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De VIP-kaart helpt kwetsbare jongeren sneller aan het
werk en brengt in beeld hoe de samenwerking tussen de
betrokken organisaties verloopt.
Waarom een VIP-kaart?

Hoe werkt de VIP-kaart?

Veel kwetsbare jongeren hebben pro
blemen op verschillende leefgebieden. 
Te denken valt aan problemen thuis,
in het sociale netwerk, gedragsproblemen,
verslaving, huisvesting en schulden.
Ze hebben vaak te maken met veel verschillende (hulpverlenings)organisaties.
Dit maakt het lastig om voor deze jongeren een samenhangende aanpak richting
werk te realiseren. Medewerkers en hulpverleners van deze organisaties ervaren
dat ze worden gehinderd door regels en
voorschriften. Het blijkt vaak ingewikkeld
om gelijktijdig op alle leefgebieden acties
uit te zetten die in elkaar haken en elkaar
versterken.

Uw organisatie kan een VIP-kaart aan
vragen voor een kwetsbare jongere die
kan werken, maar kampt met meer
voudige problematiek. De houder van
de VIP-kaart krijgt de regie op het traject
van de jongere naar werk. Voor de extra
ureninzet is een vergoeding van maximaal
1.500 euro beschikbaar. De deelnemende
organisaties zeggen toe soepel om te gaan
met hun regels en procedures, om de
jongere sneller richting werk te helpen.
De regievoerende organisatie brengt in
kaart hoe de samenwerking tussen de
verschillende organisaties verloopt en
welke obstakels er zijn. De ervaringen die
met dit project worden opgedaan, bieden
inzicht voor structurele verbeteringen.

Doel van het project
De Pilot VIP-kaart is bedoeld om in de praktijk te onderzoeken hoe kwetsbare jongeren aan werk geholpen kunnen worden en
hoe gelijktijdig hun problemen op andere
leefgebieden kunnen worden opgelost.

Voor wie kan de VIP-kaart
worden ingezet?
De kaart kan worden ingezet voor jongeren tot 27 jaar die werkloos zijn en zorg
nodig hebben vanwege meervoudige
problematiek.

Stap voor stap
1 	Uw organisatie kan per mail een
VIP-kaart aanvragen voor een
kwetsbare jongere. Het adres is
vipkaart@werkinzichtgroningen.nl
Voor de arbeidsmarktregio Groningen
zijn in totaal 30 VIP-kaarten beschikbaar.
Een VIP-kaart kan worden aangevraagd
tot 31 mei 2011.
2	De aanvraag wordt licht getoetst door
de regionale projectleiders van Werk in
Zicht, het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen. Zij onder
zoeken ook welke organisatie, gezien
de problematiek van de jongere, het
beste als regiehouder kan optreden.
3	Wanneer de aanvraag wordt toegekend, krijgt de regievoerende organisatie een bedrag van maximaal 1.500
euro. Dit bedrag is een urenvergoeding

voor de extra begeleiding van de
jongere, overleg met andere voor
zieningen, het leveren van input voor
rapportage en het meewerken aan
de monitor.

4	De regievoerende organisatie stelt een
trajectplan op voor de jongere en voert
overleg met de betrokken organisaties.
5	De VIP-kaart doet een appèl op de betrokken organisaties om mee te werken
om het trajectplan te realiseren.
6	Gedurende het project wordt een monitor uitgevoerd naar de ervaringen en
resultaten. Deze worden gepresenteerd
op een slotconferentie. De conclusies
bieden een basis voor het doorvoeren
van structurele verbeteringen in de
samenwerking en afstemming tussen
de betrokken organisaties.

De VIP-kaart:
• M
 aakt op basis van individuele casuïstiek zichtbaar hoe de samen
werking in de praktijk verloopt en waar structurele knelpunten liggen.
• Geeft ruimte om ervaring op te doen met het versoepelen van intake- 
en aanmeldingsprocedures en wachttijden.
• Biedt de mogelijkheid ervaring op te doen met het inzetten van
één regiehouder in een traject voor een jongere waarbij meerdere
organisaties betrokken zijn.

Deelnemende organisaties
Aan de Pilot VIP-kaart kunnen alle organisaties deelnemen die zich
inzetten voor kwetsbare jongeren in de provincie Groningen en de
gemeente Noordenveld. De jongeren kunnen werken, maar kampen
met meervoudige problematiek. Een actuele lijst van de aangemelde
organisaties kunt u opvragen bij vipkaart@werkinzichtgroningen.nl

Meer informatie
Projectleider Liza van Dijk, vipkaart@werkinzichtgroningen.nl
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De Pilot VIP-kaart maakt onderdeel uit van en wordt gefinancierd door
Werk in Zicht, het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid in de regio
Groningen. Werk in Zicht zet projecten op en brengt samenwerking op
gang tussen gemeenten, UWV WERKbedrijf, onderwijs-, zorg- en kennisinstellingen en werkgevers. Samen zorgen we ervoor dat jongeren beter
opgeleid de arbeidsmarkt betreden en sneller een baan vinden.

