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                    In  toekomstbestendig onderwijs is de schoolloopbaan van leerlingen gericht op  

          maximale participatie,  - redzaamheid en  - autonomie. 

                        Eindbestemming is: een passende plek op de  arbeidsmarkt.  

                     Als werkgever staat u - samen met het onderwijs en jongeren - voor een grote  uitdaging. 
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‘In beweging voor werQ’ 
 

van    Leerwerk Project     naar    Learning on the job Business 
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ambitie partnerschap      ouders duurzame match   

vraag en aanbod Advies  MBO 1 - AKA    werkschool 

onderwijs & zorg   &    arbeidsmarkt  Leerroutecoach  VSO 

kwaliteit     kostenbesparend hulpvragen   

Jongeren leer- werkomgeving  PRO  
 

 

 

 



 ‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’                                                                                                                             mei 2012 

 
 

www.sallandbeheergroep.nl | info@sallandbeheergroep.nl                                                                                                                                                                            Drs. M.H. Nijland 

5 
 

In beweging voor werQ  

 

In beweging voor werQ is een samenwerkingsconcept  voor de driehoek: arbeidsmarkt - onderwijs - jongeren. Het helpt werkgevers aan  vakkundige 

werknemers, opleidingen aan leerlingen en  jongeren aan werk.  In beweging voor werQ  is bedoeld voor jongeren, voor wie leren en werken niet 

vanzelfsprekend is. Het concept maakt gebruik van een vastgestelde  werkformule met leerwerkbedrijven als spil. Met hulp van een erkend 

opleidingsaanbod, bieden zij  kwetsbare jongeren een leerplek met perspectief op een baan in de regio. De benodigde (vak)opleiding  wordt parttime  bij 

het bedrijf aangeboden  en een leerroutecoach zorgt voor advies en begeleiding op maat. Er wordt gebruik gemaakt van Q-fit,  een integrale advies- en 

volgsystematiek die individuele leerroutes garandeert;  een voorwaarde voor duurzame effecten. In beweging voor werQ  is een initiatief van de Salland 

Beheergroep. Deze organisatie is tevens concepthouder. Een projectgroep draagt zorg voor de uitvoering van dit concept, met  de werkgever in de hoofdrol. 

De projectgroepleden staan samen garant voor de Q (Quality). De Salland Beheergroep  levert projectadvies en het projectplan. Ook kan deze organisatie 

worden ingeschakeld voor monitoring, resultaatmetingen en doorontwikkeling  van het project.  Een organisatie toeleiding arbeidsmarkt  regelt de 

randvoorwaarden voor de werkgever en jongeren. Denk aan het financiële kader en wettelijke regelingen.  Voor de inhoudelijke ondersteuning van een 

project, leveren de organisaties  ‘Q-fit’ en  ‘Talent’ de werksystematiek en de mensen eromheen ( Q-fit gekwalificeerde regisseur, - 

(assistent)leerroutecoach,  talent trainer en begeleider ‘leren leren’). De regisseur is een gedragswetenschapper en  de overige functionarissen  kunnen 

amulante  trajectbegeleiders – werk zijn. Vanuit het leerbedrijf wordt  een projectleider aangesteld.  Voor het opleidingsaanbod wordt samengewerkt met 

(regionale) ROC’s die per branche kunnen verschillen. Met de start van het eerste (branche) project in de regio, zet de werkgever de eerste stap naar 

een ‘going on business’. In twee tot vier jaar, transformeert de projectorganisatie naar een formeel  bedrijfsonderdeel:  de regionale MaatwerQ 

academie ….. (projectnaam) als zelfstandige BV of Stichting. De projectleider wordt opleidingscoördinator …… (projectnaam). Het eerste concrete 

leerwerkproject is in februari 2012 in Salland van start gegaan met 12 leerlingen.   Doorontwikkeling van het concept en opschaling ervan, wordt 

georganiseerd  vanuit  de organisatie  MaatwerkQ, die in het voorjaar 2012 wordt opgericht. 
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Samenwerking  met  ‘De Werkschool’ 

Leerwerkprojecten  ‘ In beweging voor werQ’, slagen alleen als iedereen  dit concept  onderschrijft, gemotiveerd is en goed samenwerkt.  Dat is in de 

praktijk best lastig, alleen al door alle regels die er zijn of die nog komen. 

Een goede voorbereiding  en  een goed begeleide startfase is volgens 

onderzoek, doorslaggevend voor  succes.  Werken volgens de afgesproken 

formule en follow-up tijdens de eerste twee jaar zijn  eveneens van belang. 

De kans op succes is ook groter met de hulp van Stichting De Werkschool. 

Deze  organisatie faciliteert namelijk leerwerkinitiatieven voor 16 - 21 

jarige leerlingen. Het gaat om leerlingen  met arbeidscapaciteit, die staan 

ingeschreven in het VSO, PRO of MBO 1/AKA. De werkschool heeft 

landelijke afspraken met organisaties zoals het UWV, 

Onderwijsraden, Stichting SBB (Samenwerking Beroepsopleiding 

Bedrijfsleven).  In het hele land worden de komende jaren, zo’n  

dertig werkscholen opgericht  in de vorm van regionale 

samenwerkingsverbanden. Als zo’n werkschool formeel is vastgelegd en 

aan de landelijke regels voldoet, wordt samenwerken beloond in: 

  Werk - Middelen - Begeleiding. Het volgen van een  individueel werkschooltraject is een mooie opstap naar een MaatwerQ groepsproject. 
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werkschool  vraag & aanbod  

meten met de menselijke maat  Scholen 

Hoe realiseren we integraal maatwerk? Hoe benutten we de 

beschikbare expertise optimaal?  Hoe bewaken we de 

kwaliteit van onderwijs, zorg en werk?  
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Samenwerking met Q-fit 

