Vier tips voor een goede samenwerking
tussen gemeenten, mbo en zorg

De bijeenkomst van het Gemeentelijk Netwerk Jongvolwassenen van de VNG op 13
november 2018 leverde vele mooie inzichten op. Die hebben uiteindelijk
geresulteerd in handige tips voor gemeenten.

Vier tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg
•

Sluit aan bij de kwaliteitsagenda's MBO, die op 30 oktober 2018 zijn ingediend. Hierin
moet 25 procent van het budget worden besteed aan: jongeren en (jong)volwassenen in
een kwetsbare positie ondersteunen voor betere kansen; gelijke kansen in het
onderwijs voor iedereen; verdere verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs
en de regionale arbeidsmarkt en samenleving. De komende tijd worden deze
beoordeeld door de commissie Scheffer.

•

Bestuurlijke steun; zorg voor een goede bestuurlijke opdracht over de verschillende
domeinen heen, dit zorgt dat professionals echt meters kunnen gaan maken.

•

Haal de budgetten uit kokers; Dat gaat helpen.
Voorbeeld: Pilot Proeftuin Ruwaard, gemeente Oss, waar subsidie is verstrekt aan
zorgpartijen. Of in Alphen aan den Rijn, waar men de inkoop integraal budgetteert.

•

Maak vanuit onderwijs en zorg samen de goede beweging voor jongvolwassenen. Maak
bijvoorbeeld gebruik van de Big 5 van Spirit: laat jongeren pas los als de volgende vijf
zaken goed geregeld zijn: support, wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn
en gezondheid.

Rapport 'Met andere ogen'
In december 2018 verscheen ook het rapport van kwartiermaker René Peeters over de
samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.
Download het rapport

Aan de slag met de casusaanpak
Ypkje Grimm, beleidsadviseur onderwijs-arbeidsmarkt bij de gemeente Enschede, vertelde
bevlogen over de pilot vanuit SZW over de casusaanpak. Welke inzichten leverde dit op?
•

Stel de jongeren aan als adviseur en niet als slachtoffer. Betrekt u al jongeren bij uw
vraagstuk?

•

Een casusaanpak is de enige manier om inzichtelijk te maken wat anders moet.
Belangrijk is om voor iedereen (denk bijvoorbeeld aan de casusinbrenger) voor een
veilige omgeving te zorgen om dit bespreekbaar te maken.

•

Maak eens gebruik bij het bespreken van een casus van de Maatschappelijke Prijslijst.
Het is een zakelijk kijk naar interventies in het sociale domein en geeft antwoord op
vragen als 'Hoeveel kost iets nu? En als we iets kunnen voorkomen, wat levert dat dan
op?'. Soms kan het helpen in een doorbraak voor andere oplossingen, voornamelijk om
door te rekenen wat een oplossing kost die een jongere zelf aandraagt. Het kan
verrassende kostenbesparingen opleveren.

