van de projecten vast te leggen door reserveringen. Voor de 
definitieve bestedingen in deelprojecten worden aparte besluiten aan GS voorgelegd waarbij de resultaten zoveel 
mogelijk SMART worden benoemd. Deze besluiten zullen ter kennisname worden gebracht van de commissie 
Zorg, Cultuur en Welzijn. Deze commissie zal ook periodiek op de hoogte worden gesteld van de resultaten van 
de projecten . Een en ander is conform de eerder voor 2004 en 2005 gevolgde procedures. Om de vereiste 
resultaten te kunnen behalen zullen sommige projecten meerjarig zijn (voor een periode van ten hoogste 2 jaar). 
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Besluit 

Besluit van 15 mei 2006 tot het toewijzen van in totaal € 2.000.000,-- ten behoeve het programma 
Sociale Agenda in Uitvoering 2006: 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 4 april 2006, dienst MEC, nummer 2006MEC000631i; 
 
Gelezen; De toelichting op de projecten van het programma sociale agenda in uitvoering 2005 
 
Overwegende;  
- dat een vernieuwende programmatische aanpak door middel van de sociale agenda de juiste 

voorwaarden creëert voor de versterking van de sociale pijler; 
- dat zo de provincie vanuit haar pro-actieve rol als ontwikkelingspartner bij kan dragen aan de 

oplossing van urgente, concrete, sociale problemen; 
- dat de staten op 8 december 2003 unaniem hebben ingestemd met het kaderbesluit Sociale Agenda 

en daarmee op een integrale op uitvoering gerichte aanpak van Sociaal beleid; 
- dat de staten via de begrotingsbehandeling 2006, d.d. 7 november 2005 hebben ingestemd met de 

keuze van de thema’s; 
- dat in het coalitieakkoord 2005 in totaal € 2.000.000,-- is gereserveerd voor de 

uitvoeringsprojecten 2006 in het kader van de sociale agenda. 
 
Besluiten:  
1. In te stemmen met het voorstel Middelentoewijzing 2006 Sociale Agenda in Uitvoering op 

hoofdlijnen, waarin wordt voorgesteld: 
- De in het Coalitieakkoord “Werk in Uitvoering” beschikbaar gestelde middelen voor de 

Sociale Agenda (€ 2.000.000 per jaar voor de periode 2004-2007) als volgt toe te wijzen voor 
het jaar 2006:  

• Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) voor in totaal € 500.000,- 
• Jeugd Perspectief voor in totaal € 500.000,-  
• Integratie voor in totaal € 250.000,- 
• Vrijwilligerswerk en mantelzorg voor in totaal € 375.000,- 
• Armoede en stapeling van problemen voor in totaal € 375.000,-  

2a. De besluitvorming over de concrete bestedingsvoorstellen per project  in 2006 afzonderlijk zal 
plaatsvinden. 

2b. Het college van Gedeputeerde Staten deze bestedingsvoorstellen af te laten wikkelen binnen de 
kaders van bovengenoemde middelentoewijzing en deze ter kennisname aan te bieden aan de 
commissie ZCW. 

 
� Het plan Middelentoewijzing 2006 Sociale Agenda in Uitvoering op hoofdlijnen vast te stellen 

zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 

Aan Provinciale Staten, 
 

Beoogd effect 
Het bestemmen van de middelen 2006 ten behoeve van de uitvoering van de diverse projecten van de 
sociale agenda 2006. 
 
Argumenten 
• Het voorstel zorgt ervoor dat de in het Coalitieakkoord “Werk in Uitvoering” voorgenomen 

middelen voor de Sociale Agenda (€ 2.000.000 per jaar voor de periode 2004-2007) daadwerkelijk 
beschikbaar komen voor de diverse projecten; 

• Het voorstel zorgt ervoor dat er duidelijke financiële kaders worden aangebracht voor de 
verschillende projecten; 

• Het voorstel betekent een concretiseringslag in de uitvoering van de sociale agenda en de 
projecten kunnen daadwerkelijk verder worden ontwikkeld en na besluitvorming over het 
betreffende bestedingsvoorstel in GS, worden uitgevoerd. 

 
Kanttekeningen 
De afhankelijkheid van de externe partners: zowel voor wat betreft de participatie als voor wat betreft 
de co-financiering. 
 
Financiën 
In het coalitie-akkoord is  € 2.000.000,-- opgenomen voor de uitvoering van diverse projecten in 2006 
vanuit het programma Sociale Agenda in Uitvoering. Door middel van dit stuk wordt aan PS een 
voorstel voorgelegd om deze middelen nader toe te wijzen aan projecten. Concrete 
bestedingsvoorstellen zullen op een later moment per project worden ingediend, conform de 
werkwijze van 2004 en 2005. 
Thans wordt aan PS voorgesteld akkoord te gaan met bovengenoemde middelentoewijzing en dit als 
kader te beschouwen waarbinnen het college van GS over bovenbedoelde bestedingsvoorstellen 
zelfstandig besluiten. 
 
Juridisch 
Het wisselt per project of het om een subsidie, een aanbesteding of cofinanciering zal gaan. 
Afhankelijk van de vorm waarin de middelen worden besteed, worden uiteraard altijd de geldende 
regels van de provincie gevolgd. In de bestedingsvoorstellen per project waarover het college van GS 
gaat besluiten, zullen juridische aspecten worden toegelicht. 
 
Europa 
Nvt 
 
Realisatie 
De concrete uitvoering van de projecten waarin de Sociale Agenda inhoud krijgt zal op verschillende 
momenten in 2006 en 2007 plaatsvinden. 
 
Communicatie 
Het programma Sociale Agenda in Uitvoering wordt in overleg met de afdeling communicatie van de 
provincie Utrecht onder de aandacht gebracht van gemeenten en alle relevante sociale partners. Hierbij 
is nadrukkelijk aandacht voor interactieve vormen van communicatie. Bovendien wordt per 
bestedingsvoorstel/projectplan gecommuniceerd volgens een vooraf gemaakt communicatieplan. 
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Bijlagen 
Toelichting op de projecten van het programma sociale agenda in uitvoering 2006.  
 
Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Bijlage 1 

 

TOELICHTING PROJECTEN VAN PROGRAMMA SOCIALE AGENDA IN UITVOERING 2006 
 
In deze toelichting wordt de werkwijze van de Sociale Agenda  beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
de huidige sociale agenda,  het projectmatig werken, de politieke betrokkenheid en de provinciale rol. Tot slot is 
een overzicht opgenomen van de inhoud van de verschillende thema’s en bijbehorende projecten onder de 
sociale agenda 2005-2006.  In bijlage II worden de verschillende thema’s nader uitgewerkt. 
 
Inleiding 
Keuze projecten, partners en urgente problemen 
De systematiek van de nieuwe integrale en resultaat gerichte sociale aanpak gaat ervan uit dat tweejaarlijks een 
Sociaal Rapport wordt gemaakt met de sociale stand van zaken in de provincie, gevolgd door een publiek debat 
met betrokken burgers, sociale partners en gemeenten. Het eerste sociaal rapport is in mei 2004 gepubliceerd. 
Daarover heeft vervolgens in een viertal regionale debatten discussie plaatsgevonden. Op basis van de resultaten  
van het sociaal rapport en de regionale debatten is een aantal prioriteiten voor de aanpak van urgente sociale 
problemen benoemd; de sociale agenda 2005-2006. De sociale  agenda  2005-2006 is door Staten goedgekeurd 
bij de behandeling van de begroting 2005. Vooruitlopend hierop hebben de staten gekozen voor het alvast 
beproeven van deze aanpak met een aantal grote projecten in 2004; te weten Veilig Vangnet en Jeugd Perspectief 
en de Sociale Samenhang in kleine kernen.  
 
De Sociale Agenda 2005-2006 is in de Middelentoewijzing 2006  nader uitgewerkt. 
Hierbij is rekening gehouden met eerdere richtinggevende besluiten zoals het collegeprogramma waarin gekozen 
is voor de Sociale Agenda aanpak als nieuw beleid. De provincie heeft een eigen rol in de uitvoering waarbij  
gemeenten  en maatschappelijke organisaties  ontwikkelingspartners dienen te zijn.  
Alle voorgestelde projecten te samen vormen een evenwichtig pakket waarbij zowel de grootstedelijke regio´s 
(met name thema’s Veilig Vangnet, Jeugd Perspectief en Armoede en stapeling van problemen), de andere 
gemeenten (met versterken vrijwilligerswerk en mantelzorg en armoede  & stapeling van problemen) als het 
platteland (mat name Sociale Samenhang in kleine kernen) aan bod komen. Tevens wordt bij de uitwerking van 
de diverse projecten het thema integratie betrokken.  
De Tweede Kamer heeft de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning goedgekeurd. Binnen de Sociale Agenda 
zal aandacht besteed worden aan de gevolgen van de nieuwe sociale wetgeving. Het onderwerp zal in 
samenwerking met het programma Wel Thuis! en met betrokkenen bij de uitvoering van de lijnactiviteiten 
behandeld worden.  
 