Om een MaatwerQproject te kunnen starten, maakt de werkgever (toekomstige) vacatures   kenbaar en wordt het profiel omschreven van een toekomstige 

werknemer.  Als deze vraag past bij de mogelijkheden van beschikbare  jongeren in de regio, wordt de benodigde opleiding georganiseerd. In beweging voor 

werQ  maakt gebruik van Q-fit als methodische  werkwijze. Deze advies- en volgsystematiek loopt als een rode draad door een leer-werkproject. Daarnaast 

wordt met behulp van Q-fit een persoonlijke leerwerkroute  voor deze jongere(n) uitgestippeld en ingezet onder leiding van de regisseur: 

1.  Analyse leerwerksituatie en mogelijkheden leerling 

2.  Vaststellen gewenste leerwerkarrangement   

3.  Opstellen van  een individueel  leerwerkplan  

Daarna neemt de leerroutecoach het stuur over met het volgen van de leerroute en  een gefundeerd ondersteuningstraject (coaching on the job). Zo  

worden  de toekomstige vakmensen  geïnspireerd en geholpen om hen  -in dialoog met leerling, docent en leermeester- bekwaam te maken in het vak 

en de eisen daaromheen. Tijdens dit traject wordt geleerd  op het snijvlak van wat iemand wel kan en net niet kan. Het vraagt om ruimte in het primaire 

leerwerkproces. Als je leren zo integreert in de dagelijkse praktijk, worden  leerlingen vaardiger in de beoogde manier van werken en wordt hun passie voor 

het vak  optimaal benut en aangesproken. Er  wordt aangesloten bij de bestaande situatie en  van daaruit wordt een brug geslagen naar een nieuwe, 

gewenste situatie.   Men wordt  als het ware in beweging gebracht. De manier waarop,  verschilt per situatie en persoon.  Het concrete (24 uurs) 

arrangement van een leerling is net als het perspectief en een  ondersteuningsplan, sturend in dit leerwerkproces. Zo profiteren leerlingen merkbaar van 

het geleerde, worden gewenste resultaten makkelijker behaald en kunnen ze na hun certificaat of diploma, volwaardig aan het werk. Het Q-fit resultaat 

biedt naast  management- en beleidsinformatie op alle niveaus, ook gedegen informatie ter verantwoording aan jongeren zelf, hun familie en de 

school. De  jongere  heeft tevens iets in handen om toekomstige situaties tegemoet te gaan en vragen op maat te (laten) beantwoorden. Doorstromen of 

doorgroeien wordt hiermee ook een stuk eenvoudiger. 



 ‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’                                                                                                                             mei 2012 

 
 

www.sallandbeheergroep.nl | info@sallandbeheergroep.nl                                                                                                                                                                            Drs. M.H. Nijland 

11 
 Q-fit  vragen centraal 

komen tot  integrale arrangementen de brug tussen de partners die  bij 

het concept zijn betrokken begeleiden van de transitie school naar 

werk op een toekomstbestendige wijze de focus blijft op werk  

kansrijke initiatieven laten bloeien in plaats van verdampen 

juiste inschatting van capaciteiten en perspectief coördineren  
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Je bent jong en je wilt  werken  aan je toekomst 

In beweging voor werQ  biedt je de kans om deel te nemen aan een  leerwerktraject van jouw keuze. Hier kun je in principe - vijf dagen per  week - aan 

de slag  met je toekomstige beroep. Dit doe je samen met collega’s in opleiding die het vak ook willen leren.  Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden 

namelijk: 

 1. een individueel leerwerktraject (van maximaal 3 jaar)  

2. een groepsleerwerktraject (gemiddeld 2 jaar).  

Je beslist zelf  -in overleg met je ouders, mentor, werkcoach en de leiding van het leerwerkproject - wat voor jou het meest geschikt is.  Dit hangt ook af van 

je leeftijd, van wat je nu doet en wat je al hebt gedaan. Als je het nog niet goed weet, wordt de tijd genomen om dit samen met jou uit te zoeken. Waar 

liggen je interesses, wat kun je goed en waar ben je niet zo goed in. Wat wil je graag worden  en wat is misschien wel je droombaan. Samen kijken we dan 

wat haalbaar lijkt en welke leerroute je in kunt slaan.  

 

1a. Kies je voor een individueel traject, dan word je week ingevuld met een  programma op maat, (het liefst 3 tot 4 dagen) bij een leerbedrijf bij jou in 

de buurt. Je gaat dus niet meer (zo vaak) naar school maar naar je  leerwerkplek bij een werkgever.  Daar kun je dan  een een zogenaamd 

werkschooltraject volgen met opleidingsmogelijkheden. Daarnaast leer je stap voor stap om te werken.  Ook kun je andere dingen leren die nodig zijn 

voor een toekomstige baan. De werkschool betaalt deze kosten.  Zo’n werkschooltraject kan vanaf  je 16e tot je 21e als je daarnaast ook ingeschreven staat 

bij het VSO, PRO of MBO 1/AKA.  Je school moet aangesloten zijn bij de regionale werkschool. Het werkschooltraject  past helemaal  bij jouw persoonlijke 

leervragen. Doel is om aan het eind van de rit, gekwalificeerd en gecertificeerd aan de slag te kunnen in een baan die bij jou past en die jij leuk vindt. Bij het 

bedrijf zijn vaak meerdere jongeren op deze manier  aan de slag. Ieder van hen wil net als jij, ontdekken wat past, leren om te werken en werken terwijl je 

leert. Je eigen leerroutecoach helpt je. Je kunt daarna ook doorstromen naar een MaatwerQ project. 
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1b. Als je niet in de genoemde leeftijdsgroep valt of je staat niet ingeschreven bij het genoemde onderwijs, dan kom je niet in aanmerking voor een 

werkschooltraject. In de toekomst wordt het mogelijk gemaakt om dan  een individueel traject  via een andere weg te volgen, namelijk als  

zij-instromer.  Het maakt voor jou niet zoveel verschil,  voor de werkgever wel omdat men te maken krijgt met andere geldstromen. Voor jou kan dus  

een leerwerkroute op maat worden gemaakt.  

