
Handvatten voor gesprek
Bestuur en beleid: hoe staat de samenwerking tussen gemeenten, 
mbo en (jeugd)hulp ervoor? 

Deze plaat bevat vragen over de samenwerking tussen mbo en (jeugd)hulpverlening. De vragen dienen 
als handvat voor een constructief gesprek daarover tussen bestuurders en beleidsmakers. Afhankelijk 
van de fase waarin uw samenwerking zich bevindt, kunt u de vragen uitkiezen die het beste bij uw 
dagelijkse praktijk passen. De geformuleerde antwoorden geven ongetwijfeld aanleiding tot acties. Deze 
acties kunt u op de achterkant kwijt. Zo ontstaat een actiepuntenlijst waaraan vervolg gegeven kan 
worden. Dit alles met als doel om mbo-studenten in uw regio zo optimaal mogelijk te ondersteunen in 
hun contact met de betreffende mbo-instelling en (jeugd)hulpverlening. 

Fase: Verkennen

Is er een bestuurlijk overleg in de regio dat initiatief kan 
nemen tot samenwerking? Zo nee, hoe kunnen jullie er in 
de regio dan toe komen? 

Ga na welke partners voor bestuurlijk overleg nodig zijn 
en breng hen om tafel.

	 Denk aan verantwoordelijke financiers: gemeenten,
regionale inkooporganisaties, mbo-instellingen en
zorgverzekeraar(s). Denk ook aan instellingen die betrokken
zijn bij de ondersteuningsvragen zoals wijkteams, (jeugd)hulp-
instellingen, wmo-instellingen of schuldsanering.

In hoeverre speelt een centrumgemeente in deze ((jeugd)
hulp)regio een rol? Welke rol pakt deze centrumgemeente 
en welke invloed heeft dit voor kleine(re) gemeenten? 

	 Als de rol van de centrumgemeente legitiem is, faciliteert
dit de mogelijkheid om niet alleen namens de gemeente maar
ook namens de regio afspraken te maken over de verbinding.

Wie financiert de aansluiting tussen mbo en (jeugd)hulp? 
En hoe is dit dan gefinancierd?

	 Wees transparant over financiering. Dat is een belangrijke
basis voor goede samenwerkingsafspraken. Wat wordt bekostigd
vanuit onderwijsmiddelen en welk deel door gemeenten
(vanuit (jeugd)hulpverlening, Wmo of Participatiewet) en/of
zorgverzekeraar?

Wie voert de regie? 

	 De mbo-instellingen voeren regie op het onderwijsproces.
De gemeenten op de organisatie van de hulp en steun bij
maatschappelijke ondersteuning en arbeidstoeleiding.
Afspraken over de regie van het samenwerken dienen zij in
onderling overleg te maken.

Heeft u uw populatie mbo-studenten goed in beeld? 
Waar komen ze vandaan? In welke gemeente wonen zij? 
En naar welke scholen gaan zij? 

	 De regionale verschillen zijn groot. Als landelijke
vuistregel kan gebruikt worden: 30% uit de plaats van
vestiging van de mbo-instelling, 40% uit de regio, 30% van
buiten de regio.

Ga na wat de aard en omvang van ondersteuningsvragen 
van de studenten zijn. Verken het aanwezige onder-
steunings   aanbod in en buiten de instelling. Hoe breed is 
het regionale karakter van de mbo-instelling(en)? Welke 
vragen roept dit vervolgens op voor de samenwerking 
tussen mbo en (jeugd)hulp? Met wie en op welke schaal 
zijn afspraken realistisch?

Fase: Verbeelden

Op welke manier betrekt de gemeente/betrekken 
gemeenten het mbo bij visieontwikkeling over de 
aansluiting van het sociale domein op het onderwijs? 

Welke ambities bestaan er aangaande de samenwerking 
tussen mbo en (jeugd)hulp?

	 Deel onderling de visies op ondersteuning aan studenten
in het mbo en breng deze samen tot één. Zorg voor een
bestuurlijke opdrachtgever en bijbehorend kader.
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Is er een bestuurlijk overleg in de regio dat initiatief kan 
nemen tot samenwerking? Zo nee, hoe kunnen jullie er in 
de regio dan toe komen? 

Ga na welke partners voor bestuurlijk overleg nodig zijn  
en breng hen om tafel.

	 Denk	aan	verantwoordelijke	financiers:	gemeenten,	
regionale	inkooporganisaties,	mbo-instellingen	en	
zorgverzekeraar(s).	Denk	ook	aan	instellingen	die	betrokken	
zijn	bij	de	ondersteunings	vragen	zoals	wijkteams,	(jeugd)hulp-
instellingen,	wmo-instellingen	of	schuldsanering.

In hoeverre speelt een centrumgemeente in deze ((jeugd)
hulp)regio een rol? Welke rol pakt deze centrum gemeente 
en welke invloed heeft dit voor kleine(re) gemeenten? 

 

	 Als	de	rol	van	de	centrumgemeente	legitiem	is,	faciliteert	
dit	de	mogelijkheid	om	niet	alleen	namens	de	gemeente	maar	
ook	namens	de	regio	afspraken	te	maken	over	de	verbinding.

