
Wat is Ketensamenwerking Kansverdienende Jongeren?
Ketensamenwerking Kansverdienende Jongeren (KKJ) is een bundeling van alle 
expertise rondom jongeren die op de route van onderwijs naar arbeidsmarkt zijn 
vastgelopen en die deze route graag willen vervolgen. Daarnaast is het experti-
senetwerk KKJ vooral bedoeld voor jongeren die uiteindelijk vanuit de entreeop-
leiding niet instromen in het MBO en die dus geen startkwalificatie halen, en voor 
wie een andere passende route richting arbeid en zelfstandigheid gevonden moet 
worden. Binnen het expertisenetwerk maken we samen de ruimte om te verbin-
den, te innoveren en te experimenteren.    

 Nieuwsbrief 
 

gemeente

Wat is Matchpoint?
Matchpoint is een expertisenetwerk 
waarin jongeren, die zich melden 
omdat ze (in het onderwijs) vastlo-
pen, worden besproken en door-
verwezen naar de meest passende 
leer- en/of werkomgeving. Ook is er 
bemiddeling en ondersteuning van 
korte duur, op basis van diagnose 
en onderzoek, om zo gezamenlijk 

te bepalen wat de meest passende 
route van onderwijs naar arbeids-
markt is. Tenslotte zijn plaatsing 
en monitoring van belang om zo te 
kunnen beoordelen of de ketensa-
menwerking effectief en efficiënt is 
en of de jongeren daadwerkelijk een 
steuntje in de rug ervaren.

Waarom ketensamenwerking?
Jongeren ontwikkelen zich het 
beste als ze ruimte krijgen om hun 
talenten te ontplooien. Dit gaat 
echter niet altijd vanzelf. Sommige 
jongeren hebben, om wat voor re-
den dan ook, niet de mogelijkheid 
om binnen het MBO regulier door 
te stromen naar tenminste niveau 
2. Deze jongeren verdienen wel 
degelijk een kans om via passend 
onderwijs naar betaald werk door 
te groeien. Hier hebben ze een 
goed netwerk om zich heen voor 
nodig. Een netwerk waarin goed 
wordt samengewerkt en waarin 
men elkaar versterkt.   

Wat is onze missie?
Wij werken in Lelystad effectief 
samen om voor kwetsbare jonge-
ren zonder startkwalificatie een 
duurzame overgang van onderwijs 
naar arbeidsmarkt te realiseren.

Wie zijn de samenwerkende 
partijen?
De partijen die zich verbonden heb-
ben aan de ketensamenwerking 
zijn MBO College Lelystad, Eduvier 
Onderwijsgroep, Stichting Voort-
gezet Onderwijs Lelystad (SVOL), 
gemeente Lelystad, Groenhorst 
Lelystad en Werkbedrijf Lelystad. 
Deze partijen hebben twee nieuwe 
vormen van ondersteuning op-
gericht, namelijk Matchpoint en 
Entree Arbeid.

Wat is Entree Arbeid?

Ketensamenwerking Kansverdienende Jongeren in Lelystad

Entree Arbeid biedt jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie een 
kans op een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Op de locatie Vaartweg 67 in 
Lelystad krijgen jongeren begeleiding en training in de meest passende leer- en 
werkomgeving. Het behalen van een gerichte arbeidskwalificatie met de beno-
digde ondersteuning van de Talentmeester staat voorop. In feite vormt Entree 
Arbeid een extra uitstroomprofiel vanuit de entreeopleiding richting arbeid. In 
voorkomende gevallen kan Entree Arbeid ook benut worden als pre-entreeop-
leiding voor jongeren die nog niet klaar zijn voor het MBO. Tenslotte kan gebruik 
gemaakt worden van de infrastructuur en ‘know how’ van leerwerkbedrijf Flevo-
drome.    



- Matchpoint heeft van 1 augustus 2015 tot 1 april 2016 63 besprekingen ge-
voerd over 48 unieke jongeren;

- In alle gevallen is een concreet vervolgaanbod en een casusverantwoordelijke 
benoemd;

- De lijnen tussen de deelnemende partijen in Matchpoint zijn kort, ook buiten 
het overleg om in de dagelijkse uitvoering;

- Het gemeenschappelijk belang van het Matchpointoverleg wordt breed ge-
dragen en de weg naar Matchpoint wordt door de mensen uit het veld steeds 
beter gevonden;  

- Entree Arbeid heeft tussen medio augustus 2015 en medio maart 2016 een 
aanbod geboden aan 26 jongeren;

- Van de 26 gestarte deelnemers in Entree Arbeid stroomt ruim 50% binnen een 
half jaar uit richting arbeid of vervolgonderwijs;

- Van 12 deelnemers (46%) weten we nu dat er sprake is van een forse taalach-
terstand, hetgeen doorstromen richting vervolgonderwijs of arbeid bemoei-
lijkt;

- Van 8 deelnemers (31%) weten we nu dat sprake is van psychiatrische, 
sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek, waardoor inzet van o.a. de 
Talentmanager noodzakelijk is.  

Wat is onze leidende filosofie?

