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Planning maatregelen in kabinetsreactie IBO JmAA 

 

a. Wet- en regelgeving  

Doel Actie en resultaat Planning  Trekker  

Regierol bij 

gemeenten en 

spiegelbepalingen 

in relevante 

wetgeving 

Ambtelijke werkgroep van Rijk en gemeenten werkt uit hoe 

verduidelijking in de wet kan helpen bij het expliciteren van de regierol 

en het versterken van de samenwerking. Werkgroep bereidt eventueel 

benodigd wetsvoorstel voor. 

Najaar 2019 instelling 

werkgroep. Oplevering 

verkenning 2020. Eerste 

mogelijkheid inwerkingtreding 

wetgeving 2023. 

Ministerie van 

SZW 

Jongeren van 16-

27 jaar met een 

afstand tot de 

arbeidsmarkt 

integraal in beeld  

Ambtelijke werkgroep van Rijk, gemeenten en andere partners 

beschrijft hoe (binnen de kaders van de AVG) een sluitende grondslag 

in wet- en regelgeving tot stand kan komen om de doelgroep in beeld te 

(kunnen) brengen. Ze bekijkt welke gegevens precies in beeld gebracht 

moeten en kunnen worden en of hiervoor in meerdere wetten 

spiegelbepalingen nodig zijn. De werkgroep verkent hierbij ook de 

mogelijkheid om te gaan werken met een risicoprofielmodel en een 

vlagsysteem. De werkgroep zoekt voor zover mogelijk aansluiting 

Jongeren in Beeld en het traject UPP.  

Najaar 2019 instelling 

werkgroep. Oplevering 

verkenning 2020. Eerste 

mogelijkheid inwerkingtreding 

wetgeving en 

monitoringsfunctionaliteit 2023. 

 

Ministerie van 

OCW en SZW  

Aanpassen vier 

weken zoektermijn 

Participatiewet 

Besloten is de vier weken zoektermijn te schrappen voor een specifieke 

groep jongeren met evidente arbeidsbeperkingen. Dit wordt geregeld in 

het wetsvoorstel breed offensief. 

Streven is om het wetsvoorstel 

in het najaar van 2019 aan de 

Tweede Kamer aan te bieden. 

Ministerie van 

SZW 

Nieuwe regeling 

regionale vsv-

plannen 2021-

2024 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs, mbo en gemeenten ontvangen 

een brief met de contouren van de regeling voor de vervolgaanpak voor 

de nieuwe ronde regionale vsv-plannen voor de periode 2021-2024. 

Brief oktober 2019. Gesprekken 

met regio in nieuwe ronde.  

Ministerie van 

OCW 

Pilots verlengde 

kwalificatieplicht 

Er komt wetgeving die het mogelijk maakt voor RMC-regio’s om pilots 

te doen met een verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar.  

Aanbieding aan de Tweede 

Kamer voor de zomer van 2021 

Ministerie van 

OCW 

b. Onderzoek en verkenningen 

Doel Actie en resultaat Planning   

Onderzoek/verken

ning life coaching 

 

Het kabinet gaat een verkenning doen naar bestaande goede praktijken 

en werkzame elementen van integrale ondersteuning. De inzichten 

zullen breed worden verspreid onder de partijen in het sociaal domein. 

Onderzoek gereed in 

2020/2021 

Ministerie van 

SZW 

Onderzoek 

maatschappelijke 

kosten-

batenanalyse 

Het kabinet zet in op onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten 

(MKBA-onderzoek) en het ontwikkelen van tools voor gemeenten en 

partners.  

Onderzoek gereed in 

2020/2021 

Ministerie van 

SZW 

Flexibiliteit In de brede heroverweging ‘Talenten benutten op de arbeidsmarkt’ ook Uiterlijk februari 2020 wordt de Ministerie van 
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diplomagerichte 

bekostiging 

worden verkend welke alternatieve arrangementen er mogelijk zijn voor 

de huidige publieke bekostiging van diplomagerichte trajecten.  

heroverweging afgerond. Financiën en 

OCW 

Inrichting mbo-

niveau 2 

In de verkenning naar toekomstbestendige bekostiging wordt met de 

sector verkend hoe meer financiële ruimte voor begeleiding binnen 

niveau 2 mogelijk is. De inrichting van niveau 2 opleidingen door 

verruiming mogelijkheden bredere  basis in kwalificaties,  offensief 

leerbanen niveau 2 zal door SBB worden opgepakt. OCW zal SBB 

verzoeken remediërende keuzedelen voor niveau 2 mogelijk te maken.   

De verkenning bekostiging mbo 

is eind 2020 gereed. SBB krijgt 

in 2019 verzoek voor 

doorlichten kwalificaties en 

leerbanenoffensief.  

Ministerie van 

OCW 

 

c. Pilots en leercirkels  

Doel Actie en resultaat Planning   

Pilot nazorg mbo Het kabinet geeft uitvoering aan de motie Kwint/Özdil. Vanaf komend 

schooljaar (2019-2020) worden de eerste cohorten van jongeren die 

uitstromen uit de entree en/of niveau 2 gevolgd en begeleid. Geleerde 

lessen worden in kaart gebracht en actief verspreid.  

 

Pilot loopt tot en met 2020. 

Borging geleerde lessen in 

onderzoek en leercirkels. 

Onderzoek eind 2020 gereed 

Ministerie van 

OCW  

Pilot praktijkleren 

mbo met een 

praktijkverklaring 

Met pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo wordt 

verkend welke kansen deze praktijkleerroute op maat voor werkenden 

en werkzoekenden zonder startkwalificatie biedt. De pilots worden, in 

opdracht van OCW en SZW, uitgevoerd onder regie van de 

Programmaraad en SBB.  

Pilot loopt tot en met 2020. Ministerie van 

SZW en OCW 

Pilot mbo-

verklaring 

Het kabinet introduceert de mbo-verklaring, waarmee een student, voor 

wie het nog niet haalbaar is de opleiding af te ronden, kan aantonen 

wat hij kan en zo een start kan maken op de arbeidsmarkt. Eventueel 

kan de student op een later moment herstarten met de opleiding en 

alsnog het diploma behalen. Met een pilot mbo-verklaring onderzoekt 

OCW met onderwijs en bedrijfsleven het testmodel.  

Pilot loopt tot en met 2020.  Ministerie van 

OCW 

Pilot Toekomstplan Bij de verkenning naar de life coach worden ook de lopende pilots 

Toekomstplan van VWS betrokken, die in het kader van de uitwerking 

van het programma Zorg voor de jeugd (actielijn 4) worden uitgevoerd. 

De inzichten zullen breed worden verspreid onder de partijen in het 

sociaal domein. 

Onderzoek lifecoaching gereed 

in 2020/2021 

Ministerie van 

SZW 

Project Simpel 

switchen 

Het project ‘Simpel switchen’ is erop gericht dat mensen makkelijker de 

stap gaan zetten richting werk, maar ook eenvoudig terug kunnen 

vallen op de uitkering, mocht het werken toch niet lukken. Het project 

wordt samen met onder meer Divosa uitgevoerd. 

De Tweede Kamer wordt voor 

eind 2019 geïnformeerd over 

de voortgang  

Ministerie van 

SZW 


