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Sinds de invoering van de Participatiewet is het voor kwetsbare jongeren die 
praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben gevolgd, lastiger om aan werk te 
komen. In Parkstad gaan drie jongerenjobcoaches hen daarbij helpen. Myrna Jegers (27) is 
een van hen. 

Iedereen wil meedoen in de samenleving. Naar het werk gaan, kletsen met collega’s. Sinds 
de Wet sociale werkvoorziening is afgeschaft, is het voor veel kwetsbare jongeren een stuk 
ingewikkelder geworden. Voorkomen moet worden dat ze met een uitkering thuis op de bank 
zitten. 
Het gaat om jongeren die praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
hebben gevolgd. Deze jongeren vallen niet onder de nieuwe Participatiewet die 
uitkeringsgerechtigden helpt met betaald werk. Dus is er na de opleiding nauwelijks nog 
begeleiding en lopen ze het risico uit te vallen. 

Geduld 

Het is fantastisch om te zien dat ze steeds een stukje verder komen. Myrna Jegers 

De stagedocenten Sharon Veugen en Simone Verboeket van VSO-school Jan Baptist 
Kerkrade weten hoe belangrijk geduld en goede begeleiding is. Deze groep jongeren heeft 
vaak wat meer tijd en uitleg nodig om te wennen bij een bedrijf. 
„Wij merken dat ze bij de bedrijven vaak tegen problemen aanlopen. Dat kan aan het kind 
zelf, de thuissituatie of het bedrijf liggen. Als je er niets aan doet, gaan deze jongeren het niet 
redden en vallen ze terug naar de dagbesteding. Hartstikke jammer als het er wel in zit maar 
niet uitkomt”, zegt Verboeket. 
Maar wie begeleidt deze jongeren als ze klaar zijn met de opleiding en aan het werk gaan in 
winkels, de schoonmaak, de catering, het productiebedrijf of de groenvoorziening? „Dat 
deden wij dus”, zegt Veugen. „Eigenlijk is dat niet de bedoeling want wij zijn er vooral voor de 
kinderen op school. Maar ja, we kunnen onze oud-leerlingen ook niet zomaar los laten.” 

Vertrouwen 

De scholen moeten dit probleem niet oplossen, vindt Fred Dijk, directeur van 
Werkgeversservicepunt Parkstad. Hij riep de jongerenjobcoaches in het leven die de 
kwetsbare doelgroep verder begeleiden. „Dat moeten mensen zijn die meteen het 
vertrouwen van de jongeren krijgen, veel geduld en energie hebben. Om die schoolverlater - 
hoe kansarm misschien ook - steeds weer een hand in de rug te geven waardoor hij telkens 
weer een stapje verder komt en uiteindelijk zijn plek vindt.” 
Myrna Jegers is sinds juni één van de drie jongerenjobcoaches. Zij leert de jongeren al 
tijdens hun stage kennen en neemt na de opleiding de begeleiding over. Ze leert de 
werkwijze van de school en de leerlingen kennen en helpt het bedrijf bij die begeleiding. Dat 
zal niet eenvoudig zijn. „Ik kan niet zomaar roepen: hoi in ben Myrna, we gaan werken.” Er 
zal een vertrouwensband moeten groeien want uitval heeft lang niet altijd alleen met het 
werk te maken. Er kunnen ook thuis problemen zijn, en als er vertrouwen is zal de jongere 
eerder daarover vertellen, is het idee. Zo moet uiteindelijk de kans van slagen groter worden. 
De begeleiding loopt in principe tot de jongere 23 jaar is. „We helpen ze met hun doelen te 
halen. Het is fantastisch om te zien dat ze steeds een stukje verder komen. Hun 
eigenwaarde groeit, ze doen mee en zijn hartstikke trots op hun werk.” 
 
 
 



Pilot 

Voor deze pilot, die in elk geval een jaar gaat duren, heeft de provincie 170.000 euro 
uitgetrokken voor kwetsbare jongeren. De wethouders van de Parkstadgemeenten besloten 
het te investeren in de jongerenjobcoaches. Mede-aanjager van het project, wethouder Jo 
Schlangen van Kerkrade: „Het is zo belangrijk dat deze groep goed begeleid wordt. Iedereen 
hoort erbij. Fantastisch om te zien hoe ze groeien.” 

 

 


