
SamenWerkTraject 
Zwolle 
Sinds 2018 werken praktijkonderwijs, 
entreeonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs in Zwolle intensief 
samen met Tiem (voorheen sociale 
werkvoorziening gemeente Zwolle) om 
de kansen op de arbeidsmarkt van de 
leerlingen/studenten van deze scholen 
te vergroten. Door de samenwerking 
van zeven Zwolse scholen en Tiem 
krijgen jongeren meer zicht op hun 
arbeidsmogelijkheden en stromen 
zij zo mogelijk direct door naar een 
passende stage of (beschut) werk. De 
samenwerking is tot stand gekomen 
vanaf de werkvloer en de uitvoerders 
zijn eigenaar van het project. Op 
directieniveau en bestuursniveau is er 
volledig commitment.

PARTNERS 
 
•  Thorbecke Scholengemeenschap, 

praktijkonderwijs
•  Talentstad, praktijkonderwijs
•  Mbo Deltion College, Entree
•  Mbo Landstede, Entree
•  De Ambelt, vso cluster 4
•  De Twijn, vso cluster 3
•  Greijdanus College, praktijkroute - vmbo
•  Tiem (voorheen sociale werkvoorziening 

gemeente Zwolle)

AANLEIDING 
 
In de transformatieagenda ‘(Arbeids-)participatie 
en bijstand’ van de gemeente Zwolle staat dat er 
in 2020 zoveel mogelijk Zwollenaren in een zo 
regulier mogelijke omgeving werken: een inclusieve 
arbeidsmarkt. Jongeren in vso/entree/pro worden 
expliciet genoemd. Deze groepen hebben hierbij een 
extra steuntje in de rug nodig. Het wegvallen van de 
Wajong, Wsw en dagbesteding vanuit de AWBZ, was 
aanleiding voor de genoemde partners om intensief 
samen te gaan werken met het doel deze jongeren een 
betere en eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven.

DOELEN EN AMBITIES 
 
•  Kansen van kwetsbare jongeren vergroten om 

door te stromen naar betaalde arbeid of beschut 
werk.

•  Uitgebreider talentonderzoek doen bij leerlingen 
die niet weten wat zij willen.

•  Stageplakken genereren voor Entreestudenten 
die (nog) niet in staat zijn om stage te lopen in het 
bedrijfsleven.

•  Leerlingen ervoor toerusten (vaardigheden 
aanleren) om individueel extern stage te kunnen 
lopen.

•  Leerlingen de vereiste werknemersvaardigheden 
bijbrengen.

PRAKTIJKVOORBEELD

 



DE PRAKTIJK 
 
Leerlingen lopen stage bij Tiem en krijgen 
hierdoor zicht op hun arbeidsmogelijkheden. 
Zo mogelijk stromen zij direct door naar stage 
of (beschut) werk. Het gaat om leerlingen met 
complexe ondersteuningsbehoeften, die daardoor 
doorgaans niet aan de slag kunnen bij een regulier 
stagebedrijf. Daarnaast missen zij ervaring en 
werknemersvaardigheden en hebben zij vaak 
geen realistisch beeld van de arbeidsmarkt. De 
stage en begeleiding bij Tiem is erop gericht dat de 
jongeren daarin meer inzicht krijgen, de benodigde 
vaardigheden ontwikkelen en doorstromen naar stage 
of (beschut) werk.

De accountmanagers en consulenten van Tiem 
werken samen met de vertegenwoordigende docent 
uit het onderwijs en met de stagedocenten. De 
onderwijskundige en begeleidende kennis en expertise 
uit het onderwijs komt samen met de expertise en 
kennis over de arbeidsmarkt van Tiem. Dat is de kracht 
van het SamenWerkTraject. Tiem stelt werkruimte, 
kantoor en werkbegeleiders ter beschikking.

UITDAGINGEN 
 
Er is overeenstemming vereist over de formatieve 
investering. Daarnaast zijn subsidieaanvragen en de 
administratieve belasting aandachtspunten.
 

OPBRENGSTEN 

•  Directe plaatsing in beschut werk.
•  Directe plaatsing in betaald werk.
•  Doorplaatsing naar een reguliere stageplaats.
•  Opbouw van schoolgang (bij thuiszitters).

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Omdat er als gevolg van de invoering van passend 
onderwijs ook in het vmbo steeds meer kwetsbare 
jongeren extra begeleiding nodig hebben, willen we 
de aanpak mogelijk uitbreiden naar het vmbo.
Daarnaast streven we een intensievere samenwerking 
met het UWV na, omdat het UWV verantwoordelijk 
is voor de uitvoering van de beoordeling van het 
arbeidsvermogen (ABA). Eerder betrokken zijn 
betekent vaak een betere beoordeling.

MEER INFORMATIE 
 
www.iekclichtenvoorde.nl
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