2. Kies je voor een groepstraject (10-12 leerlingen),  dan ben je gemiddeld vier dagen per week praktisch werkzaam bij een leerwerkbedrijf.  Zo’n  twee 

ochtenden per week krijg je theorieles van een vakdocent. Welke vakopleiding en welk niveau hangt af van je mogelijkheden en interesse. Er wordt zoveel 

mogelijk  geleerd via de computer met  digitaal lesmateriaal, van deze tijd. De les is op dezelfde locatie, dus jij gaat niet naar de school toe, maar de school 

komt bij jou. De praktijk leer je van een leermeester die jou voordoet hoe iets moet, dingen aan je uitlegt en die je helpt de werkzaamheden zelf te leren 

kennen en uit  te voeren. Daarnaast krijg je ook hier begeleiding van een coach die met je meekijkt of je helpt als dat voor jou nodig is, je eigen 

leerroutecoach. Hij of zij is ook je contactpersoon voor de docent, de leermeester en  de projectleider van het leerwerkbedrijf. Afhankelijk van je 

‘instapregeling’ (Wajong of anders), krijg je -na een stage-of proefperiode van meestal drie maanden,  een dienstverband van 32 uur, voor de duur van de 

opleiding. Tijdens het vervolgleertraject, leer je ook bij andere bedrijven in de sector. Wanneer dit zal zijn, hangt af van je leerresultaten en hoe het met je 

gaat. Je kunt dit zien als een soort mini-stages. Wel blijft je coach dezelfde, dat is wel zo prettig. Na een vooraf vastgestelde periode behaal je als het goed is 

je diploma. Dit betekent dat je aan het werk kunt in de sector waarvoor je bent opgeleid. Het leerbedrijf helpt je aan een baan bij dit bedrijf of bij een 

andere werkgever in je regio.  
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Voor beide leerwerksituaties geldt: 

 

Individueel maatwerk  

met 

Goede opleidingskansen  

& 

Goede persoonlijke begeleiding 

 

 

Met de juiste inzet van jouw kant, kan In beweging voor werQ  je verzekeren van een leertraject dat bij je past, een leuke baan en je eigen loon! 

 

 

 kansen (talent + inzet²) x (ontdekken + benutten) = RESULTAAT 
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2.  Groepstraject 

18 - 24 jaar 
 
 

 

 

 

 
 

1.  Individueel traject 

 
 16 - 21 jaar (1a. werkschool)  

 16 jaar en ouder (1b. zij-instroom) 
 
 

 12 - 18 jaar  
vervolgonderwijs 

  

4 - 12 jaar 
basisonderwijs 

 

(S)BAO-SO 

VSO - PRO- 
(V)MBO +  

zorgaanbieder 
VSO 

leerwerkproject 
   1a. werkschool  
  1b.  zij-instroom 

> certificaten 
kwalificatie 

leerwerkproject 

> vakdiploma 
 

baan  

PRO 

 

leerwerkproject 
1a. werkschool  
 1b.  zij-instroom 

> certificaten 
kwalificatie 

 

leerwerkproject 

> vakdiploma 
 

baan  

MBO 1/AKA 

 
 

leerwerkproject 
1a. werkschool 
 1b.  zij-instroom 

> certificaten 
kwalificatie 

 

leerwerkproject 

> vakdiploma 

 

baan  
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Voor welke werkgevers? 

In  beweging voor werQ is in principe interessant voor elke organisatie die openstaat voor leerwerktrajecten en voldoet aan de instapcriteria. 

 Er zijn verschillende  (combinatie)mogelijkheden voor deelname (individuele èn groepstrajecten): 

1. U wilt starten met een project  als  de trendsetter voor uw branche; het eerste initiatief volgens dit samenwerkingsconcept. 

2. U wilt starten met  een project  in uw regio, volgend op een  bestaand project in uw branche maar een andere regio. 

3. U wilt aansluiten bij een bestaand project in uw regio,  door stage-  werkervarings- of  doorgroeiplaatsen te  bieden. 

4. U wilt aansluiten bij een bestaand project in een andere branche, door vervolgopleiding en  doorgroeimogelijkheden ‘in de breedte’ te bieden. 

5. U wilt aansluiten bij een bestaand project in uw regio en stelt (een)  arbeidsplaats(en) beschikbaar na diplomering. 

 

Instapcriteria voor ‘starters’ (bedrijf met optie 1 en 2)  

*  U neemt het initiatief en bent  bereid om aan te sluiten bij het  samenwerkingsconcept:  ‘In beweging voor werQ’ 

*  U heeft kansrijke ideeën voor andere (regionale) projectpartijen en voor het activeren van deze ‘bondgenoten’: 

1.  Scholen VSO, PRO of MBO 1/AKA     
   

voor werkschool kandidaten 16 -21 jaar 

2.  Zorgaanbieders  voor Jeugd,  reïntegratie bedrijven, gemeenten of  UWV
                    

voor zij-instromers  vanaf 16 jaar 

3.  ROC’s, Scholen (V)MBO, andere marktpartijen   
     

 voor opleidingsaanbod 

4.  Collega-bedrijven, werkgevers- en brancheorganisaties  
     

voor draagvlak (startfase en doorontwikkeling) 
 

5.  Overheidsorganisaties, partijen duurzaamheid en MVO 
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*  U bent resultaatgericht, bereid tot verandering en gemotiveerd om dit door te voeren 

*  U bent bereid om te participeren in de regionale werkschool  (kosteloos) 

*  U stelt fte’s beschikbaar voor:  leermeester, projectleider en werkmiddelen met een praktijk- en theorieruimte incl  leermiddelen 

*  U stelt  -na een proefperiode- een dienstverband  beschikbaar voor de leerlingen (o,8 fte) tijdens de opleiding *1) 

*  U werkt mee  aan baangaranties in de regio na diplomering 

*  U bent bereid om  na 2 to 4 jaar de regionale LeerwerQ Academie …. (projectnaam) te exploiteren  

    *1) dit geldt voor een  groepsgerichte  en meerjarige vakopleiding  

 

Instapcriteria voor ‘volgers’ (bedrijf met optie 3, 4 en 5)  

*  U bent bereid om aan te sluiten bij het  samenwerkingsconcept:  ‘In beweging voor werQ’ 

*  U bent resultaatgericht, bereid tot verandering en gemotiveerd om dit door te voeren 

*  U bent bereid om te participeren in de regionale werkschool  (kosteloos) 

*  U stelt fte’s beschikbaar voor een  leermeester en werkmiddelen  

*  U bent bereid om te investeren in individueel maatwerk 

*  U werkt mee aan baangaranties in de regio na diplomering 
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Waarom zou u meedoen? 