Wie financiert de aansluiting tussen mbo en (jeugd)hulp? 
En hoe is dit dan gefinancierd?

 

	 Wees	transparant	over	financiering.	Dat	is	een	belangrijke	
basis	voor	goede	samenwerkingsafspraken.	Wat	wordt	bekostigd	
vanuit	onderwijsmiddelen	en	welk	deel	door	gemeenten	 
(vanuit	(jeugd)hulpverlening,	Wmo	of	Participatie	wet)	en/of	 
zorg	verzekeraar?

Wie voert de regie? 

 

	 De	mbo-instellingen	voeren	regie	op	het	onderwijsproces.	 
De	gemeenten	op	de	organisatie	van	de	hulp	en	steun	bij	
maatschappelijke	ondersteuning	en	arbeidstoeleiding.	
Afspraken	over	de	regie	van	het	samenwerken	dienen	zij	in	
onderling	overleg	te	maken.

Heeft u uw populatie mbo-studenten goed in beeld? 
Waar komen ze vandaan? In welke gemeente wonen zij? 
En naar welke scholen gaan zij? 

	 De	regionale	verschillen	zijn	groot.	Als	landelijke	
vuistregel	kan	gebruikt	worden:	30%	uit	de	plaats	van	
vestiging	van	de	mbo-instelling,	40%	uit	de	regio,	30%	van	
buiten	de	regio.

Ga na wat de aard en omvang van ondersteuningsvragen 
van de studenten zijn. Verken het aanwezige onder-
steunings   aanbod in en buiten de instelling. Hoe breed is 
het regionale karakter van de mbo-instelling(en)? Welke 
vragen roept dit vervolgens op voor de samen  werking 
tussen mbo en (jeugd)hulp? Met wie en op welke schaal 
zijn afspraken realistisch?

Fase: Verbeelden

Op welke manier betrekt de gemeente/betrekken 
gemeenten het mbo bij visieontwikkeling over de 
aansluiting van het sociale domein op het onderwijs? 

Welke ambities bestaan er aangaande de samenwerking 
tussen mbo en (jeugd)hulp?

	 Deel	onderling	de	visies	op	ondersteuning	aan	studenten	
in	het	mbo	en	breng	deze	samen	tot	één.	Zorg	voor	een	
bestuurlijke	opdrachtgever	en	bijbehorend	kader. 



Hoe vertalen jullie deze ambities naar concrete resultaten?

	 Bespreek met betrokkenen (jongeren, professionals,
bestuurders) welke resultaten per ambitie behaald moeten
worden en hoe je dit met behulp van welke indicatoren gaat
meten (vooraf en achteraf).

Fase: Vormgeven

Hoe sluit de ondersteuningsstructuur van het mbo aan 
op die van de gemeenten (en andersom)?

	 Draag zorg voor een heldere aansturing en
(overleg)structuur met betrokken partijen.

Waaraan dient de ondersteuning te voldoen? 

	 Bepaal de kwaliteitseisen. Maak onderscheid tussen
onderwijs en gemeenten. Denk hierbij aan sluitende
werkprocessen, periodieke toetsing op basis van casuïstiek
of ingezette hulp, een integraal beeld en continuïteit van
ondersteuning.

Hoe creëert u op organisatieniveau ruimte om een 
dekkend aanbod voor de student te ontwikkelen met de 
focus op het doorlopen van de schoolloopbaan?

	 Draag zorg voor tijd en ruimte om te mogen leren en
ontwikkelen. Benut de feedback van studenten en collega’s.
Leer van andere werkpraktijken. Reflectie op de praktijk zorgt
voor professionals die kritisch zijn op zichzelf en op collega’s,
wat uitnodigt tot verbetering en ontwikkeling van het eigen
handelen.

Hoe geeft u aandacht aan ruimte voor professionalisering 
van professionals op de werkvloer?

	 De samenwerking tussen mbo en (jeugd)hulp is niet
vanzelfsprekend. In beide sectoren vraagt samenwerking om
specifieke competenties. Besteed daarom tijd aan coaching,
training, intervisie en supervisie.

Fase: Verankeren

Wat levert de aansluiting tussen mbo en 
(jeugd)hulpverlening op? 

	 Bepaal en monitor de geleverde uitkomsten. Zorg voor
periodieke verslaglegging als onderdeel van kwaliteitsbeleid.
Bespreek de resultaten en bepaal verbeteracties met
betrokkenen.

Hoe draagt u samen zorg voor continuïteit? 

	 Een gemeenschappelijke regionale visie op het
aansluitingsvraagstuk lijkt een voorwaarde om alle
gemeenten financieel te laten participeren en daar meer-
jarenafspraken over vast te leggen. Ondersteun met een
monitor die de resultaten gericht in beeld brengt.

Welke factoren zijn nog meer van belang voor 
continuïteit in financiering?