Projectmatige aanpak succesvol 
Het programma sociale agenda in Uitvoering en de bijbehorende projecten worden projectmatig aangepakt 
conform het provincie breed ingevoerde projectmatig werken. In de diverse projectteams werken ambtenaren 
van gemeentes en medewerkers van maatschappelijke organisaties  samen onder coördinatie van de provinciale 
projectleiders. Hierdoor ontstaat een gedeeld partnerschap en is een optimale voorwaarde geschapen voor het 
wederzijds leren van elkaars aanpak en ervaringen. Bij de projecten Sociale samenhang in kleine kernen en 
Aansluiting arbeidsmarkt en beroepsonderwijs wordt interdienstelijk en intersectoraal samengewerkt in 
projectteams, zodat de aansluiting van de sociale pijler met de fysieke en economische pijlers tot stand komt. 
 
Hoe verder: politieke betrokkenheid 
Dit bestedingsbesluit dient ertoe om op hoofdlijnen van het programma de middelen te bestemmen.  Hierna volgt 
verdere uitwerking van de deelprojecten met de partners. Daarbij zullen zoveel mogelijk SMART-e resultaten 
worden benoemd. Voor de definitieve bestedingen in deelprojecten worden aparte besluiten aan GS voorgelegd. 
Deze besluiten zullen ter kennisname worden gebracht van de staten  (met name de commissie Zorg, Cultuur en 
Welzijn). Deze commissie zal ook periodiek op de hoogte worden gesteld van de resultaten van de deelprojecten. 
Dit is conform de werkwijze van 2005.  
 
Provinciale rol: welkome noodzaak 
De nieuwe provinciale rol als ontwikkelingspartner bij de aanpak van urgente sociale problemen wordt 
gewaardeerd door de partners.  Het blijkt dat met name een provinciale rol gewenst is bij het tot stand brengen 
van proefprojecten en van een regionale en bovenlokale aanpak. Het sociaal beleid is door het rijk grotendeels 
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gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze hebben echter hun handen vol aan de dagelijkse problemen. Er is 
weinig ruimte voor het uitvoeren van vernieuwingen en/of preventie, het ontwikkelen van een nieuwe aanpak of 
een grondige inventarisatie van bepaalde sociale problemen. Ook het tot stand brengen van een vruchtbare 
uitwisseling van best practices met andere gemeenten schiet er bij in. Tijdelijke samenwerking met de provincie 
in de Sociale Agenda kan hiervoor de ruimte scheppen. Waarna gemeenten zelf weer gesterkt op nieuwe wegen 
verder kunnen gaan. De provincie neemt nadrukkelijk géén verantwoordelijkheden over van gemeenten. 
 
Projectoverzicht per thema 
De middelentoewijzing sociale agenda 2006 geeft een uitwerking op hoofdlijnen van de verschillende thema’s 
uit de sociale agenda. Dit zijn: 
 

• 1. Thema Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) voor in totaal € 500.000,- in 
2006 

Lopende projecten 
- Versterking bovenlokale aanpak: resulterend in uitvoeringsarrangementen  
- Het initiëren van concrete vernieuwingsprojecten op het terrein van maatschappelijke opvang:  
- Het verbeteren van de opvangmogelijkheden voor zwerf- en risicojongeren 
- Het verbeteren van de ketenaanpak op het terrein van de veelplegers /sociale veiligheid  
Projectvoorstellen 2006  
- versterking van de ketenaanpak tussen centrumgemeente, regiogemeenten en zorgaanbieders, politie en 

justitie op gebied van  
1. signalering en dienstverlening 
2. sociale veiligheid 

- verbetering aansluiting jeugdzorg en maatschappelijke opvang mbt zwerf- en risicojongeren 
 

• 2. Thema Jeugd Perspectief voor in totaal € 500.000,- in 2006 
Lopende projecten: 
- Dagbesteding Utrecht 
- Pilot Jeugdmonitor 
- Nieuwe Perspectieven    Amersfoort 
- Veiligheidshuis Amersfoort 
- Onderzoek 12-minners (uitbreiding Provincie Utrecht) 
- Werk-conferentie hangjongeren in kleine gemeenten 
Potentiële projecten 2006: 
- Recidivepreventie: risicojongeren en sport en nazorg  
 

• 3. Thema Vrijwilligerswerk en mantelzorg voor in totaal € 375.000,- 
Lopende projecten: 
- De nieuwe vrijwilliger 
- Maatschappelijk betrokken ondernemen 
- Website vrijwilligerswijzer-utrecht.nl 
Potentiële projecten 2006: 
- Nieuwe Sporen  
- Verenigingsondersteuner: Sport en jeugd vrijwilligers  
- Kwaliteitsverbetering organisaties  
- Vrijwilligers en mantelzorgers in de buurt  
 

• 4. Thema Armoede en stapeling van problemen voor in totaal € 375.000,-; met als projecten: 
Lopende projecten: 
- Leren omgaan met geld 
- Buitenschools leren 
- Toegang tot de digitale snelweg 
- Kunstexpress Maatjesproject 
- Jeugdsportfonds Utrecht 
- DOEtank 
Potentiële projecten 2006: 
1. Projecten die vervolg zijn op en verbreding van succesvolle projecten 2005 
- Verbreding van het project Leren omgaan met geld naar Amersfoort en Zeist 
- Pilotprojecten Buitenschools leren 2006/2007 als vervolg op onderzoek 2006. 
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2. Projecten die zich richten op jongeren tussen 18 en 23 en jongeren met een handicap of psychiatrische 
achtergrond. 

- Een project in samenwerking met ROC’s. 
- Project zinvolle vrijetijdsbesteding zwerfjongeren in samenwerking met het Leger des Heils. 
- Een project gericht op jongeren met een verstandelijke handicap. 
- Een project gericht op jongeren met (ex) psychische problemen en zelfstandigheid. 
 
3. Kennis en netwerken 

Activiteiten die de kennis en de bestaande netwerken rond armoede en jongeren versterken. 
- Vooronderzoek Alfabetisering 
- Een tweede DOEtank bijeenkomst in tweede kwartaal 2006. 
- Uitvoering van een onderzoek (enquête) naar de relatie tussen armoede en gezondheid (GG&GD). 
- Ontwikkelen website “Armoede en Jongeren” voor verwijzers en hulpverleners  
 

• 5. Thema Integratie 
Aan de begroting van 2006 is door de staten  het thema integratie toegevoegd aan de sociale agenda in uitvoering 
2005-2006. In de statencommissie Bestuur en Middelen is er bij de discussie over de veranderende samenleving 
voor gekozen het thema integratie te beperken tot de integratie van allochtonen en autochtonen. De 
statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn heeft vervolgens ingestemd met een nadere invulling van het thema 
integratie op drie subthema’s, te weten:  
1. Integratie en jeugd ( (€250.000,- in 2006 en €250.000,- in 2007)  

a) Opvoedingsondersteuning bij hulp en steun trajecten in de jeugdreclassering 
b) Deskundigheidsbevordering vanuit de jeugdreclassering voor scholen 

2. Integratie en werk (te financieren uit de middelen voor het thema onderwijs-arbeidsmarkt) 
3. Integratie en sociale cohesie (€1 mln toegewezen in het besluit van PS d.d. 7 november 2005) Voor 

integratie en sociale cohesie is één bestedingsvoorstel (de dialoog) bijgevoegd. Later in 2006 zullen 
aanvullende bestedingsvoorstellen worden ingediend, zo mogelijk bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit 
in het verenigingsleven, en jeugd en sport. 

• 6. Thema nieuwe sociale wetgeving / Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 
De Tweede Kamer heeft de kaderwet Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning aangenomen. In 2005 heeft de 
provincie een quickscan onder gemeenten uitgevoerd. In 2006 zal op basis van deze gegevens verder discussie 
gevoerd worden over de ondersteuning van gemeenten bij de invoer van de WMO. Projecten op gebied van 
verkenning en invoer van de gemeenten met thema’s die onder de Sociale Agenda vallen zullen ondergebracht 
worden in het flexibel projectenbudget derde tranche.  
 

• 7. Thema Onderwijs en arbeidsmarkt 
Het onderwerp Onderwijs en arbeidsmarkt is beleidsmatig ondergebracht in de Sociale Agenda. IN het kader van 
de begroting 2006 is voor de periode 2006-2007 apart (uit EZ-middelen) €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor 
versterking van de keten onderwijs-arbeidsmarkt. Aan PS zal later in 2006 een voorstel worden gedaan voor 
invulling van dit thema, nadat de resultaten van het Berenschot-onderzoek terzake beschikbaar is.   
 