Deelnemen aan een regionaal  leerwerkproject is  commercieel en maatschappelijk gezien,  aantrekkelijk: 

*  u zorgt voor de aanwas  van jonge vakmensen die -oa door de vergrijzing- in de toekomst hard nodig zijn. 

*  toekomstige werknemers worden goed en gecertificeerd opgeleid binnen de onderneming. 

*  u krijgt kandidaten in huis die gemotiveerd zijn en passie hebben voor het vak.  

*  er is  zicht  op de kennis en inzet van (potentiële) werknemers. 

*  u kunt als eerste werkgever, ‘de krenten uit de pap halen,’ met een relatief laag afbreukrisico. 

*  door de lage instap en werkgeversregelingen worden uw kosten gereduceerd.   

*  het doordachte en praktijkgerichte concept biedt (Q-fit) maatwerk en duurzame effecten voor alle partijen. 

*  de werkformule is simpel en transparant met een relatief korte aanlooptijd voor de uitvoering. 

*  u gaat in zee met een interessante  werkformule en Q-label waarvan de eerste case aanwezig is en er  in 2012  meer volgen. 
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Social Return on Investment  

Buiten de zakelijke voordelen bent u met een leerwerkproject maatschappelijk verantwoord actief en boekt u ook sociale winst. U biedt kansen aan 

jongeren die anders makkelijk buiten de boot vallen en (levenslang) in een sociale regeling terechtkomen. In diverse branches (zoals  bouw, schoonmaak, 

catering) wordt dit  indirect gehonoreerd in punten bij aanbestedingen, door het nieuwe criterium ‘social return on investment’ (opbrengst van 

maatschappelijke investeringen).  Het Rijk wil  dat  -bij het inkopen van diensten-  vijf procent van het werk bij de aanbestedingen wordt gedaan door 

mensen, die moeilijk aan de slag komen. Uit TNO onderzoek is gebleken dat inzet van deze werknemers, de werkkwaliteit niet negatief beïnvloedt. 

Daarnaast maken ze  het werk ook niet duurder…..  Het is aan u om zelfs een positieve invloed  en een kostenbesparing  aan te tonen …..  

In beweging voor werQ  maakt van deze verplichting dus een uitdaging.  U heeft niet alleen deze werknemers in huis, ze zijn ook nog eens gemotiveerd om 

aan de slag te gaan en in staat om dit goed te doen. Op termijn zult u zelfs meer dan vijf procent kunnen leveren. Daarnaast maakt uw bedrijf het af door 

het leveren van goede vakmensen die ook zonder ’ het  label’ op de arbeidsmarkt terecht kunnen.  Dat is pas duurzaam….. 

 Mooie criteria om op te nemen in toekomstige certificering van bedrijven…. 
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Regionale trendsetter case 

Eind  2010 werden de eerste contouren van  het samenwerkingsconcept  ‘In beweging voor werQ’ gevormd. Na marktonderzoek onder jongeren en 

werkgevers, werd het  concept in 2011 verder uitgewerkt.  In de zomer 2011 werden  partners gezocht en voorbereidingen getroffen voor een pilot in de 

regio Salland. Het eerste leerwerkproject  BinQ  voor de Grond- Weg en Waterbouw is gestart in februari 2012 met 12 leerlingen.  BinQ wordt op de voet 

gevolgd en de resultaten zullen model  staan voor vervolgprojecten.  Leerwerkprojecten die volgens  het ‘Q-concept’  werken, krijgen per branche eenzelfde 

naam en logo (voor alle projecten in de GWW sector is dat: BinQ). Het  eerste bedrijf in de branche is modelbedrijf ook qua  doorontwikkeling en 

vervolgactiviteiten. Dit bedrijf wordt de regionale MaatwerQ  academie ….  (projectnaam).  Samen met de projectpartners in de (arbeidsmarkt- /werkschool) 

regio, worden afspraken gemaakt  voor een structurele taak- en rolverdeling. 

 

Pilotcase regio Salland 

1. Leerwerkproject  met de  Infra opleiding Grond- Weg- en Waterbouw en Straatmaker - Opperman 

 

Belangstellende branches regio Salland en Gelderland 

1.  Infra GWW   BinQ 

2.  Transport & Logistiek  TanQ  

3.  Schoonmaak   BlinQ 

4.  Metaalbewerking 

5.  Autobranche 
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Een greep uit  andere mogelijke  aandachtsgebieden voor leerwerQ projecten  

 

Horeca        Winkel      Uiterlijke verzorging     Communicatie   Media ICT      maken van websites        

Bouw       Techniek      Groen     Dierenverzorging      Zorg en Welzijn     Techniek    

Hout - en Meubelbouw       Creatieve sector      Stylingsector       

Mode Presentatie      Communicatie Milieutechniek   Verkeer 

 Kunst        Mobiliteit     Voeding       Reizen        Toerisme         Evenementen      Muziek  Koken         

Schilder Facilitaire dienstverlening        Bakkerij       Carrosserie      Hospitality       Drukkerij         

Rijwielbranche      Fotografie & Film     Catering      Reclame     Ontwerpen  
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BinQ  is een leerwerkproject  Infra - Grond-, Weg- en Waterbouw bij  het leerbedrijf Klink-Nijland in  Raalte.  

