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Jongeren 16 – 27 jaar in Heerlen 

Wie is wanneer aan zet 
School 

Jongere zit op school 

VMBO BBL, VSO, PRO, MBO 1 en 2 School is aan zet, inclusief begeleiden naar werk. PRO en VSO hebben de begeleiding naar werk weggezet 

bij de jobcoaches van WSP. 

 JENS betrokken: schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulpverlening 

 Bureau VSV aanwezig op school, is betrokken bij dreigende schooluitval (tot 18 jaar handhaven leerplicht) 

VMBO, HAVO, VWO, MBO 3 en 4 School is aan zet 

 JENS betrokken: schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulpverlening. Op MBO voert STAND-BY het 

schoolmaatschappelijk werk uit voor 18+. 

 Bureau VSV aanwezig op school, is betrokken bij dreigende schooluitval (tot 18 jaar handhaven leerplicht) 

Hoger onderwijs School betrokken. 

Jongere wil terug naar school  Bureau VSV kan ondersteunen als de jonger nog geen startkwalificatie heeft.  

Werk 

Jongere wil werken:  

Toegang via duale poort werk en 

inkomen. Bureau VSV wordt 

betrokken. Ook open voor niet-

uitkeringsgerechtigden. 

Zoektermijn van 4 weken. Inzet 

zoektermijn is terug naar school.  

Jongere is direct inzetbaar Werkgeversservicepunt (WSP). Jobcoaches voor PRO en VSO-jongeren. Begeleiden naar werk en op de 

werkplek. 

Jongere is niet direct inzetbaar, maar verwachting is 

arbeidsfit in minder dan een jaar 

Werken voor Heerlen (WVH). Inzet is arbeidsfit maken van de jongere. Daarna overdragen naar WSP of 

rechtstreekse bemiddeling. Ook uitvoering van Nieuw Beschut. 

Jongere heeft grote afstand tot de arbeidsmarkt, is 

mantelzorger, of vrijwilligerswerk is het maximaal 

haalbare. 

Gemeente Heerlen, Bureau re-integratie. Bij vrijwilligerswerk samenwerking met andere partijen zoals 

STAND-BY. 

Jongere is aan het werk  Bureau VSV blijft monitoren. Bij uitval benaderen zij de jongere om ondersteuning aan te bieden. 

(Jongeren zonder startkwalificatie) Voor nu jongeren tot 23 jaar, vanaf 01-01-2024 voor jongeren tot 27 

jaar). 

Dagbesteding 

Dagbesteding is het hoogst 

haalbare 

Jongere is blijvend aangewezen op 24-uurs zorg- of 

bereikbaarheid. 

Dagbesteding via de WLZ (meestal aanmelding vanuit school of kinderdagcentrum): zorgorganisaties. 

Er is geen sprake van noodzaak aan blijvende 24-uurs zorg 

of bereikbaarheid.  

Dagbesteding via de WMO – STAND-BY. 

Overige 

Overige hulpvragen Jongeren niet in beeld of wil niets Actieve benadering en opvolging door Bureau VSV (bij 18+ vrijwillig kader). 

Geld, eenzaamheid, life-events, zelfstandig wonen Quick start app – algemene informatie en informatie over waar de jongere terecht kan voor zijn of haar 

vraag. 

STAND-BY (18+) en JENS: de training 18+, wat nu. 