- We kijken naar de persoon en we 
werken vanuit vertrouwen;

- We appelleren aan de vitaliteit van 
jonge werknemers in spé;

- We passen scholingstrajecten aan 
op de vraag vanuit de arbeids-
markt;

- We werken toe naar volwaardig 
participerende burgers. Even voorstellen

Hoe heet je?  
Mijn naam is Ghislaine Maryane 
Maduro.
Hoe oud ben je? 
Ik ben 27 jaar oud. 
Waar woon je? 
Ik woon in Lelystad.
Hoe kwam je in contact met En-
tree Arbeid? 
Ik kwam in contact met Entree 
Arbeid toen ik een opleiding wilde 
gaan doen bij het MBO College in 
Lelystad.
Wat heeft Entree Arbeid voor je 
betekend? 
Entree Arbeid heeft veel voor mij 
betekend omdat ik cursussen kon 
doen waar ik eerder niet van kon 
dromen.
Welke cursussen heb je gevolgd 
via Entree Arbeid? 
Via Entree Arbeid heb ik twee 
cursussen gevolgd: een empower-
ment-training en een cursus voor 
hef- en  reachtruckchauffeur.
Wat heeft dit veranderd in jouw 
situatie? 
Wat het in mijn situatie heeft ver-
anderd is dat ik mijn droombaan 
heb gevonden.
Zou jij het andere mensen aan-
bevelen? Zo ja, waarom?
Ja, ik zal het zeker andere mensen 
aanbevelen want bij Entree Arbeid 
kan je zeker je dromen waar ma-
ken als je maar in jezelf gelooft.
Waar werk je? 
Ik werk bij BCC op Schiphol-Rijk.
Wat voor werk doe je?
Ik ben medewerker Magazijn Re-
achtruck.
Hoe bevalt het werk? 
Het werk bevalt me heel goed.
Wat is het leukste aan je werk? 
Het leukste aan mijn werk is dat ik 
me lekker in m’n vel voel, want ik 
heb een goede band met mijn col-
lega’s. We kunnen lekker samen-
werken en ik voel me thuis op 
mijn werk.

Wat hebben we al bereikt?



Waarom contact  
opnemen?
Meestal weten we elkaar al goed te 
vinden, maar soms:
-  Weet je niet waar je de juist 

expertise kunt vinden;
-  Wil je graag overleggen of heb je 

behoefte aan advies;
-  Wil je goede ervaringen delen;
-  Of ken je een jongere, die gebaat 

zou zijn bij Matchpoint of Entree 
Arbeid. 

Even voorstellen
Hoe heet je?
Ik ben Stef Hogeveen.
Hoe oud ben je?
Ik ben 18 jaar.
Waar woon je?
Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht, maar 
woon nu alweer 12 jaar in Lelystad.
Hoe kwam je in contact met Entree Arbeid?
Ik was klaar op mijn middelbare school De Rede, met TL-certificaten en zelfs 
ook speciale horecacertificaten op zak. Ik wilde graag verder leren, de koks-
opleiding, maar ik vond de stap naar het MBO alleen nog te groot. De ortho-
pedagoog van De Rede kende het programma Entree Arbeid en heeft voor mij 
eigenlijk een ‘tussenjaar’ geregeld. Zodat ik wat zelfstandiger kon worden en 
sociaal-emotioneel kon groeien. Gelukkig was dit mogelijk via Entree Arbeid. 
Wat heeft Entree Arbeid voor je betekend?
Ik ben echt gegroeid. In mijn werkvaardigheden, zoals snijtechnieken en 
werken onder stress, maar ook in sociaal opzicht, hoe ik met mensen omga 
bijvoorbeeld. Ik heb hierdoor mijn doel gehaald en nu ga ik dus de koksoplei-
ding niveau 2 volgen van het MBO Landstede in Zwolle. 
Welke cursussen heb je gevolgd via Entree Arbeid?
Ik heb niet echt een cursus gevolgd, maar Entree Arbeid heeft me geholpen 
om mij sociaal sterker te maken en om praktijkervaring op te doen. Zo ging ik 
dankzij Entree Arbeid 1 dag in de week naar school, naar de horeca-  en koks-
afdeling van PRO De Steiger aan de Vaartweg in Lelystad. Entree Arbeid heeft 
daarnaast ook geregeld dat ik stage kon lopen. Twee dagen in de week bij ’t Getij 
in de bediening en 1 dag in de week in de keuken van Lunchcafé Het Goed.
Wat heeft dit veranderd in jouw situatie?
Ik heb heel veel zin in de toekomst, om nog meer te leren en vaardigheden te 
ontwikkelen. Mijn grootste droom is een eigen restaurant hebben, ik hoop dat 
dat gaat lukken op een dag.  
Zou jij het andere mensen aanbevelen? Zo ja, waarom?
Ik zou het zeker anderen aanbevelen ja. Je leert er zoveel van en anders is het 
echt een gemiste kans. Ik zie Entree Arbeid als het maken van een schilde-
rij. Samen zetten we eerst de grote lijnen neer en dan kun je hem zelf verder 
inkleuren.

Het inbrengen van jongeren ter bespreking in Matchpoint kan via de contactpersoon van de school waar de jongere nu op zit 
of anders via de contactpersoon van de gemeente.

 

Met wie contact opnemen?

Contactpersonen voor Matchpoint
Naam Organisatie Functie Telefoonnummer E-mail

Abdellah Ben Kaddour Gemeente Lelystad Talentmanager 06-51740549 a.benkaddour@lelystad.nl