De plek waar jongeren op een eigen manier, certificaten en/of een GWW vakdiploma kunnen halen en verzekerd zijn van een 

baan daarna. Klink-Nijland biedt deze garantie aan 12 jongeren  tijdens een 2-jarige vakopleiding (na een geslaagde proefperiode). 

Na het behalen van hun vakdiploma,  worden deze  jongeren aan het werk geholpen in de regionale GWW branche.  

 

Startdatum 

Voorbereiding  Juni  2011 

Concreet project Februari 2012  

Doelgroep 

BinQ  is bedoeld voor een grote groep (kwetsbare) jongeren vanaf 16 jaar die: 

1 als leerling staan ingeschreven bij het VSO, LWOO PRO en MBO 1 / AKA,  de zogenaamde ‘werkschooljongeren’   

2. niet meer naar school gaan,  maar willen werken aan hun toekomst (individueel of in groepsverband),de zogenaamde ‘zij-instromers’ (Jeugd)zorg, via gemeente, UWV enz.  

BinQ wordt de eerste vier jaar op de voet gevolgd en dient als modelproject  voor andere (GWW) bedrijven in en buiten Salland.  

 

Meer informatie?  

U kunt  contact opnemen via mail: info@klink-nijland.nl   

BinQ Projectleider: Herman Kleine Koerkamp 

Klink-Nijland GWW 

Tjalkstraat 9-11   |   8102 HG Raalte  |    telefoon: 0572-353256 

www.klink-nijland.nl  

 

mailto:info@klink-nijland.nl
http://www.klink-nijland.nl/
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Raalter Infra bedrijf legt fundering voor ‘nieuwe wegen’   

Een beter toekomstperspectief op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren. Klink-Nijland  (Infra leerbedrijf ) en  Nijland & Kroes (Kennispraktijk  zorg en 

onderwijs) zetten zich hier voor in,  met medewerking van het UWV Zwolle en het Zwolse ROC Deltion College.  De samenwerking resulteert in BinQ, een 

bijzonder leerwerkproject  voor jongeren die toekomst  zien  in de grond- weg- en waterbouw (GWW). Er wordt uitgegaan van talenten en mogelijkheden 

van de deelnemers.  Met behulp van een eigen leerroute en coach, worden zij ondersteund waar nodig. Op deze manier halen zij binnen twee jaar een 

erkend diploma  om als een goed  en gewild vakman aan de slag te gaan. De partners willen met BinQ een voorbeeld zijn voor leerbedrijven in andere 

regio’s en sectoren. 

Grond- weg- en waterbouwopleiding ‘met een plus’ 

BinQ is bedoeld voor  geïnteresseerde  jongeren  met een VSO-, Praktijkonderwijs (PRO) - of GWW niveau 1 achtergrond. In  twee jaar volgen zij de gewone 

GWW -opleiding niveau 2. De docenten van het ROC komen daarvoor naar de leerwerkplek bij Klink-Nijland in Raalte, waar praktijk en theorie samengaan. 

Hier leren de deelnemers het vak onder leiding van een bekwame leermeester.  Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw en infra  is verantwoordelijk 

voor de wettelijke erkenning.  De meerwaarde van deze interne opleiding is ook een extra certificaat voor de omgang met de nieuwste ARBO regels en - 

werktechnieken. Zo richt Klink-Nijland zich steeds meer op machinaal bestraten,  als alternatief voor  het oude handwerk.  Medewerkers van Nijland & Kroes 

dragen zorg voor extra vaardigheden in het ‘leren leren’, benutten van talent en de sociale omgang. Dit biedt handvatten om het te redden op de 

arbeidsmarkt. Deze organisatie staat ook garant voor een op maat gemaakt leerwerkarrangement  voor elke deelnemer, met de ondersteuning die daarbij 

past. Hiervoor maken zij gebruik van Q -fit een instrument dat zij ontwikkelden voor passend onderwijs. Q -fit adviseert bij belangrijke transities in de 

schoolloopbaan en helpt als een navigatiesysteem om individuele leerroutes te bepalen en vast te houden. Deelnemers aan BinQ leren met respect voor 

elkaar, een boeiend vak.  Samen met collega ’s in opleiding, ontwikkelen ze  dat waar ze goed in zijn en leren  ze verantwoordelijkheden nemen en  dragen.  

Deelnemers aan BinQ  zijn  gewoon goed bezig, ondernemend op weg naar regie over hun eigen leven en de kick van zelf je eigen loon verdienen 
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eenduidig werken aan ontwikkelingsperspectief van leerlingen mensen 

optimaal inzetten realiseren van werk in de regio interdisciplinaire 

samenwerking profileren in de regio ouders en arbeidsmarkt betrekken 

bij onderwijs duurzaam maatwerk bieden meer kwaliteit met minder 

geld efficiënt en kostenbesparend geregeld Quality of Life  
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voldoen aan verplichtingen stroomlijnen van alle vernieuwingen 

integrale samenwerking met ouders, gemeenten, zorgaanbieders, 

sociale partners geregeld Investeren in lange termijnresultaten 

duurzaam maatwerk bieden jongere en ouders  als partner regelen van 

een goede samenwerking in de regio de juiste arrangementen 

toewijzen  gebruikmaken van elkaars  kennis en deskundigheid 
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Bijlage:  Concept  groepstrajecten (vakdiploma) 

 

Doelgroep  Leerlingen (met achtergrond)  VSO, PRO, en MBO  vanaf 16-18  jaar  
 

voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is 

Instapvoorwaarden  leerlingen Motivatie - ( Lichamelijk) in staat om het vak uit te kunnen oefenen - 
Voldoende ‘bagage’ 
 

 

Aanbod vakopleiding   
 

Erkende opleiding  
Functie en  niveau hangt af van de behoefte van het betreffende  
leerbedrijf/de branche en de match met vragen van leerlingen 
 

Aangeboden door een MBO vakdocent ROC  
(en of  marktpartij) Eén ROC per branche. 
Docent komt naar het regionale leerwerkbedrijf  

Duur vakopleiding Afhankelijk van de mogelijkheden ROC en vragen leerlingen 
 

Trajectbegeleiding maximaal 3 jaar. 