 

Problematisch alcohol- of drugsgebruik, gamen of gokken Mondriaan, preventief aanbod MOTI-4 

 Dakloos Jongerenopvang Putgraaf 

 

NEET-jongeren; eerste aanspreekpunt 
NEET -jongeren 16-18 18-22 23-27 

Zonder 

startkwalificatie 

Bureau VSV - 

JENS 

Bureau VSV, 

Stand-By 

WVH 

Stand-By 

Met 

startkwalificatie 

JENS Stand-By WSP/  WVH 

Stand-By 

Startkwalificatie: Diploma op niveau HAVO, VWO, MBO2 of hoger 

NEET-jongere: Jongere niet ingeschreven op school, in een traject of aan het werk.  
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Overzicht organisaties betrokken bij kwetsbare jongeren in Heerlen 
 

Partij Doelgroep Aanbod voor jongeren tussen 15 en 27 jaar Contactgegevens 

Gemeente Heerlen 

Bureau Re-integratie 

Alle Heerlense jongeren vanaf 

16 jaar, die een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben (>1 

jaar), mantelzorger zijn of 

waarbij vrijwilligerswerk het 

hoogst haalbare is. 

• Vrijwilligerswerk  

JENS Alle Heerlense jongeren -9 

maanden tot 18 jaar, en hun 

ouders.  

(Ook Landgraaf of Voerendaal).  

• Jeugd- en jongerenwerk; naschoolse activiteiten, 

pauzemomenten op school.  

• Schoolmaatschappelijk werk; individuele en collectieve 

begeleiding door middel van gesprekken en trainingen. 

• Gezinswerkers (meervoudig); meervoudige problematiek 

begeleiden bij de o.a. de 15+ leeftijd tot 18 jaar. 

• Jeugdconsulenten Jens (enkelvoudig); enkelvoudige problematiek 

oppakken bij de leeftijd van 15 tot 18 jaar 

• Collectief aanbod; Trainingen Youngmen, Youngwomen, Head-up, 

rots en water, Impact pubergroep, vertrektraining 

• Activiteiten na en op school, schoolmaatschappelijk VO, 

Interventies VO, Ambulant JW op straat  

• MBO-coaches: begeleiding en ondersteuning studenten VISTA-

college. Individueel en collectief. 

• Sjpruutcafe: inloop voor (tiener)moeders en (tiener)vaders. Geen 

leeftijd aan verbonden. 

• Maatjesprojecten, naast of in plaats van zorg: bijv. Jens-maatje, 

sociaal maatje, activiteitenmaatje. 

 

Aanmelden altijd via 

instroom@jenshelpt.nl 

 

Meer informatie: 

 

Begeleiding en behandeling:  

Contactpersoon: Karima Sedki, 

Lisa Limpens 

 

Collectief aanbod: 

Projectleider: Dorien Reinartz 

 

Maatjes-projecten coördinator: 

Patrick Erkens 

 

 

Mondriaan Jongeren 14 t/m 24 jaar in 

Zuid-Limburg die regelmatig 

drugs gebruiken (zoals alcohol, 

cannabis of anders) of 

regelmatig gokken of gamen. 

• Preventief traject MOTI-4 (gratis). 

• Ook voor jongeren die zelf geen hulpvraag hebben of die het 

probleem zelf niet zien. 

• Bestaat uit 4 individuele gesprekken van ongeveer een uur. 

• Doel: In beeld brengen, kennisoverdracht, bewustwording, 

alternatief gedrag, versterken weerbaarheid. 

• Traject op maat, jongere heeft regie. 

• Ouders/opvoeders worden betrokken (in overleg met de jongere). 

• Wordt meestal uitgevoerd op de verblijfplaats van de jongere 

(school, thuis, jongerenopvang).  

 

Iedereen kan aanmelden of 

bellen om te overleggen: 

088 5067200                                                                                               
of preventie@mondriaan.eu onder 
vermelding van: Moti-4                                   
 

jongeren t/m 24 jaar die in 
behandeling zijn bij Mondriaan en 
een hulpvraag hebben gericht op 
het realiseren van arbeid en/of 
scholing. 
 

• Inventariseren opleidings- en arbeidsverleden, verkennen 

interesses, toekomstwensen.  

• Onderzoeken wat nodig is om datgene te bereiken wat de 

jeugdige wenst, bijv. zinvolle dagbesteding, een studie, cursus of 

werk. Daarnaast ook ondersteuning in het behouden van 

bestaande zinvolle dagbesteding.  

