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Werken aan je Toekomst 

• Sociale visie Delft : Werk en Meedoen zijn belangrijk

• Arbeidskansen voor iedereen op elk niveau

• Voor Jongeren stimuleren mogelijkheden onderwijs > startkwalificatie

• Bij beperking door regels of wetten, werken we vanuit de bedoeling

• Bieden maatwerk 
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Ruimte in wet – en regelgeving  Participatiewet

• 40% van de jongeren in bijstand vorm van jeugdzorg > kwetsbare groep

• Zoekperiode 4 wk > geen kwetsbare jongeren ‘wegsturen’

• Overbruggingsperiode tot start van een opleiding > max 1 jr

• Zowel voor jongeren met bijstandsuitkering als zonder uitkering

• Ook voor jongeren 16/17 jaar in overleg met Leerplicht
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Wat doet de Jongerenacademie

• Opvangen van Delftse, kwetsbare jongeren en/of doorverwijzen naar 
(partner)organisaties. 

• Duurzaam begeleiden naar een passende studie en/of betaalde baan 
icm Werkse. 

• Uitvoer Participatiewet / Voortijdig schoolverlaten aanpak

• Onderdeel van Delft Support regie bij hulp & zorg (jeugdhulp & wmo)

• Inzetten van trajecten en losse instrumenten.

• Een eigen trainingsmethodiek: Werken aan je Toekomst. 
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Voor wie?

• Delftse jongeren (met of zonder uitkering) in de leeftijd van 18 tot 27 
jaar die op meerdere leefdomeinen van de ZRM begeleiding nodig 
hebben.

• Verschillende doelgroepen:  statushouders, schulden, PRO/VSO, 
zorgklanten en dak- en thuislozen, alleenstaande ouders

• Iedere jongenenconsulent heeft een specialisatie
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Hoe?

• Integrale werkwijze binnen DelftSupport

• Intake op alle leefdomeinen

• Vaste consulent

• Integraal Plan van aanpak

• Inzet losse instrumenten 

• Talentontwikkeling: inzet Talenten Motivatie Analyse (TMA)
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Trajecten en Losse instrumenten

• Ouder en kind
• MBO voortraject
• Jongeren Perspectieffonds (JPF)
• Werkse! 
• Werkgeverservicepunt (WSP
• Pilot Buitenhof
• Firma van Buiten
• Doel
• Stunt
• Taalscholen

• Humanitas
• Mondriaan
• Hoeve Biesland
• Leerwerkmakelaar
• Delft voor Elkaar
• Samenwerking leerplicht
• JIT
• TMA
• NOA / PPS
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Resultaten

Landelijk: 5% van de uitstroom uit de bijstand in 2017 gaat naar school 

In Delft 6.3%