• 8. Thema Leefbaarheid in kleine kernen 
Over de verdeling van de middelen voor het thema Kleine Kernen zal aan de Staten gevraagd worden separaat 
van de verdeling van de middelen van de Sociale Agenda een besluit te nemen. Het betreft hier immers extra 
middelen bovenop de voor de Sociale Agenda beschikbare 2 mln. 
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Bijlage 2 
 

1 Thema Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) 
Doel: Het verbeteren van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen  
Resultaat: Afname van het aantal dak- en thuislozen (van 1400 naar 1200 in 2007) waarmee ook de leefbaarheid 
en sociale veiligheid toenemen. 
Partners: De gemeenten Utrecht en Amersfoort en betrokken regiogemeenten 
(Cofinancierings)budget 2006 : € 500.000,-- 
Provinciale projectleider: Vincent van Esch 

Achtergrond 
In 2004 is in nauwe samenwerking met de gemeenten Utrecht en Amersfoort  een start gemaakt met het project 
Veilig Vangnet. Algemene doelstelling van het project Veilig Vangnet is de maatschappelijke opvang van dak- 
en thuislozen te verbeteren waarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid toenemen. In samenwerking met de 
gemeenten worden daarbij nadrukkelijk  twee sporen gevolgd: enerzijds gaat het om een verbeterde signalering 
en begeleiding van problemen bij dak- en thuislozen, anderzijds  om het voorkomen en beheersen van de 
overlast. 
In 2007 moet het project Veilig Vangnet hebben bijgedragen aan een vermindering van het aantal dak- en 
thuislozen waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid en sociale veiligheid.  
De projecten die binnen Veilig Vangnet worden uitgevoerd worden vooral gekenmerkt door het feit dat ze zijn 
gericht op een ontkokering van verschillende beleidsterreinen en op  de uitwerking van een integrale, veelal 
bovenlokale  aanpak.  
 
Tussentijdse resultaten  
De meeste projecten zijn pas gestart in het najaar 2004/begin 2005. Toch kunnen enkele tussentijdse evaluatieve 
opmerkingen worden gemaakt: 
- Bij de start van de Sociale Agenda is er voor gekozen om op een aantal terreinen samen te gaan werken met 

de grote steden Amersfoort en Utrecht omdat daar een belangrijk deel van de sociale problematiek zich 
concentreert. Deze samenwerking heeft concreet vorm gekregen en vastgesteld kan worden dat deze 
samenwerking tot positieve resultaten leidt. Zowel op het terrein van concrete projectresultaten als op 
samenwerkingsniveau tussen de provincie en beide gemeenten. 

- De rol van de provincie wordt met name ook zichtbaar bij de verbetering die te constateren is in de 
samenwerking tussen de centrumgemeenten en de regiogemeenten. De verhouding tussen 
centrumgemeenten en regiogemeenten op het terrein van de maatschappelijke opvang was moeizaam. 
Binnen het project Veilig Vangnet is zowel de samenwerking tussen Amersfoort en Veenendaal als de 
samenwerking tussen Utrecht en de regiogemeenten geïntensiveerd. 

- Er zijn positieve reacties op het feit dat de provincie zich richt op het thema maatschappelijke opvang en 
sociale veiligheid. Juist omdat de provincie als onafhankelijk middenbestuur de samenwerking tussen 
verkokerde partijen stimuleert. Zo is in een aantal projecten de samenwerking tussen maatschappelijke 
opvang, woningcorporaties, politie en justitie aan de orde. 

- Een van de aandachtspunten binnen Veilig Vangnet is de preventie van dak- en thuisloosheid. In de 
samenwerking met de regiogemeenten heeft dit zich vooral vertaald in het opzetten van oggz-meldpunten. 

- Ook al zijn de projecten relatief kort van start, er zijn al concrete resultaten te melden: 
- in het deelproject ‘Op Eigen Benen’ worden  reeds een tiental zwerfjongeren intensief begeleid naar een 

zelfstandige woonsituatie; 
- er zijn vier bovenlokale oggz-meldpunten in ontwikkeling. Hier zijn inmiddels 18 gemeenten bij 

betrokken; 
- het project waarbinnen minderjarige ex-AMA’s worden opgevangen en begeleid is zeer succesvol en is 

inmiddels ook landelijk erkend als ‘voorbeeldproject’; 
- tussen Amersfoort en Veenendaal zijn structurele afspraken gemaakt over de samenwerking in de 

komende jaren.  
 
De voortgang van de projectresultaten en de maatschappelijke effecten van Veilig Vangnet worden expliciet 
gemonitord. Begin 2005 is een nulmeting uitgevoerd. Jaarlijks zullen vervolgmetingen plaatsvinden.  
 
Projecten 2006 
Binnen de plannen voor de Sociale Agenda zijn er voor 2006 opnieuw middelen gereserveerd voor  Veilig 
Vangnet. Er is een bedrag gereserveerd van €500.000 .  
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Voorgesteld wordt om voor 2006 de gekozen aanpak binnen Veilig Vangnet verder voort te zetten. Daarbij gaat 
het om het realiseren van de vier subdoelstellingen die in overleg met Utrecht en Amersfoort binnen Veilig 
Vangnet zijn geformuleerd: 
- het verbeteren van de bovenlokale/regionale samenwerking in de provincie Utrecht op het terrein van de 

maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen; 
- het verbeteren van  de ketenaanpak preventie-opvang-herstel   
- het versterken van de aanpak voor de specifieke groep zwerfjongeren; 
- het versterken van de ketenaanpak op het terrein van veelplegers/ sociale veiligheid.  
 
Daarnaast zullen een aantal nieuwe accenten worden gelegd die aansluiten bij recente ontwikkelingen en bij het 
nieuwe kabinetsbeleid (zie o.a. ‘Plan van Aanpak verloedering en overlast, ministerie VWS, 2004’).  
De nieuwe accenten die binnen Veilig Vangnet worden gelegd zijn 
- (nog) meer investeren in de versterking van de ketenaanpak tussen centrumgemeente, regiogemeenten en 

zorgaanbieders, politie en justitie zodat er een provinciebrede verbetering van de maatschappelijke opvang 
wordt gerealiseerd.  Hierbij gaat zowel om de samenwerking op het terrein van de signalering en 
dienstverlening als om samenwerking op het terrein van sociale veiligheid; 

- meer aandacht voor de problematiek van zwerf- en risicojongeren en zwerfjongeren, met name daarbij de 
verbetering van de aansluting tussen  de jeugdzorg op de maatschappelijke opvang. 

 
De hierboven beschreven doelstellingen en aanpak op hoofdlijnen zullen worden  vertaald in een gerichte 
projectmatige aanpak 
 
Financiën 
Voor de aanpak binnen Veilig Vangnet is in 2006 een cofinancieringsbudget van € 500.000.  
Het voorstel voor de inzet van de provinciale middelen voor 2006 is als volgt: 
 

20041 20052 2006 
Versterking bovenlokale aanpak: resulterend in 
uitvoeringsarrangementen  

- € 30.000 € 30.000 

Het initiëren van concrete vernieuwingsprojecten op het 
terrein van maatschappelijke opvang:  
- verbeteren van de vroegsignalering 
- vroeginterventie bij dakloosheid 
- verbetering kwaliteit van de opvang 
- stimuleren mogelijkheden herhuisvesting 
- stimuleren  dagbesteding/werkgelegenheid 

€ 218.931 € 320.000 €270.000 

Het verbeteren van de opvangmogelijkheden voor zwerf- 
en risicojongeren 

€ 196.640 € 150.000 € 150.000  

Het verbeteren van de ketenaanpak op het terrein van de 
veelplegers /sociale veiligheid 

€ 160.000 € 50.000 € 50.000 

- overige kosten (monitoring, PR, 
netwerkbijeenkomsten, onvoorzien) 

€ 24.429 - pm 

€ 600.000 € 550.000 € 500.000 

1 zie Uitvoeringplan Veilig Vangnet 2004 d.d. 4 oktober 2004  

 
2 zie voorstel middelentoewijzing d.d. 27 juni 2005 
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2 Thema Jeugd Perspectief 
 
Doel: Het tegengaan van en voorkomen van (verdere) maatschappelijk uitval van risicojongeren en jongeren met 
politie-/justitiecontacten en het bieden van een toekomstperspectief 
Resultaat: Aantoonbaar meer maatschappelijke participatie van risicojongeren en vermindering van 
jeugdcriminaliteit  
Partners: De gemeenten Utrecht en Amersfoort 
Cofinancieringsbudget: € 550.000,-- 
Provinciale projectleider: Manon IJzerman 

Achtergrond 
Binnen de Sociale Agenda is jeugd een belangrijk thema waar een provinciale rol gewenst is. Dit omdat 
bepaalde groepen jongeren geen aansluiting weten te vinden bij de reguliere maatschappij en in aanraking komen 
met politie en justitie. Deze jongeren veroorzaken niet alleen problemen, maar hebben ook problemen. De 
gemeenten en betrokken partners in het veld hebben geconstateerd dat er lacunes zijn in de 
interventiemogelijkheden voor deze doelgroep, met name op het gebied van preventie. Het gaat hierbij om 
preventie in de meest brede zin van het woord: van het voorkomen dat jongeren problemen krijgen tot het 
voorkomen dat bestaande probleemjongeren verder afglijden. Het gaat om jongeren met (een risico op) 
emotionele en/of gedragsproblemen, problemen op school, thuis en/of in de vrije tijd en jongeren met justitie 
en/of politiecontacten.  

