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Extra middelen voor de begeleiding van kwetsbare
jongeren uit pro en vso

Geachte heer, mevrouw,
Graag informeer ik u over de extra middelen die ik beschikbaar stel aan de 35
arbeidsmarktregio’s voor de begeleiding van kwetsbare jongeren uit het praktijk
onderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het schooljaar
2020/2021.
Juist in deze tijd waarin we kampen met de gevolgen van de Coronacrisis en
effecten daarvan op de toeleiding naar werk en werkbehoud van mensen, kunnen
deze middelen gemeenten soelaas bieden. Ik doe daarom ook graag een beroep
op u om in uw regio met pro en vso scholen en werkgevers afstemming te zoeken
en samenwerking te organiseren ten behoeve van het adequaat ondersteunen van
deze kwetsbare jongeren op weg naar duurzaam werk.
De Tweede Kamer heeft op 16 december 2019 besloten om de impuls baankansen
voor kwetsbare jongeren (de z.g. Segers middelen) met een jaar te verlengen
zodat deze ook voor het schooljaar 2020/2021 beschikbaar zijn. De Tweede
Kamer heeft een amendement Bruins c.s. dat daarom vroeg aangenomen.1
Ik heb u hierover bericht middels het Gemeentenieuws van 20 februari 2020 2.
Met ingang van mei 2020 stel ik daartoe een bedrag van € 8,5 miljoen
beschikbaar aan de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s in de vorm
van een decentralisatie-uitkering. Via de meicirculaire van BZK wordt u hierover
geïnformeerd. De middelen worden op basis van het objectief verdeelmodel van
de re-integratiemiddelen verdeeld (zie bijlage). De voorwaardelijke afspraken
(o.a. het ondertekenen en indienen van een intentieverklaring bij SZW) die golden
bij de vorige impuls baankansen zijn nu niet meer van toepassing. Omdat de
activiteiten betrekking hebben op onderwijs wordt ervan uitgegaan dat geen
sprake is van BTW en geen beroep wordt gedaan op het BTW-compensatiefonds.
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De impulsmiddelen gaan naar de centrumgemeenten die dat kunnen inzetten ten
behoeve van betere samenwerking en verbindingen tussen VSO/PrO-scholen,
gemeenten en bedrijven en instellingen.
Deze extra impuls voor het schooljaar 2020-2021 vul ik aan met € 8,5 miljoen
subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) specifiek bestemd voor de
ondersteuning van leerlingen uit pro en vso 3. De impulsmiddelen kunnen als
cofinanciering worden ingezet bij het aanvragen van ESF-subsidie (50%).
Het totaal beschikbare extra bedrag bedraagt daarmee € 17 miljoen. Het
aanvraagtijdvak voor ESF-subsidie zal worden opengesteld van juni tot en met juli
2020. U kunt dan met ingang van het nieuwe schooljaar starten met uw projecten.
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Ik waardeer het dat in veel regio’s een infrastructuur is opgebouwd om deze
jongeren toe te leiden van school naar werk, die met de inzet van de
impulsmiddelen en de genoemde ESF-middelen verder versterkt kan worden zodat
er een structurele infrastructuur in de regio ontstaat om jongeren toe te leiden
naar werk. Ook de sectororganisaties voor Praktijkonderwijs en LECSO (vso)
benadrukken het belang hiervan omdat dit bijdraagt aan duurzame banen voor de
kwetsbare jongeren van de pro en vso scholen.
Ik ga ervan uit dat de regionale partijen- centrumgemeenten, scholen voor pro en
vso onderwijs en werkgevers- in afstemming met elkaar vorm en inhoud zullen
geven aan de ambitie om daadwerkelijk tot passende begeleiding en duurzame
banen te komen voor de kwetsbare jongeren.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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Zie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/extraaanvraagronde-voor-leerlingen-vso-en-pro en:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26966.html

Pagina 2 van 3

Bijlage 1 verdeling impulsmiddelen 8,5 miljoen euro
Centrumgemeente Arbeidsmarktregio

Impulsmiddelen 2020

Groningen

Groningen

€ 581.500

Leeuwarden

Friesland

€ 445.100

Alkmaar

Noord-Holland Noord

€ 185.700

Emmen

Drenthe

€ 159.600

Zwolle

Regio Zwolle

€ 156.300

Almere

Flevoland

€ 195.800

Zaanstad

Zaanstreek/Waterland

€ 121.100

Haarlem

Zuid-Kennemerland en IJmond

€ 129.100

Enschede

Twente

€ 357.100

Amsterdam

Groot Amsterdam

€ 908.500

Apeldoorn

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

€ 221.600

Hilversum

Gooi en Vechtstreek

Leiden

Holland Rijnland

€ 117.600

Utrecht

Midden-Utrecht

€ 270.100

Amersfoort

Amersfoort

€ 73.700

Ede

Food Valley

€ 87.700

Doetinchem

Achterhoek

Zoetermeer

Zuid-Holland Centraal

Gouda

Midden-Holland

Den Haag

Haaglanden

Arnhem

Midden-Gelderland

Rotterdam

Rijnmond

Tiel

Rivierenland

Gorinchem

Gorinchem

Nijmegen

Rijk van Nijmegen

€ 214.100

Dordrecht

Drechtsteden

€ 139.200

Den Bosch

Noordoost-Brabant

€ 146.200

Breda

West-Brabant

€ 234.400

Goes

Zeeland

€ 136.400

Tilburg

Midden-Brabant

€ 186.800

Venlo

Noord-Limburg

€ 104.100

Helmond

Helmond-De Peel

€ 79.800

Eindhoven

Zuidoost-Brabant

€ 167.800

Roermond

Midden-Limburg

€ 79.500

Heerlen

Zuid-Limburg

Totaal
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€ 64.700

€ 76.800
€ 113.000
€ 49.200
€ 722.400
€ 264.400
€ 1.225.600
€ 52.300
€ 32.000

€ 400.800
€ 8.500.000
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