Leerwerkplek eerste periode 
 

Erkend regionaal leerbedrijf in de branche  
 

Bedrijf met  (eerste) brancheproject  in de 
arbeidsmarkt- en/of werkschool regio 

 
Organisatievorm 

 
Leerlingen staan gedurende het leertraject ingeschreven bij het 
onderwijs. 
Na  een geslaagde stage of proefperiode van -meestal - 3 mnd krijgen 
leerlingen een 32 uurs contract bij de werkgever voor de verdere duur 
van de opleiding. Vanaf dan kunnen ze ook worden  ingezet bij andere 
bedrijven 
 

 
- na drie maand vallen deelnemers  onder de 
betreffende CAO 
- baangarantie in de regio  bij goed volbrengen van 
de  opleiding  
- individuele leerroute 

Opleiding ‘met een plus’ Vier dagen praktijk  - werkend leren 
- theorie volgt praktijk  
- (gesimuleerde) praktijksituatie ter plekke 
  

Eén dag theorie (verdeeld over twee  ochtenden) - theorielessen  in een klas ter plekke  
- digitaal lesaanbod 
- elke leerling  een computer/laptop of I-Pad 
- erkende vakopleiding 
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(incl engels, nederlands, loopbaan & burgerschap) 
 

Extra Q-certificaten - werkhouding en sociale omgang  
- nieuwe vaktechnieken  
- specifieke branchecertificaten 
 

Projectleiding en - coördinatie Projectleider (werkgever)                                                                                                                              
 

Parttime beschikbaar 

Praktijkbegeleiding - vakman Leermeester bedrijf 
 

(Fulltime) beschikbaar 

Praktijkbegeleiding - leerroute (Q-fit) Leerroutecoach  
 

Op maat aanwezig  

aanvullend op docent en leermeester 

op afstand 

 

Regie  en begeleider leren leren 
 
Training SOVA 

(Q-fit) Regisseur 
 
Talenttrainer                                                                       
 

Nauwe samenwerking  Totale team 
 

Digitaal en vastgestelde overlegstructuur 
 

Webbased volgsystematiek  
  
 

1. Resultaten vakopleiding  en leerwinst - ROC vakopleiding 

2. Resultaten welbevinden  - leerroute/ leerwerkarrangement  - Q-fit 

Op maat per leerling 
  
(24 uurs mogelijkheden)  
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Bijlage projectpartijen                                                                                                    'In beweging voor werQ' 

 
 

 Poject 

↓ 

Projectpartijen 
→  

Taken & Rollen 
→  
 

 

Voorbereiding 
Planning 

→  
 
 
 

 

Uitvoering 
→ 

 

 
Evaluatie 

→ 
 

Going on Business 
→ 

Innovatie 

→ 

Concept-houder 

1.  
Salland Beheergoep 

 
Project adviseur 

 

 
Informatie 

Advies 
Projectlplan 

 

Monitoring 
project 

Resultaatmetingen 
project 

Doorontwikkeiing 
project 

Advies 

Leerroutes 

2.  
Q-fit Salland 

Regisseur 
Coach 

 
(Informatie) 

(Advies) 
Vacatures 

 

Regie  & 
Begeleiding 
leerroutes 

Restultaat 
leerroutes 
Certificaat 

SOVA 

Advies 

Advies 

Randvoor-
waarden 

 
3.  

Toeleiding 
werk 

  

Adviseur 
←  Coach 

 
Advies 

Vacatures 
Begroting 

 

Begeleiding 
leerroutes 

← 

(Financiële) 
resultaten 

 

Advies 
Acquisitie  

Advies 

Randvoor-
waarden 

 
4. 

Werkschool  
 

Adviseur 
Regisseur 
← Coach 

 

Informatie 
Advies 

 

Regie & 
Begeleiding  
leerroutes 

(Follow-up) 
Resultaten 

 

Advies 
Acquisitie 

Advies 

Leerwerkplek 
Vraag  

Aanbod 

 
5. 

Werkgever 
  

Projectleider 
Leermeester 

Leiding 
Vacatures 
Begroting 

 
Leiding 

Begeleiding 
vakspecifiek  

 

(Financiële) 
resultaten 

 

Advies 
Acquisitie 

Advies 

Opleiding 

 
6.  

ROC's 
 

Vakdocent 

Informatie 
Advies 

Aanbod vak-
onderwijs 

 
 

Leerresultaat 
certificaten 

diploma 

 
Advies 

Advies 

Inschrijving en jongeren  
(werkschool) 

 
7.  

V(S)O-(V)MBO 1 AKA- Zorg ea 
 

Project cultuurdrager 

(Informatie) 
(Advies) 

 
Informatie 

Achterwacht 

 

 

Informatie 
Achterwacht 

 

Advies 

Advies 
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Leerwerkproject 

 
Leerwerkbedrijf 

 

Projectleider 

Leermeester 

Q-fit Salland 

Regisseur 

Leerroutecoach 
Talenttrainer 

Begeleider 'leren leren' 

Opleiding  

Manager/Docent  

Docent  
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Praktische begeleiding Leerwerkprojecten 

Leerwerkprojecten met een groepsaanbod voor een vakdiploma, investeren maximaal  4 jaar in (gemiddeld genomen) de eerste  50 jongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Daarna kan het project zelfstandig doorgezet worden.  Om een goede fundering te leggen voor elk initiatief,  wordt de eerste 

drie maanden (proefperiode) gekozen voor een bezetting van drie functionarissen per dagdeel  (op 10 leerlingen). Na elk half jaar wordt beoordeeld wat 

daarna nodig is. Het ‘er zijn’ wordt als succesfactor gezien. Inzet van vrijwilligers in de toekomst is gewenst. 