	 Borg door bestuurlijke besluitvorming (in regioverband) en
verantwoording over de financiering in meerjarenafspraken
(in regioverband) en geleverde uitkomsten. Zorg voor
afstemming en samenhang met andere bestuurlijke gremia
(zorgverzekeraar, gemeente, regio, school).

> In Leeuwarden is een verdeelsleutel afgesproken tussen alle 
Friese gemeenten. Door het succes van de huidige werkwijze 
zijn de wethouders van deze gemeenten inmiddels 
overtuigd van de effectiviteit en efficiency van de inzet.

> De gemeente Zwolle heeft een projectsubsidie toegekend 
voor het Deltion Jongerenteam. Samen nemen zij de 
verantwoordelijkheid voor borging van de uitkomsten.

Welke aanpak werkt het beste? 

	 Dankzij de gesprekken met de drie voorbeelden weten we
dat samenwerking in de praktijk alleen effectief kan zijn mits
beleid en management een consequente uitvoering steunen,
borgen en dragen.

  Acties

Hoe vertalen jullie deze ambities naar concrete resultaten?

	 Bespreek	met	betrokkenen	(jongeren,	professionals,	
bestuurders)	welke	resultaten	per	ambitie	behaald	moeten	
worden	en	hoe	je	dit	met	behulp	van	welke	indicatoren	gaat	
meten	(vooraf	en	achteraf).	

Fase: Vormgeven

Hoe sluit de ondersteuningsstructuur van het mbo aan 
op die van de gemeenten (en andersom)?

	 Draag	zorg	voor	een	heldere	aansturing	en	 
(overleg)structuur	met	betrokken	partijen.

Waaraan dient de ondersteuning te voldoen? 

	 Bepaal	de	kwaliteitseisen.	Maak	onderscheid	tussen	
onderwijs	en	gemeenten.	Denk	hierbij	aan	sluitende	
werkprocessen,	periodieke	toetsing	op	basis	van	casuïstiek	
of	ingezette	hulp,	een	integraal	beeld	en	continuïteit	van	
ondersteuning.

 

Hoe creëert u op organisatieniveau ruimte om een 
dekkend aanbod voor de student te ontwikkelen met de 
focus op het doorlopen van de schoolloopbaan?

 

	 Draag	zorg	voor	tijd	en	ruimte	om	te	mogen	leren	en	
ontwikkelen.	Benut	de	feedback	van	studenten	en	collega’s.	
Leer	van	andere	werkpraktijken.	Reflectie	op	de	praktijk	zorgt	
voor	professionals	die	kritisch	zijn	op	zichzelf	en	op	collega’s,	
wat	uitnodigt	tot	verbetering	en	ontwikkeling	van	het	eigen	
handelen.

 
Hoe geeft u aandacht aan ruimte voor professionalisering 
van professionals op de werkvloer?

 

	 De	samenwerking	tussen	mbo	en	(jeugd)hulp	is	niet	
vanzelfsprekend.	In	beide	sectoren	vraagt	samenwerking	om	
specifieke	competenties.	Besteed	daarom	tijd	aan	coaching,	
training,	intervisie	en	supervisie.	

Fase: Verankeren

Wat levert de aansluiting tussen mbo en  
(jeugd)hulpverlening op? 

	 Bepaal	en	monitor	de	geleverde	uitkomsten.	Zorg	voor	
periodieke	verslaglegging	als	onderdeel	van	kwaliteitsbeleid.	
Bespreek	de	resultaten	en	bepaal	verbeteracties	met	
betrokkenen.	

Hoe draagt u samen zorg voor continuïteit? 

 

	 Een	gemeenschappelijke	regionale	visie	op	het	
aansluitings		vraagstuk	lijkt	een	voorwaarde	om	alle	
gemeenten	financieel	te	laten	participeren	en	daar	meer-
jaren	afspraken	over	vast	te	leggen.	Ondersteun	met	een	
monitor	die	de	resultaten	gericht	in	beeld	brengt.

Welke factoren zijn nog meer van belang voor 
continuïteit in financiering?

	 Borg	door	bestuurlijke	besluitvorming	(in	regio	verband)	en	
verantwoording	over	de	financiering	in	meer	jarenafspraken	
(in	regioverband)	en	geleverde	uitkomsten.	Zorg	voor	
afstemming	en	samenhang	met	andere	bestuurlijke	gremia	
(zorgverzekeraar,	gemeente,	regio,	school).

> In Leeuwarden is een verdeelsleutel afgesproken tussen alle 
Friese gemeenten. Door het succes van de huidige werkwijze 
zijn de wethouders van deze gemeenten inmiddels 
overtuigd van de effectiviteit en efficiency van de inzet.

> De gemeente Zwolle heeft een projectsubsidie toegekend 
voor het Deltion Jongerenteam. Samen nemen zij de 
verantwoordelijkheid voor borging van de uitkomsten.

Welke aanpak werkt het beste? 

	 Dankzij	de	gesprekken	met	de	drie	voorbeelden	weten	we	
dat	samenwerking	in	de	praktijk	alleen	effectief	kan	zijn	mits	
beleid	en	management	een	consequente	uitvoering	steunen,	
borgen	en	dragen.	

  Acties