Projecten 2006 
Het thema risicojongeren is medio 2004 samen met de gemeenten Amersfoort en Utrecht opgepakt binnen het 
thema Jeugd Perspectief. Dit heeft geresulteerd in de start van een aantal concrete projecten. De provincie en 
gemeenten voeren de projecten niet zelf uit, maar zijn wel nauw betrokken bij het ontwikkelen, sturen en 
evalueren van de initiatieven. De doelstelling van Jeugd Perspectief is: 
‘Het tegengaan en voorkomen van (verdere) maatschappelijke uitval van risicojongeren en jongeren met politie-
/justitiecontacten en het bieden van een toekomstperspectief.’ 
Het verwachte resultaat is aantoonbaar meer maatschappelijke participatie van (risico)jongeren en vermindering 
van jeugdcriminaliteit. 
 
Onderstaand volgt een beknopt overzicht van de projecten die binnen Jeugd Perspectief zijn gestart. Voor de 
projecten zijn individuele projectplannen opgesteld.  
 
Binnen het thema Jeugd Perspectief is in de periode 2004-2005 gestart met de volgende projecten: (zie schema) 
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Project 
 

Doelstelling Stand van zaken 

1. Dagbesteding 
Utrecht 

Resocialisatie van risicojongeren en 
jongeren met politie-/justitiecontacten van 
17-23 jaar uit de stad Utrecht middels 
dagbesteding zodat de jongeren (weer) 
maximaal kunnen gaan deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 

Het project is in 2004-2005 voorbereid. 
Via een Europese Aanbesteding is de 
uitvoerder Actium geselecteerd. Eind 
2005 zijn de eerste 35 jongeren 
ingestroomd. Op jaarbasis kunnen 50 
jongeren instromen. 

2. Pilot 
Jeugdmonitor 

Ontwikkelen en ervaring opdoen met de 
uitvoering van een onderdeel van de 
jeugdmonitor op basisscholen en het 
voortgezet onderwijs en bekijken of 
provinciebrede invoering zinvol is. 
 

De GG&GD Utrecht heeft in 2005 een 
pilot onder brugklassen uitgevoerd in de 
gemeente Utrecht. De evaluatie van 
deze pilot vindt begin 2006 plaats. De 
GGD Eemland en de GGD Midden 
Nederland zijn in 2005 gestart met een 
pilot Jeugdmonitor op basisscholen. 
Afname vindt plaats voor de zomer van 
2006. De 3 GGD-en werken nauw 
samen en zullen begin 2006 een 
intentieverklaring tekenen. 
 

3. Nieuwe 
Perspectieven    
Amersfoort 

Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die 
meerdere problemen hebben in korte tijd 
een nieuw maatschappelijk perspectief 
bieden, zodat hun leven weer in goede 
banen komt en voorkomen wordt dat ze 
(verder) afglijden in de criminaliteit. 
 

Het project is in 2004-2005 voorbereid 
en opgezet door een externe 
projectleider. De Amersfoortse 
organisatie SOVEE is geselecteerd als 
uitvoerder. Eind 2005 zijn de eerste 20 
jongeren ingestroomd. Op jaarbasis is 
ruimte voor 70 jongeren. 

4. Veiligheidshuis 
Amersfoort 

Het verhogen van de efficiëntie en 
effectiviteit van de overlast- en 
criminaliteitsbestrijding – m.n. gericht op 
risicojeugd en veelplegers- middels het 
opzetten van een Veiligheidshuis in 
Amersfoort. 
 

Begin 2005 is een aantal politie- en 
justitiediensten, reclassering en de Raad 
voor de Kinderbescherming gaan 
werken vanuit het Veiligheidshuis 
Amersfoort. Vervolgens zijn steeds 
meer ketenpartners aangesloten. Het 
Veiligheidshuis werkt vanuit een 
groeimodel. In 2006 – 2007 vindt 
verdere doorontwikkeling plaats. 

5. Onderzoek 12-
minners  
(uitbreiding 
Provincie Utrecht) 
 

- Nagaan welke factoren voorspellend zijn 
voor een al dan niet negatieve ontwikkeling 
van 12-minners die met politie in aanraking 
komen.  
- Het ontwikkelen van een 
screeningsmethode waarbij risicokinderen 
zo vroeg mogelijk geïdentificeerd kunnen 
worden. 
 

Het onderzoek vindt plaats in drie 
verschillende regio’s (doel voor Utrecht: 
100 12-minners). Het is de bedoeling 
dat de kinderen in totaal drie keer 
worden onderzocht, elke keer met een 
jaar tussentijd. Inmiddels zijn al 74 
kinderen uit de regio Utrecht getest, 
gefinancierd vanuit de politie. 

6. Werk-conferentie 
hangjongeren in 
kleine gemeenten 
 

Uitwisseling van kennis en ervaringen door 
gemeenten met de aanpak van problemen 
die hangjongeren veroorzaken. 

Op 15 februari 2006 heeft de 
conferentie plaatsgevonden. Mogelijk 
volgen hier nog projectvoorstellen uit 
voort. 

De projecten Dagbesteding, Nieuwe Perspectieven en Veiligheidshuis zijn meerjarig en lopen door tot en met 
2006/2007. Met de gemeenten is afgesproken dat de provincie ook in 2005 en 2006 zal zorgdragen voor co-
financiering vanuit de Sociale Agenda, met een aflopend bedrag.  
 
Naast co-financiering van de projecten die in 2006 doorlopen bestaat er ruimte tot co-financiering van nieuwe 
initiatieven binnen Jeugd Perspectief. Nieuwe projecten moeten binnen de algemene doelstellingen van de 
Sociale Agenda (ontwikkelingspartnerschap ed.) en de inhoudelijke doelstelling van Jeugd Perspectief passen. In 
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ieder geval zal in 2006 aandacht besteed worden aan de thema’s risicojongeren en sport en nazorg voor jongeren 
die uit het justitiële circuit weer terugkomen in de gemeente. Sport is een mogelijk hulpmiddel om te voorkomen 
dat jongeren (verder) in de problemen komen, omdat sporten ondersteunt bij (re)socialisatie en opvoeding. 
Aandacht voor nazorg is van belang omdat een passend, effectief en efficiënt aanbod van nazorg in gemeenten 
ertoe bijdraagt dat jongeren minder recidiveren. Deze thema’s zijn nog niet uitgewerkt in concrete 
projectvoorstellen, maar het voorstel is wel hier in 2006 aandacht aan te besteden. 
 
Financiën  
Provinciale staten hebben voor de projecten binnen het thema Jeugd Perspectief in 2004 € 600.000,- en in 2005 
in totaal € 550.000,- beschikbaar gesteld. Financiering vindt plaats onder voorwaarde van co-financiering. 
Tevens is besloten dat het thema Jeugd Perspectief wordt betrokken bij de Sociale Agenda 2006. De provinciale 
bijdrage zal aflopend zijn. Het voorstel voor de inzet van de provinciale middelen voor 2006 is als volgt: 
 
Project 
 

2004 2005 2006 * 

Dagbesteding 
 
Totaal begroot 2004-2007: € 1.600.000,-  

€ 300.000,- €  200.000,- 
 

€ 100.000,- 

Pilot Jeugdmonitor GGD 
 
Totaal begroot 2005: € 157.000 

€ 30.000,- €   66.000,- 
 

-

Nieuwe Perspectieven 
 
Totaal begroot 2004-2007: € 1.045.000,- 

€ 170.000,- €  150.000,- 
 

€ 130.000,- 

Veiligheidshuis Amersfoort 
 
Totaal begroot 2004-2007: € 1.794.787,- 

€ 100.000,- €  90.000,- 
 

€ 80.000,- 

Onderzoek 12-minners 
 
Totaal begroot 2005-2007: € 63.000,- 

- € 21.000,- - 

Conferentie hangjongeren 
 
Totaal begroot 2005-2006: €  

- € 12.000,-  

Nieuwe projecten 
o.a. m.b.t. risicojongeren en breedtesport, 
nazorg en overige thema’s  
 

- € 11.000,- € 190.000,- 

Totaal 
 

€ 600.000,- € 550.000,- 
 

€ 500.000,- 
 

* Indicatie van aan te vragen bedragen i.h.k.v. de Sociale Agenda 2006 
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3.  Thema Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 
Doel: vergroten van kwaliteit en effectiviteit vrijwilligersorganisaties, activeren en ondersteunen van nieuwe 
groepen vrijwilligers, versterken van sociale samenhang in lokale omgeving; 
Resultaat: toename van het aantal vrijwilligers + meer samenwerking tussen partijen 
Partners: een aantal gemeenten, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties 
(Cofinancierings)budget 2006:  €375.000,-   
Provinciale projectleider: Olga van Kalles 

Achtergrond 
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers 
vervullen binnen allerlei verbanden, onbetaald en onverplicht werkzaamheden ten behoeve van anderen of de 
maatschappij in het algemeen. Vrijwillige inzet levert een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid en sociale 
samenhang van de samenleving. Het vrijwilligerswerk staat echter ook onder grote druk; 40% van de 
organisaties ervaart een tekort aan vrijwilligers3.