Personeelsbezetting 

Bij 10 leerlingen 

Ochtend  Middag  

 Vakmanschap  Leren (klas) Leren (on the job) Vakmanschap Leren (klas) Leren (on the job) 

Maandag  Leermeester  Begeleider leren leren  Meewerkend (ass) coach Leermeester  Begeleider leren leren Meewerkend (ass) coach 

Dinsdag  Leermeester  Begeleider leren leren  Meewerkend (ass) coach Leermeester  Begeleider leren leren Meewerkend (ass) coach 

Woensdag  Leermeester  Talent trainer Meewerkend (ass) coach Leermeester  Begeleider leren leren Meewerkend (ass) coach 

Donderdag  Leermeester  Docent GWW Meewerkend (ass) coach Leermeester  Begeleider leren leren Meewerkend (ass) coach 

Vrijdag  Leermeester   Docent GWW Meewerkend (ass) coach Leermeester  Begeleider leren leren Meewerkend (ass) coach 

 

Toegevoegde waarde 

Na 2 jaar zijn de leerlingen: 

* gecertificeerd en gediplomeerd   

* gemotiveerd en bekwaam om het vak uit te oefenen 

* in staat op een adequate manier om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen 

* bekwaam in sociale vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn 

Na  4 jaar zijn de betrokken leermeesters  (door coaching on the job)  gemotiveerd en bekwaam om een deel van de (assistent) coachtaken over te nemen. 
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Duurzaam  

‘In beweging voor werQ’ is een initiatief van deze tijd. Bij veel bedrijfstakken staat het thema hoog op de agenda. Door de toenemende vergrijzing is er 

markt voor het concept. De economische recessie laat  ondernemers in een andere richting koersen en overschakelen naar een andere versnelling; 

maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Gemeenten zoeken handvat voor hun toekomstige rol als beslisser. Scholen zijn op zoek naar 

kostenbesparende maatwerktrajecten en jongeren  en hun ouders, zijn al lange tijd toe aan een integrale aanpak en oplossing van hun problemen, 

toekomstbestendig met perspectief. 

 

MaatwerQ 

‘In beweging voor werQ’ is een samenwerkingsconcept in ontwikkeling met een slagvaardige dynamiek. In 2012 wordt  MaatwerQ opgericht met als doel: 

doorontwikkeling van dit concept en opschaling ervan naar andere bedrijven en branches in het land. Hiervoor worden de basisrichtlijnen gevolgd en de 

BinQ-formule (infra GWW branche) toegepast. Binnen dit vastgestelde werkkader worden aanpassingen gedaan voor andere sectoren, in overeenstemming 

met de regionale situatie van het bedrijf in kwestie. Per regio  wordt één leerbedrijf  uit een sector:  MaatwerQ academie ….  (projectnaam).  Het 

eerste project , krijgt het Q-label (naam en logo) toegewezen. In dit logo zijn de huisstijlkleuren van het leerbedrijf, verwerkt.  

Elk volgende bedrijf in die sector krijgt ditzelfde label.  
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Modelproject 

In beweging voor werQ gaat uit van sociaal ondernemerschap, waarbij een project na de startfase transformeert in een zelfstandig bedrijfsonderdeel dat 

zichzelf kan bedruipen in max vier jaar. Het projectmatig creëren van concept, strategie en aanpak, levert een organische projectstructuur. Het BinQ 

project, biedt interessante mogelijkheden voor een mooie spin-off. De inhoudelijke onderbouwing, de concrete werkformule en pragmatische aanpak 

ervan, dragen hieraan bij. Het  BinQ - evaluatieproces is een vorm van participerend onderzoek. Parallel aan deze monitoring (2012 – 2015) biedt BinQ , elk 

half jaar nieuwe leerwerkplekken. Waar het onderwijs dit toelaat, kunnen leerlingen eventueel ook tussentijds instromen. Projectmatig doorontwikkelen 

zorgt voor een situatie en wending, waarbij kinderziekten subtiel worden weggenomen. Tussentijdse resultaatmetingen van welbevinden van 

leerlingen, hun leerroutes en leerwinst, leiden tot  geplande aanpassingen waar deze nodig blijken. Naast de evaluatie en voortgang van het modelproject, 

worden vanaf september 2012, ook werQ projecten gestart in ander regio’s en branches. 

 

Prognose aantal leerlingen 
 

LeerwerQ-
projecten 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

febr sept febr sept febr sept febr sept 

Groep 1 10 10 10 10     

Groep 2  5 5 5 5    

Groep 3   5 5 5 5   

Groep 4    10 10 10 10  

Groep 5     5 5 5 5 

Groep 6      10 10 10 

Groep 7       5 5 

Groep 8        10 

Totaal aantal  
             

10 15 20 30 25  30  30  30  
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Prognose aantal leerlingen  
 
BinQ 2011 2012 2013 2014 2015 

sept febr sept febr sept febr sept febr sept 

Groep 1 - 12 12 12 12     

Groep 2   8 8 8 8    

Groep 3    5 5 5 5   

Groep 4     10 10 10 10  

Groep 5      5 5 5 5 

Groep 6       10 10 10 

Groep 7        5 5 

Groep 8         10 

Totaal aantal
              

0 12  20  25  35  28  30  30  30  

 

Investeren in de ‘franchise’ werkformule 

MaatwerQ  organiseert de leerwerkprojecten rondom een soort franchiseformule, die sturing geeft aan de activiteiten.  

Met ingang van 2013 worden de volgende faciliteiten stap voor stap richtinggevend: 

*  Handboek ’In beweging voor werQ’ ter ondersteuning van de projectorganisatie  

*  Toegang tot het webbased Q-fit advies- en volgsysteem voor individuele leerroutes 

*  Landelijk georganiseerde managementinformatiesysteem, huisstijl, communicatie, PR en (reclame)marketing. 

*  Landelijke website met mogelijkheden voor regionale informatie. 

*  Periodiek bulletin ‘In beweging voor werQ’ met nieuws en informatie uit regio’s en branches. 

