
Er is een manier om jongeren uit het 

voortgezet speciaal onderwijs of praktijk-

onderwijs via het beproefde mbo-model 

van werkend leren toe te leiden naar werk. 

Als speciaal voor deze doelgroepen erkend 

leerbedrijf, kunt u gedurende langere tijd 

een leerling stage laten lopen. U kneedt 

hem of haar binnen uw organisatie, waar-

na u de leerling een baan aanbiedt voor 

werk naar vermogen. Denk aan assiste-

rende, ondersteunende en producerende 

werkzaamheden. Daarmee biedt u deze 

kwetsbare jongeren perspectief.

Participatieafspraken
Elke leerling heeft zijn eigen talenten en 

vaardigheden waarmee uw bedrijf ook 

echt geholpen is. Met zijn praktijkverkla-

ring – die door veel brancheorganisaties 

wordt gedragen – kan de leerling aan an-

deren laten zien wat zijn mogelijkheden 

zijn en kan hij dus beter deelnemen aan de 

maatschappij. Door een jongere met een 

beperking op te leiden komt u als bedrijf 

tegemoet aan de participatieafspraken. 

Op www.100000banen.nl vindt u inspi-

rerende voorbeelden van bedrijven die u 

voorgingen, bedrijven die daarmee sociaal 

ondernemen.

Waarom sociaal ondernemen?
Sociale ondernemingen doen het beter 

ten opzichte van de concurrentie. De 

gunfactor is hoger. Goed zijn voor je 

omgeving, een bijdrage leveren aan de 

maatschappij, betrokken zijn – het zijn 

eigenschappen die worden beloond.  

Medewerkers van bedrijven die ook een 

maatschappelijk doel nastreven zijn  

gelukkiger en productiever. Sociaal onder-

nemen levert dus op! 

Voor wie is het?
Het gaat om leerlingen vanuit het 

voortgezet speciaal onderwijs en prak-

tijkonderwijs. Maar ook om mensen in de 

Wajong die kunnen werken, mensen met 

een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoor-

ziening), een WIW-baan (Wet inschakeling 

werkzoekenden) of een ID-baan (Besluit 

in- en doorstroombanen).

Scholing tot interne jobcoach
Omdat het begeleiden van jongeren met 

een beperking speciale vaardigheid vraagt 

van de praktijkopleider, is er aanvullende 

scholing tot interne jobcoach. Hiervoor 

kunt u bij UWV de subsidie ‘interne job-

coach’ aanvragen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanpak 

voor jongeren met een beperking, 

over mogelijke subsidies en wat 

de kansen zijn voor uw bedrijf? Ga 

naar www.s-bb.nl/beperking en 

vind uw regionale adviseur voor 

jongeren met een beperking.

Elk jaar komen 10.000 

leerlingen uit het voortgezet 

speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs op de 

arbeidsmarkt. Deze jongeren 

zijn niet in staat om een 

diploma te halen op mbo-

niveau. Samen met u kunnen 

scholen deze leerlingen wel 

opleiden voor werkprocessen 

die u uit het middelbaar 

beroepsonderwijs herkent.
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