Beleidskader 
In het eerste sociaal rapport van de provincie Utrecht “Samenleven in Utrecht” mei 2004 en de daarop volgende 
publieke debatten met betrokken burgers, sociale partners en gemeenten is aangegeven dat het tekort aan 
vrijwilligers een urgent sociaal probleem is. In de beleidsbrief Vrijwillige Inzet4 van het ministerie van VWS 
blijft dit onveranderd: ‘vrijwillige inzet staat onder druk, terwijl vrijwilligers onmisbaar zijn in de samenleving’. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die per 1 januari 2007 wordt ingevoerd, waarbij een groter 
beroep gedaan gaat worden op het informele netwerk van mensen, onderstreept het belang van voldoende 
vrijwilligers en mantelzorgers.  
Het krediet Zorg 2005 van de provincie Utrecht is mede vanwege deze maatschappelijke ontwikkeling ingezet 
ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Daarnaast hebben Provinciale Staten (n.a.v. motie ‘ondersteuning 
mantelzorg’ 7 november 2005) zelf het formuleren van een provinciale visie op de ontwikkeling van de 
regionale steunpunten mantelzorg tot 2010 ter hand genomen. Provinciale Staten zullen de uitkomsten betrekken 
tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2006. Binnen de Sociale Agenda wordt vooral geïnvesteerd in 
lokale projecten op het terrein van vrijwilligerswerk, die samenwerking tussen partijen en het aantal vrijwilligers 
vergroten. 
 
Uitgangspunten en doelstellingen 
Gezien het belang van voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zal in 2006 het thema Vrijwilligers en 
Mantelzorg van de Sociale Agenda voortbouwen op de doelstellingen en uitgangspunten zoals geformuleerd in 
het projectplan 2005, namelijk het versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg binnen de provincie Utrecht 
waarmee wordt beoogd: 
-een toename in het aantal vrijwilligers; 
-het activeren en ondersteunen van nieuwe groepen vrijwilligers m.n. jongeren en allochtonen;  
-een verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties; en 
-het versterken van de lokale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, organisaties voor zorg en welzijn en 
vrijwilligersorganisaties. 
 
Aanpak 
Binnen het thema Vrijwilligerswerk en Mantelzorg wordt in 2006 gestart met een 5-tal projecten en lopen de drie 
gestarte projecten van 2005 door in 2006. Deze projecten zijn geselecteerd omdat ze duidelijk voorzien in een 
maatschappelijke behoefte, een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen en omdat de projecten 
in partnership ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. De financiële bijdrage vanuit de provincie Utrecht zal 
op basis van cofinanciering zijn, met een streven naar 50%. Resultaten vanuit de projecten zullen gericht 
verspreid worden o.a via de provinciale site www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl, zodat optimale 
kennisverspreiding kan plaatsvinden. 
 

3 ‘Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en 

ondersteuning’ Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juni 2005. 
4 Beleidsbrief Vrijwillige Inzet 2005-2007 van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 19-10-2005. 
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Projecten 2006 
Hieronder volgt een schematische beschrijving van de verschillende projecten die in 2006 worden voorgesteld. 
• Nieuwe Sporen 
Achtergrond: Allochtonen vinden niet goed de weg naar de formele zorg met als gevolg dat de mantelzorgers 
overbelast raken. Onbekendheid met het aanbod, slechte ervaringen, gebrek aan informatie of een taboe om over 
ziek zijn te praten, zorgen ervoor dat allochtonen onvoldoende gebruik maken van het zorgaanbod. 
Vertrouwenspersonen uit hun eigen achterban zijn vaak de eersten die geconsulteerd worden. Zij maken 
problemen bespreekbaar en kunnen gericht mensen toeleiden naar de instanties, waardoor de mantelzorgers, de 
cliënten en hun familie beter ondersteund kunnen worden. In de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Lombok zijn 
hier goede ervaringen mee opgedaan. 
Doelstelling: het ondersteunen van informele vertrouwenspersonen, die op vrijwillige basis een brug vormen 
tussen de formele zorg/welzijn en diverse migrantengemeenschappen. Dit gebeurt middels coaching en intervisie 
in een netwerkverband. 
Resultaat: Uitbreiding van het bestaande netwerk van vertrouwenspersonen naar andere doelgroepen en naar 
andere steden; meer zorg en welzijnsorganisaties die actief betrokken zijn; en het overdraagbaar maken van 
ervaringen. 
Projectbijdrage: € 90.000,- op basis van cofinanciering/ureninzet betrokken organisaties (25%) 
Partners: Altrecht, Alleato, st. MEE, GG&GD, corporaties en welzijn- en zorgorganisaties. 
 
• Verenigingsondersteuner: sport en jongeren 
Achtergrond: Sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, dat kan oplopen tot ruim 50%. Het 
blijkt dat verenigingen met een groot aandeel jeugdleden vaker over onvoldoende vrijwilligers beschikken dan 
verenigingen met een klein aandeel jeugdleden5. Jongeren zijn lastig vast te houden binnen de verenigingen en 
zetten zich relatief minder vrijwillig in. 
Doelstelling: Het optimaliseren en het versterken van het vrijwilligerswerk binnen 100 sportverenigingen in de 
provincie Utrecht. Met bijzondere aandacht voor de jeugd als vrijwilliger, zodat continuïteit en betere 
doorstroming in het vrijwilligerswerk tot stand komt. 
Resultaat: Een heldere en transparante vrijwilligersstructuur voor de deelnemende sportverenigingen, waarbij 
vrijwilligerscoördinatoren geworven (indien niet aanwezig), opgeleid en begeleid worden voor hun functie; bij 
elke sportvereniging met een jeugdafdeling worden 5 jongeren geworven, opgeleid en begeleid als vrijwilliger.  
Projectbijdrage: €85.000,- op basis van cofinanciering sportbonden, VSU, gemeente Utrecht (50%) 
Partners: Sportbonden, VSU, SMN, gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland. 
 
• Vrijwilligers en mantelzorgers in de buurt 
Achtergrond: Bij Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn het ‘bevorderen van sociale samenhang’ en 
het ‘ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers’ belangrijke prestatievelden. De invoering van de WMO moet 
bijdragen aan het versterken van de zorgzame samenleving, de zgn. civil society. Dit betekent dat een groter 
beroep gedaan gaat worden op het informele netwerk van mensen. 
Doelstelling: Het vergroten van netwerken op lokaal niveau en er voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zijn.   
Resultaat: Op buurt- en wijkniveau is een impuls gegeven aan de civil society, waarbij bewoners, activiteiten en 
voorzieningen optimaal gekoppeld zijn en hierover kennis is ontwikkeld.   
Projectbijdrage: € 45.000,- op basis van cofinanciering gemeente Leusden (50%) en uren inzet studenten 
Hogeschool van Utrecht. 
Partners: gemeente Leusden en Hogeschool van Utrecht. 
 
• Dubbel Genieten 
Achtergrond: Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen die niet meer zelfstandig mobiel zijn, komen minder 
buiten dan gewenst is. In veel gevallen leidt dit in meer of mindere mate tot sociaal isolement (Uit het Sociaal 
Rapport 2004 ‘Samenleven in Utrecht’ blijkt dat van alle 65+-ers ongeveer 40% zegt zich eenzaam te voelen) 
nemen zij steeds minder deel aan de samenleving. Het feit dat deze mensen minder buiten komen dan gewenst, 
heeft te maken met de toegenomen werkdruk in de gezondheidszorg en het steeds drukkere maatschappelijke 
leven van familieleden en het tekort aan vrijwilligers in de zorg en hulpverlening. 
Doelstelling: Met behulp van de inzet van het lokale bedrijfsleven, middelbaar onderwijs en maatschappelijke 
organisaties worden uitstapjes en contacten met eenzame ouderen gerealiseerd, waarbij zowel de vrijwilligers als 

 
5 ‘Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en 

ondersteuning’ Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juni 2005. 
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de ouderen er van genieten. Het streven is om bedrijven en onderwijsinstellingen voor langere tijd te koppelen 
aan een verzorgings- of verpleeghuis, om continuïteit en betrokkenheid te creëren. 
Resultaat: 1.200 mensen als gast mee uitnemen door eveneens 1.200 (werknemers)vrijwilligers en jongeren en er 
zijn langdurige samenwerkingsverbanden ontstaan; ervaringen worden gebundeld tot werkmethode en actief 
verspreid in de provincie.   
Projectbijdrage: €50.000,- op basis van cofinanciering gemeente Amersfoort en lokale bedrijfsleven en fondsen 
€180.000,- 
Partners: Matchpoint Amersfoort, gemeente Amersfoort, scholen en bedrijven 
 
• Kwaliteitsverbetering organisaties 
Achtergrond: Professionalisering van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales is noodzakelijk om het 
vrijwilligerswerk te versterken en voor te bereiden op de toekomst. Met de komst van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) is dit des te urgenter geworden. Lokale steunpunten en vrijwilligerscentrales  
Doelstelling: Verbeteren van de samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales. 
Resultaat: Lokale steunpunten en vrijwilligerscentrales hebben praktische ideeën en instrumenten in handen 
gekregen om kwaliteit en effectiviteit te vergroten. 
Projectbijdrage: €25.000,-  
Partners: Alleato 
 
• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
Achtergrond: Bedrijven willen meer betekenen voor de (lokale) samenleving, maatschappelijke instellingen en 
vrijwilligersorganisaties maken graag gebruik van hun kennis en kunde. Gemeenten tenslotte willen dit proces 
graag ondersteunen. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, dat is winst voor alle partijen.  
Doelstelling: De provincie heeft in 2005 de Taskforce Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) opgezet 
om partijen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat kennis, kunde en menskracht uit bedrijfsleven, overheid 
en organisaties worden ingezet ten behoeve van de lokale samenleving.  