• Het opnieuw vervullen van een rol als student, werknemer, 

collega.  

• Kort- of langdurig, afhankelijk van de vraag.  

• Trajectbegeleiding wordt ingezet in het kader van behandeling en 

in samenwerking/afstemming met betrokken behandelaren. 

 

Alleen voor jongeren die al in 

behandeling zijn. Interne 

aanmelding.  

Jongerenopvang 

Putgraaf 

Jongeren 18 tot 23 jaar, zonder 

kinderen, die door een 

crisissituatie dakloos zijn of 

dreigen te raken.  

• Tijdelijke woonvorm, een persoonlijk begeleider ondersteunt bij 

het behalen van de door de jongere gestelde doelen 

• Dagbesteding als er geen daginvulling zoals school of werk is. 

• Meehelpen in huishouding, koken, schoonmaken.  

Aanmelden via  06-11210519. De 
jongere wordt uitgenodigd langs te 
komen voor een gesprek. Meer 
informatie kan een jongere ook 

mailto:instroom@jenshelpt.nl
mailto:preventie@mondriaan.eu
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• Contact met familie, hobby’s etc., lopen zoveel mogelijk door.  

• Alleen als preventieve handelingen niet meer volstaan, zoals 

begeleiding thuis, casemanagement, andere woonvorm.  

• Bij (het vermoeden van) de noodzaak van een langdurige GGZ-

opname, is GGZ-behandeling een voorwaarde, om als tussenfase 

van de opvang gebruik te kunnen maken. 

 

krijgen via In2yourplace en Outpoet. 
Zij kunnen ook aanmelden.  

Heerlen STAND-BY Alle burgers van Heerlen vanaf 

18 jaar.  

• Algemeen maatschappelijk werk 

• Begeleiding Individueel 

• Dagbesteding of begeleide groepsactiviteiten 

• Groepsbegeleiding  

• Trainingsaanbod 

• Inloop buurtpunten 

• Ondersteuning door vrijwilligers, zoals een sociaal maatje, 

schuldhulpmaatje of taalmaatje.  

 

Algemeen: 045-5604004 

 

Of direct via het SBT 

Vista-college Alle studenten van Vista-college 

Entree 

 

  

Bureau Voortijdig 

Schoolverlaten 

Parkstad Limburg -RMC 

Alle kwetsbare jongeren in 

Parkstad tussen 16 en 23* jaar, 

dit zijn jongeren uit VMBO-BBL, 

MBO1, praktijkonderwijs of 

VSO, en jongeren die 

anderszins kwetsbaar zijn.  

Voor heel Parkstad. 

(vanaf 01-01-2024: tot 27 jaar) 

• Actieve opvolging van alle jongeren die school verlaten zonder 

startkwalificatie tot 23 jaar. Actieve benadering (huisbezoeken) 

van alle jongeren bij uitval, en periodiek als zij daarna geen werk 

(meer) hebben. Bureau VSV is aanwezig op alle scholen in 

Parkstad, en meestal al betrokken voor de uitschrijving.  

• Jongeren adviseren over de mogelijkheden op gebied van school 

en werk 

• Hun ondersteunen om dit te bereiken 

• Workshops geven gericht op het ontdekken van talent, 

scholingsmogelijkheden, of een passende leerwerkplek.  

• Waar nodig verwijzen naar hulpverlening. 

 

Theo de Boer 

t.de.boer@vsv-parkstad.nl 

06-58076861 

 

Wil Augustin 

w.augustin@vsv-parkstad.nl 

06-58076967 

Werken voor Heerlen Alle jongeren in Heerlen vanaf 

16 jaar met afstand tot de 

arbeidsmarkt < 1 jaar. 