*  Intervisie- en supervisiebijeenkomsten voor projectleiders, leermeesters en andere (project)functionarissen. 

*  1 x per jaar een regionale relatiedag ‘In beweging voor werQ’. 

*  1 x per jaar een landelijke relatiedag ‘In beweging voor werQ’. 
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Achtergrond  

Er moet iets gebeuren om meer jongeren uitzicht te bieden op een serieuze baan, met name de jongeren  zonder  ’start- kwalificatie’. Door regelgeving en 

gebrekkige samenwerking tussen betrokkenen vallen zij nog steeds en te vaak tussen wal en schip. Voor werkgevers is het niet aantrekkelijk om hen  

in dienst te nemen. Maar hoe houden we de jeugd  gemotiveerd voor de arbeidsmarkt? Hoe sluit je onderwijs  beter aan bij hun vragen en een passende 

baan? Hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod beter matchen? Ondanks een lichte daling van de werkloosheid,  zitten nog steeds teveel jongeren thuis, 

ook die wel in staat zijn om te werken. Het is de vraag of de jeugd voldoende klaar wordt gestoomd voor de arbeidsmarkt. De aansluiting van onderwijs naar 

werk  verloopt moeizaam en  één op de vier jongeren voldoet  niet aan eisen die werkgevers aan hen stellen. Onbegrip, aanpassingsproblemen, het 

werktempo, omgaan met regels en het opvolgen van opdrachten zijn zaken waar zij tegenaan lopen. Neemt het gebruik van de WW iets af, het  aantal 

jongeren met een Wajong uitkering  neemt  nog steeds toe. Sociale werkvoorzieningen zitten met een overschot aan deelnemers en er zijn  tienduizenden 

jongeren die onder toezicht van Jeugdzorg staan. Kortom: teveel jongeren belanden (perspectiefloos) in een overheidsregeling. Een maatschappelijk en 

economisch ongewenste situatie. Nieuwe wetgeving (Passend onderwijs) zet  scholen  voor de uitdaging om beter aan te sluiten bij vragen en mogelijkheden 

van jongeren. De wet ‘Werken naar Vermogen’, dwingt met name gemeenten om de situatie te veranderen met een toekomstbestendige aanpak. Om dit 

uniform te organiseren, worden overal in het land regionale werkscholen op poten gezet.  Dit zijn een soort organisatiepunten die voor een bepaalde groep 

‘kwetsbare jongeren’ een brug slaan tussen school en werk met als doel: een betaalde baan. Daarnaast komen er 5.000 extra werkervaringsplaatsen voor 

mensen met een arbeidsbeperking. Voor de nieuwe gemeentelijke taak gaat geld over van UWV naar de gemeenten.  
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‘Leren vanuit de handen naar het hoofd’ 

Gericht onderwijs met een vakdiploma, geeft de grootste banenkans. Voor een grote groep ‘kwetsbare’ jongeren is er net iets meer nodig voor duurzame 

resultaten. Wat dat moet zijn, verschilt per persoon;  meer  leertijd, structureren of vaker oefenen van taken of  iemand naast je die je snapt , die af en toe 

met je meekijkt en die je over de streep kan helpen. Het kan ook betekenen:  een aangepast programma, een beschermde leer -werkplek, begeleid werken of 

begeleid detacheren naar  de arbeidsmarkt. Vragen van leerlingen en werkgevers, bepalen wat daarvoor nodig is. Om de match tussen beiden te realiseren is 

samenwerking nodig tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Samen de schouders eronder en bereid om financiële middelen anders in te zetten.  

Dit vraagt om partijen met visie, vakmanschap en lef. De Sallandse BinQ partners zijn hier een goed voorbeeld van. Zij begonnen hun initiatief in een  

kennisplatform. Bij Nijland & Kroes, Kennispraktijk voor zorg en onderwijs,  kreeg men in toenemende mate te maken met  jongeren die evenals hun ouders 

ontevreden waren over hun kansen op een  baan. Tegelijkertijd schreeuwden werkgevers om meer en betere vakmensen.  In dezelfde periode werden de 

diverse wetswijzigingen aangekondigd met grote gevolgen voor het onderwijs, de (jeugd)zorg, uitkeringsinstanties en  gemeenten.  

 

De tijd bleek rijp voor een nieuwe en toekomstbestendige  aanpak.  
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Wilt u: 

 
1.  Een leerwerkproject  starten als  trendsetter voor uw branche met een eerste initiatief volgens dit samenwerkingsconcept? 

 
of 
 

2.  Een leerwerkproject  starten in uw regio volgend op een  bestaand project in uw branche? 
 

of 
 

3.  Aansluiten bij een bestaand project  door stage-  werkervarings- of  doorgroeiplaatsen te  bieden? 
 

of 
 

4.  Aansluiten bij een bestaand project in een andere branche door vervolgopleiding en  doorgroeimogelijkheden ‘in de breedte’ te bieden? 
 

of 
 

5.  Sluit u aan bij een bestaand project in uw regio en stelt  u(een)  arbeidsplaats(en) beschikbaar na diplomering? 
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Mail geheel vrijblijvend naar: 

info@sallandbeheergroep.nl 

of bel met: 

  
Mia Nijland  

Concepthouder  &  Adviseur  

 

 

Tel. 0570 522 804 

       06 23 679 393  
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Kwalificaties certificaten competenties startkwalificaties 

trajectinstrumentarium vakdiploma adviessysteem portfolio 

werkdoelen  stappenplan klantvolgsysteem ondersteuningsplan 

perspectief EVC instroomprofiel kwaliteitssysteem deelcertificaten 

persoonlijk plan werkstandaard LVS methodiek leerlijnen 

gestandaardiseerd VCA vakmanschap erkenning uitstroomprofiel 

kennissysteem toetsing branchecertificaat baangarantie toekomst 

plezier              
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   Samen   
    

   IN BEWEGING VOOR WERQ 

  

      DOET U OOK MEE? 
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