Resultaat: De Taskforce MBO gaat samen met bedrijven, gemeenten, maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties voor zorgen dat er 10 lokale netwerken worden ontwikkeld en 1000 matches worden 
gemaakt. De Taskforce MBO baseert zich op ervaringen van succesvolle initiatieven in de regio en levert lokaal 
maatwerk. Alle opgedane kennis, ervaringen en concrete matches tussen vrijwilligersorganisaties en 
bedrijfsleven worden verspreid via  www.1000kansen.nl.  
Projectbijdrage: €20.000,- op basis van cofinanciering van gemeenten (gem. 50%-75%) en uren inzet vanuit 
organisaties en bedrijven. Het stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is een arbeidsintensieve 
activiteit. Het succes staat of valt met een zorgvuldige manier van “matchmaking”. In 2006 zal het budget 
ingezet worden om de gestelde resultaten te behalen.  
Partners: gemeenten, vrijwilligers- en maatschappelijke organisatie en bedrijven. 
 
• De nieuwe vrijwilliger: match vraag en aanbod 
Achtergrond: Zelfredzaamheid van burgers en zelfregulerend vermogen van de samenleving vormen een 
belangrijk deel van de WMO. Dit betekent een omslag in denken en handelen voor gemeenten, voor het 
maatschappelijk middenveld maar ook voor de burgers. De provincie Utrecht wil deze omslag actief begeleiden. 
Samen met de gemeente Nieuwegein en het NIZW is in 2005 gestart met het stimuleren van vrijwilligerswerk, 
met aandacht voor aanbod- en vraagzijde. In 2006 zal het budget worden ingezet voor methodiekontwikkeling. 
Doelstelling: Meer vrijwilligers en inzicht in de belemmeringen van potentiële vrijwilligers: waarom wordt men 
niet actief; aanbod afstemmen op de nieuwe vrijwilliger. 
Resultaat: In de Nieuwegeinse wijken Vreeswijk en Galecop is een toename in bereidheid om vrijwilligerswerk 
te verrichten 22% i.pv. 18% en een hoger percentage dat vrijwilligerswerk verricht 25% i.p.v. 22%; in geheel 
Nieuwegein een toename van 1% per jaar van vrijwillige inzet; een overdraagbare methodiek om potentiële 
vrijwilligers te motiveren en te mobiliseren, die in tenminste 2 andere gemeenten actief is begeleid. 
Projectbijdrage: € 35.000,- met als cofinancieringpartners gemeente Nieuwegein €200.000,- en NIZW €8500,- 
Partners: gemeente Nieuwegein en het NIZW 
 
• Versterken infrastructuur vrijwilligersorganisaties door internet 
Achtergrond: Veel vrijwilligersorganisaties maken inmiddels gebruik van internet. Internet wordt gebruikt voor 
de overdracht van informatie en actualiteiten, maar vooral voor het werven van vrijwilligers. De diversiteit aan 
websites is groot, de aanpak zeer verschillend. Hierdoor is het voor de geïnteresseerde vrijwilliger moeilijk om te 
vinden wat hij/zij zoekt. Door het ontwikkelen van een centrale internetportal wordt de informatie toegankelijker 
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en wordt een groter publiek bereikt. De internetsite kan bovendien gebruikt worden voor kennis en 
informatieoverdracht (best-practices) tussen de vrijwilligersorganisaties. In 2005 is de provincie gestart met het 
ontwikkelen van de website www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl. In 2006 zal (technische) uitbreiding naar andere 
sectoren sport, kunst en cultuur en natuur en milieu worden gerealiseerd. 
Doelstelling: Betere en efficiënte taakuitvoering van de vrijwilligersorganisaties en steunpunten. 
Resultaat: Eén website voor vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties en (potentiële) vrijwilligers voor de 
provincie Utrecht. 
Projectbijdrage: €25.000,- en cofinanciering op basis van uren inzet vanuit vrijwilligerssteunpunten, 
vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. 
Partners: Alleato, Steunpunten vrijwilligerswerk ,Vrijwilligerscentrales, Regionale steunpunten Mantelzorg, 
maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. 
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4 Thema Armoede 
Doel: Voorkomen van armoede en sociale uitsluiting, zodat jonge inwoners (0-25 jaar) in de provincie Utrecht 
meer ontwikkelingskansen krijgen en voldoende toegerust zijn voor een kansrijke deelname aan de 
maatschappij. 
Resultaat: Het slechten van drempels die een volwaardige deelname van kinderen en jongeren (aan de 
onderkant van de samenleving) aan de maatschappij in de weg staan(versterken keten) ; ontwikkelingskansen en 
mogelijkheden voor kansarme jeugd. 
Partners: Diverse gemeenten, gemeentelijke organisaties (Kredietbank Utrecht en Amersfoort, GGD, e.d.), 
maatschappelijke organisaties en het NIBUD. 
(Cofinancierings)budget 2006 : € 375.000,- (+ € 150.000 van 2005) 
Provinciale projectleider: Esther Slinkman 

Achtergrond 
Alle projecten die in 2005 zijn toegekend, zijn in uitvoering of in de startfase. Afgerond is de bijeenkomst van de 
DOEtank in oktober 2005. In uitvoering zijn: “Leren omgaan met geld,”en “Toegang tot de digitale snelweg”. In 
de startfase zijn: Buitenschools leren (onderzoek eerste fase is aanbesteed, start onderzoek 1 april 2006), 
Kunstexpress / Maatjesproject ( 13 maart 2006 eerste projectgroepvergadering) en Jeugdsportfonds Utrecht 
(startbijeenkomst 22 maart 2006). 
 
In het project “Leren omgaan met geld” geven gastdocenten uit de financiële wereld over het voorkomen van 
schulden aan circa 1500 VMBO scholieren in de stad Utrecht. De eerste gastles wordt gegeven op 20 maart. 
Vrijwel alle VMBO scholen doen mee. Ook gemeenten als Amersfoort en Zeist en scholen in deze gemeenten 
hebben concrete interesse voor een dergelijk project. Een vergelijkbaar project wordt nu voorbereid en verbreed 
naar het speciaal voortgezet onderwijs (zie ook nieuwe projecten 2006). 
 
De eerste fase van het project “Toegang tot de digitale snelweg”, een inventarisatie van bestaande en 
vernieuwende initiatieven op dit terrein is afgerond. Het project heeft enige vertraging opgelopen door personele 
wisselingen als gevolg van de overgang van Schakels naar Alleato. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over 
uitvoering en afronding van dit project, nog dit jaar. 
 
Projecten 2006 
Nu de projecten 2005 (binnenkort) allemaal in uitvoering zijn, is er ruimte en tijd voor de ontwikkeling van 
nieuwe projecten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bleken werkgelegenheid en armoede centrale thema’s te 
zijn. Een forse investering van de provincie op het terrein van (voorkomen van) armoede en ondersteuning van 
gemeenten in hun armoede beleid is daarom gewenst. Het accent van de projecten 2005 ligt op jeugd en jongeren 
tussen 8 en 16 jaar en gezinnen. Tot nu toe ontbrak aandacht voor jongeren tussen 16 en 23 jaar en jongeren met 
een handicap of psychiatrische achtergrond. Het zijn juist deze groepen die een groot risico lopen om schulden te 
maken en uiteindelijk in armoede terecht kunnen komen. In 2006 zullen de beschikbare middelen langs drie 
lijnen worden ingezet. 
 
1. Projecten die vervolg zijn op en verbreding van succesvolle projecten 2005 

a. Verbreding van het project Leren omgaan met geld naar Amersfoort en Zeist 
b. Pilot projecten Buitenschools leren 2006/2007 als vervolg op onderzoek 2006. 

 
In Amersfoort en Zeist zijn concrete initiatieven (en projectplannen in de maak) om het project “Leren omgaan 
met geld” ook in deze gemeenten uit te voeren. Er zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen het Utrechtse 
project. De ervaringen van alle projecten zullen worden gebundeld en overgedragen aan alle gemeenten in de 
provincie. 

 
Het onderzoek naar “Buitenschool leren” wordt in het tweede kwartaal van 2006 uitgevoerd in vijf gemeenten 
(Woerden, Zeist, Bunnik, De Bilt en IJsselstein). Deze gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie 
van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van pilot projecten en 
verbeteringen in het buitenschools aanbod, wordt een ondersteuningsbudget gereserveerd. 
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2. Projecten die zich richten op jongeren tussen 18 en 23 en jongeren met een handicap of psychiatrische 
achtergrond. 

a. Een project in samenwerking met ROC’s. 
b. Project zinvolle vrijetijdsbesteding zwerfjongeren in samenwerking met het Leger des Heils. 
c. Een project gericht op jongeren met een verstandelijke handicap. 
d. Een project gericht op jongeren met (ex) psychische problemen en zelfstandigheid. 