 

• Werken in de wijk, positieve aanpak gezinssysteem. Er wordt 

gezocht naar zinvolle werkzaamheden die aansluiten bij de 

interesses en mogelijkheden van de jongere. Ook voor overige 

gezinsleden wordt gekeken naar een passende manier om aan het 

werk te komen of te blijven. Doel is terug naar school of naar een 

betaalde baan. Duur is max 1 jaar. Jongere krijgt een contract bij 

Werken voor Heerlen 

• Algemeen: Praktijkleerroute gekoppeld aan de werksferen. 

Workshops met betrekking tot solliciteren, cv maken en 

sollicitatiegesprekken. Aanbod in huis met diverse partners (denk 

aan Schuldhulpmaatje, Klik en Tik, spreekuur WSP werkcoaches). 

Regelmatig rondleidingen bij bedrijven. 

• Ontwikkeltrajecten via Mijn Spoor, begeleiding naar het maximaal 

haalbare. 

• Werktrajecten in het groen, begeleiding. Naar contract in max 23 

maanden. 

• Nieuw beschut en voortrajecten 

• Duaal traject inburgering, laatste fase inburgering werken + 

taaltraject 

Werken in de wijk en 

ontwikkeltrajecten:  

Lisa Sanna 0629412996 
l.sanna@werkvoorheerlen.nl   
Judith Louwers 0683941648 
j.louwers@werkvoorheerlen.nl 
 
Werktrajecten in het groen: Lisa 
Sanna en Maxine Akihary 
0625489613 
m.akihary@werkvoorheerlen.nl  
 
Nieuw beschut: 
Judith Louwers en Roland Henskens 
0630340318 
r.henskens@werkvoorheerlen.nl     
 
Duaal traject: Maxine Akihary 
 

Werkgeversservicepunt 

- jobcoaches 

Jongeren uit PRO/VSO-

onderwijs tot 23 jaar uit 

Parkstad:  

- Jongeren met profiel 

arbeidsmarkt die hun 

Begeleiden naar werk en op de werkplek. 

• Jongeren worden aangemeld door scholen, VSV, maar ook door 

bijvoorbeeld sociale diensten.  

• Na aanmelding volgt een kennismaking. 

Myrna Jegers 

Myrna.Jegers@wspparkstad.nl 

06-46297812 

 

Rebecca Bakker 

mailto:t.de.boer@vsv-parkstad.nl
mailto:w.augustin@vsv-parkstad.nl
mailto:l.sanna@werkvoorheerlen.nl
mailto:j.louwers@werkvoorheerlen.nl
mailto:m.akihary@werkvoorheerlen.nl
mailto:r.henskens@werkvoorheerlen.nl
mailto:Myrna.Jegers@wspparkstad.nl
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opleiding afmaken en 

uitstromen naar de 

arbeidsmarkt. Zij worden 

door school overgedragen.  

- Jongeren die bij VSV 

terechtkomen / zijn 

terechtgekomen, ofwel na 

schoolverlaten ofwel na 

afloop van hun eerste 

arbeidscontract na afronding 

van hun opleiding. 

- Jongeren met een PRO/VSO 

achtergrond die bij VSV 

terechtkomen nadat ze 

Entree hebben geprobeerd 

maar hierop voortijdig zijn 

uitgevallen.  

 

• Vervolgens brengen we samen in kaart wat de jongere wil en 

kan. Ook stellen we een Plan van Aanpak op. 

• We kijken naar de mogelijkheden van de jongere en leveren 

maatwerk in het zoeken van een geschikte werkplek.  

• We regelen gesprekken en begeleiding bij de werkgever. 

• We begeleiden de jongere naar werk, op de werkplek zelf en we 

ondersteunen de werkgever waar de jongere werkzaam is. 

 

Rebecca.Bakker@wspparkstad.nl 

06-39838812 

 

Davey Goverde 

Davey.Goverde@wspparkstad.nl 

06-53829183 

 

mailto:Rebecca.Bakker@wspparkstad.nl
mailto:Davey.Goverde@wspparkstad.nl