 
Met het ROC ASA en mogelijk ook ROC Midden Nederland wordt een groot project voorbereid, gericht op 
deelnemers (tussen de 18 en 23 jaar) met schulden en meervoudige problematiek. Doel is het voorkomen van 
schulden en het verminderen van de (hoge) schooluitval.  

 
Jongeren die worden opgevangen in ‘Enkeltje Zelfstandig’ hebben onvoldoende structuur in hun 
vrijetijdsbesteding. Er is wel voldoende dagbesteding (o.a. het project Titan). Zinvolle vrijetijdsbesteding 
voorkomt het terugvallen in ‘oude gewoontes’, o.a. het maken van schulden. 

 
De projecten rond jongeren met een verstandelijke handicap of met (ex) psychische problemen zijn nog in 
ontwikkeling.  

 
3. Kennis en netwerken 

a. Vooronderzoek Alfabetisering. 
b. Een tweede DOEtank bijeenkomst in tweede kwartaal 2006. 
c. Uitvoering van een onderzoek (enquête) naar de relatie tussen armoede en gezondheid 

(GG&GD). 
d. Ontwikkelen website “Armoede en Jongeren” voor verwijzers en hulpverleners  

 
Het betreft activiteiten die de kennis en de bestaande netwerken rond armoede en jongeren versterken. Het 
vooronderzoek moet – op verzoek van PS – meer inzicht geven in de laaggeletterheid (functioneel 
analfabetisme) in de provincie Utrecht. Een tweede DOEtank bijeenkomst bespreekt de voortgang en resultaten 
van de lopende projecten, de voorstellen voor nieuwe projecten en de trends en ontwikkelingen op dit terrein. 
Ook het toekomstig provinciaal beleid is onderwerp van gesprek. 

 
Een slechte gezondheid kan worden gezien als een risicofactor, waar het gaat om armoede. De 
gezondheidsdiensten in de provincie hebben een gezamenlijk onderzoeksvoorstel gedaan, waarin onderzoek 
gedaan wordt naar de relatie tussen armoede en gezondheid. Er is overleg gaande over de juiste aanpak in relatie 
tot bestaand onderzoek (Jeugdmonitor). 

 
Tenslotte wil de provincie onderzoeken of een website specifiek voor hulpverleners en verwijzers kan worden 
ontwikkeld. Deze website geeft actuele informatie over ontwikkelingen op het terrein van armoede en schulden 
en jongeren, het huidige aanbod en voorbeeld projecten. Het budget is beschikbaar voor de ontwikkeling van een 
dergelijke website. De gezamenlijke gemeenten en instellingen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer. 
 
Financiën 
Een globale raming voor de financiering van de projecten die in 2006 zullen starten is dat € 375.000, -  + € 
150.000,- besteed zal worden. (zie schema) 
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Projecten Toelichting
2005 2006 / 2007

Leren omgaan met geld € 25.000 € 40.000 Verbreding (regio) Amersfoort en Zeist
Buitenschools leren € 50.000 € 50.000 Pilots / implementatie aanbevelingen
Toegang tot de digitale snelweg € 75.000 € 0
Kunstexpress Maatjesproject € 50.000 € 0
Jeugdsportfonds Utrecht € 50.000 € 0
DOE tank € 25.000 € 0 Tweede bijeenkomst DOEtank 2006

Ideeën en nieuwe projecten

Vooronderzoek alfabetisering € 0 € 50.000
Monitor Armoede Jeugd 
Gezondheid

€ 0 € 100.000 Onderzoek / enquete

Leger des Heils (makelaar vrijetijd) € 0 € 25.000

ROC aanpak schulden leerlingen € 0 € 130.000

Armoede en GGZ € 0 € 40.000 Armoede en (ex) psychiatrische jongeren
Armoede en verstandelijk 
gehandicapten

€ 0 € 40.000 Zelfstandig wonenden verstand. 
gehandicapten

Website / Sociale kaart Armoede € 0 € 50.000

Totaal begroot € 275.000 € 525.000 Voorstel 2006: 375.000 + 150.000 (2005)

Bijdrage Provincie
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5 Thema Integratie – 1 Integratie en jeugd 
Doel: Het verbinden van sociale groepen in de samenleving  
Resultaat: door intensieve betrokkenheid van het gezins- en familiesysteem voorkomen dat de jongeren 
wederom in de criminaliteit belanden. 
Door opvoedingsondersteuning aan het gezin krijgt het gezin handvatten om het gedrag van de jongeren te 
hanteren en op een positieve manier te beïnvloeden.  
De ontwikkelingskansen voor jongeren nemen toe; er is toekomstperspectief op het gebied van scholing/ en of 
werk. 
Partners: Bureau jeugdzorg, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming,  
Cofinancieringsbudget 2006 : € 250.000,-- 
Provinciale projectleider: Jeannette van der Born 

a) Opvoedingsondersteuning bij hulp en steun trajecten in de jeugdreclassering. 
Achtergrond 
Het aantal allochtone jongeren is in de jeugdreclassering ruim vertegenwoordigd, namelijk 54%. Het merendeel 
van de allochtone jongeren in de provincie Utrecht met een jeugdreclasseringmaatregel is van Marokkaanse of 
Turkse afkomst. Uit de regio stad Utrecht komt 55% van de jongeren en 42% uit de regio Amersfoort en 
omgeving. Een kleine 3% komt van buiten de provincie. Van de jongeren die in begeleiding waren in 2004 was 
het grootste deel (57%) tussen de 15 en 18 jaar. Het aandeel 12-15 jarigen steeg van 10 naar 15%. 
Binnen de jeugdreclassering ontbreken momenteel de middelen om allochtone jongeren en hun familie intensief 
voor een langere periode te begeleiden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de “wij” cultuur van 
allochtone jongeren zal er intensief met het familiesysteem moeten worden gewerkt. 
Om deze jongeren goed te kunnen begeleiden is dus niet alleen ondersteuning en begeleiding van de jongere 
noodzakelijk maar dient opvoedingsondersteuning in de thuissituatie plaats te vinden. Het netwerk van familie is 
erg belangrijk voor allochtone jongeren en het is juist daarom van groot belang om deze familie een duidelijke 
plek te geven in het jeugdreclasseringtraject. Vanuit de intensieve begeleiding aan het gezin, maar ook de rest 
van de familie dient er gezamenlijk bekeken te worden hoe voorkomen kan worden dat jongeren in de toekomst 
wederom terechtkomen in de criminaliteit.  
In steden als Dordrecht en Rotterdam zijn al dergelijke programma’s voor opvoedingsondersteuning in de 
jeugdreclasseringtrajecten. 
 
Doelstelling 
Voorkomen dat allochtone jongeren vanuit de jeugdreclassering opnieuw terugvallen in de criminaliteit door te 
werken met het gezin en de familie en niet alleen individueel met de jongere. 
 
Resultaat 

- door intensieve betrokkenheid van het gezins- en familiesysteem voorkomen dat de jongeren 
wederom in de criminaliteit belanden. 

- Door opvoedingsondersteuning aan het gezin krijgt het gezin handvatten om het gedrag van de 
jongeren te hanteren en op een positieve manier te beïnvloeden.  

- De ontwikkelingskansen voor jongeren nemen toe; er is toekomstperspectief op het gebied van 
scholing/ en of werk. 

 
Projectbijdrage: € 200.000,- 
 
Partners: Bureau Jeugdzorg Utrecht, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming  
 

b) Deskundigheidsbevordering vanuit de jeugdreclassering voor scholen. 
Achtergrond 
Voor jongeren met een jeugdreclasseringmaatregel (voor een overgroot deel van allochtone afkomst) is vaak 
weinig toekomstperspectief op het gebied van school en opleiding. Veel scholen staan huiverig tegenover 
jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel. Scholen geven aan wel te willen maar er is angst om deze 
jongeren toe te laten tot een opleiding. In de praktijk betekent dit dat het ontzettend moeilijk is om 
jeugdreclassserings-jongeren een opleiding te laten volgen. Scholen willen wel opnemen mits ze hierbij 
ondersteuning krijgen, er is weinig deskundigheid bij veel docenten op gebied van jongeren die een strafbaar feit 
hebben gepleegd. 
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Doelstelling 
Het project moet bijdragen aan een toename van het aantal jongeren dat sneller een opleiding kan gaan volgen. 
Voor de jongere is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer deel kan uitmaken van de maatschappij. Het niet 
toelaten op scholen werkt stigmatiserend en demotiverend voor deze jongeren. 
Bij de jeugdreclassering is veel expertise en zij hebben veelvuldig contact met scholen. 
Door middel van deskundigheidsbevordering en ondersteuning van scholen worden de kansen van jongeren om 
een goede opleiding te volgen vergroot en hiermee de kans op recidive terug gedrongen. 
 
Resultaat 

- Meer jongeren kunnen sneller een opleiding gaan volgen die bij ze past en waar ze gemotiveerd 
voor zijn. 

- Door deskundigheid over jeugdcriminaliteit bij docenten zijn zij beter in staat om signalen op te 
pakken die horen bij crimineel gedrag.  

- De recidive kans bij deze jongeren wordt verkleind omdat zij zo snel mogelijk na detentie een 
opleiding kunnen volgen. 

- Toekomstperspectief van deze jongeren wordt vergoot. 
 
Projectbijdrage: € 50.000,- 
 
Partners: Bureau Jeugdzorg Utrecht, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, scholen  
 

5 Thema Integratie – 3 Integratie en sociale cohesie 
Doel: Het verbinden van sociale groepen in de samenleving  
Resultaat: Verbeteren van de leefbaarheid van wijken in Utrecht door dialoog, ontmoeting en verdieping  
Partners: gemeente Utrecht  
Cofinancieringsbudget 2006: wordt nog over onderhandeld met gemeente Utrecht, max. bedrag € 120.000,- 
Provinciale projectleider: Dominiek Buckers 

Achtergrond 
In Utrecht gaat het samenleven van verschillende groepen meestal goed, maar ook hier is soms sprake van een 
toename van spanningen. De gemeente biedt - samen met inwoners en maatschappelijke partners in de stad - 
tegenwicht aan deze ontwikkeling door ontmoeting en toenadering te stimuleren. Ontmoeting tussen 
verschillende bevolkingsgroepen levert een bijdrage aan de positieve bijstelling van de beeldvorming die men 
over elkaar heeft. De gemeente Utrecht ondersteunt en stimuleert daarom interculturele projecten die gericht zijn 
op toenadering, ontmoeting en dialoog tussen verschillende groepen uit de Utrechtse samenleving. Bij de 
toenadering en ontmoeting tussen groepen en individuen gaat het niet alleen om sociaal-culturele ontmoeting; 
het is van groot belang om verdieping te bereiken. 
 
Na de aanslagen van 11 september 2001 en na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 werden in het 
Stadhuis op initiatief van de burgemeester 'Dialoogbijeenkomsten' georganiseerd met verschillende partners uit 
de stad. In navolging van deze bijeenkomsten werd en wordt door de Gemeente Utrecht - De Utrechtse MIX 
(Programma Integratie) onder de naam 'Dialoog – Verdieping in Ontmoeting' in 2005, 2006 en 2007 extra accent 
gelegd op kleinschalige ontmoetingsactiviteiten en het vergroten van de zichtbaarheid daarvan. In het najaar van 
2005 is een start gemaakt met de inventarisatie van bestaande en afgeronde dialoogactiviteiten. Na een te 
organiseren startbijeenkomst eind mei / begin juni 2006 kunnen ondersteuningsaanvragen voor een activiteit 
worden ingediend door inwoners of organisaties uit de stad Utrecht bij de Gemeente Utrecht.  
 
Aan de projectaanvragers die financiële ondersteuning krijgen via het Dialoogproject, wordt ook een aanbod 
gedaan voor inhoudelijke ondersteuning. Deze kan, afhankelijk van de aard van het initiatief of de wens van de 
aanvrager, variëren van het volgen van een training in de socratische gespreksmethode, het voeren van een 
coachingsgesprek over bijvoorbeeld het bewaken van de continuïteit van het initiatief of het doorverwijzen naar 
andere financiers, methodieken of initiatiefnemers. 
 
Doelstelling 
• Mensen en organisaties nader tot elkaar brengen en kennis laten maken met elkaars culturen.  
• Stimuleren van nieuwe ontmoetings- en dialoog activiteiten. 
• Kleinschalige initiatieven, oud en nieuw, beter zichtbaar en bekend maken. 
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Resultaat: Het project ‘Dialoog -Verdieping in Ontmoeting’ verbetert de leefbaarheid van wijken en buurten in 
de stad Utrecht door dialoog, ontmoeting en verdieping.  

• Eind 2005 is er een inventarisatie gemaakt van (50) reeds bestaande initiatieven;  
• In 2006 en 2007 worden minimaal 10 en maximaal 25 initiatieven gericht op toenadering opgestart met 

behulp van kleine financiële en inhoudelijke steun vanuit het projectbudget; 
• De projecten uit de inventarisatie en de projecten die in 2006 en 2007 worden opgezet, worden via 

verschillende methoden in 2006 en 2007 extra zichtbaar gemaakt; 
• Er is een website waarop de inventarisatie van het najaar 2005 (met actualisatie van 2006) 

overzichtelijk weergegeven zal zijn, naast algemene informatie over het project en verwijzingen naar 
andere dialooginitiatieven en methodieken; 

• De 10 afleveringen van RTV Utrecht over dialooginitiatieven zijn beschikbaar op DVD of VHS. 
Na afloop van het project wordt een methodiekomschrijving van het project aan de Provincie Utrecht 
overhandigd. 
 
Projectbijdrage: PM 

Partners: Gemeente Utrecht 
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7 Thema onderwijs-arbeidsmarkt  
Doel: De aansluiting van het (V)MBO op het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt te verbeteren en te 
versterken. 
Resultaat: De kansen van schoolverlaters op de arbeidsmarkt vergroten en de jeugdwerkloosheid verminderen 
Partners: de vijf VMBO-scholen in de regio Eemland, overig voortgezet onderwijs in de regio, het 
vervolgonderwijs (ROC’s), Kamer van Koophandel, de branche-organisaties, regionale werkgeversvereniging, 
gemeenten en provincie. 
Cofinancieringsbudget: inzet budget afhankelijk van uitkomsten onderzoek Berenschot (zie hieronder). 
Provinciale projectleider: Ron Snel 

Achtergrond 
In het kader van de sociale agenda wordt gewerkt aan een project met als doel het versterken van de keten 
bestrijding jeugdwerkloosheid conform het gestelde in het Economisch beleidsplan 2003-2007: GS gaan in het 
kader van het arbeidsmarktbeleid de komende jaren vooral gaat inzetten op de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, zowel onder hoog- als onder laagopgeleiden. Met name bij het beroepsonderwijs doen zich 
op het raakvlak van VMBO - bedrijfsleven belangrijke fricties voor: tekort aan leerlingen in het technisch 
onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters, achterstandsgroepen en verwachte tekorten aan geschoold personeel. 
 
Het doel is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; voorkomen dat (werkloze) 
jongeren langdurig werkloos worden met als resultaat daling van de jeugdwerkloosheid en daling van het aantal 
jongeren met een uitkering. 
Allereerst is van belang dat de jongeren hun opleiding afronden  met een startkwalificatie (MBO 2, Havo of 
VWO).  Dit betekent aandacht voor het voorkómen van uitval op school (met name VMBO, ROC)  en het 
stimuleren van de doorstroom van VMBO naar het ROC.   
 
Een ander aspect is aandacht voor stageplaatsen en praktijkleerplaatsen. Er moeten voldoende stageplaatsen en 
praktijkleerplaatsen komen voor alle leerlingen, zodat ze kennis kunnen maken met de praktijk.  
 
Ook dient er goed zicht te komen op de route van jongeren naar de arbeidsmarkt. Wat gebeurt er met jongeren 
die zich melden bij het CWI, de UWV of de sociale dienst (met of zonder diploma). Veel gemeenten hebben in 
het kader van het RMC beleid, de problematiek in kaart gebracht. Wat heeft deze inventarisatie opgeleverd. Wat 
zijn oplossingsmogelijkheden. 
 
Berenschot is begonnen met een onderzoek om zicht te krijgen op de keten onderwijs - arbeidsmarkt - 
jeugdwerkloosheid in de provincie Utrecht. Op basis van inzicht in de aard en omvang van de problematiek 
worden projecten gestart gericht op het vergroten van het aantal jongeren met een startkwalificatie en daling van 
de jeugdwerkloosheid. 

Projecten 2006 
In het kader van de begroting 2006 is voor de periode 2006-2007 €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor 
versterking van de keten onderwijs-arbeidsmarkt. Op dit moment voert Berenschot een onderzoek uit de naar de 
knelpunten en mogelijk oplossingsrichtingen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nog voor de 
zomer zal –op basis van de resultaten van het onderzoek—een voorstel aan GS en PS worden voorgelegd over de 
aanwending van deze middelen. 
 
Binnen het kader aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt is in de regio Eemland het volgende project 
gestart. (zie schema) 
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Project Doelstelling Stand van zaken 
Buddy-project De ervaring leert dat MBO-studenten een 

belangrijke rol kunnen vervullen bij de 
oriëntatie en de begeleiding van VMBO-
leerlingen. Deze rol kan versterkt worden 
door hen in deze overgangsfase als buddy 
(in de rol van tutor of mentor) te koppelen 
aan een VMBO-leerling die bezig is met 
zijn vervolgstap in zijn onderwijsloopbaan.  
Hiermee wordt de overstap van VMBO 
naar MBO verbeterd en voortijdige uitval 
van leerlingen tegengegaan. 

Het resultaat van het project is het 
ontwerpen van een buddy-model voor 
koppels van VMBO en MBO studenten: 
een MBO student wordt als buddy 
(coach) gekoppeld aan een VMBO-
leerling gedurende de overgangsfase 
VMBO-MBO. Deze overgangsfase 
heeft betrekking op de laatste fase in het 
VMBO (van januari tot juli) en de 
beginfase in het MBO (van augustus tot 
januari). 

Financiën 
Vanuit de Sociale Agenda zal voor 2006 € 50.000,-- worden bijgedragen. 
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