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Er is nogal wat veranderd voor jongeren die van het speciaal onderwijs (VSO) of
praktijkonderwijs (PrO) komen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen deze jongeren niet langer terecht in
de Wajong, tenzij ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Daarmee is de vaak
vanzelfsprekende route naar dagbesteding een heel ander verhaal geworden. Jongeren met
arbeidsvermogen kunnen een beroep doen op de Participatiewet, maar de route naar werk is
vaak een lastige. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren thuis op de bank komen te zitten?
Bij deze grote OWO-Participatiebeweging gaan we focussen op de mogelijkheden die er in onze
regio zijn voor leerlingen vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs. Het wordt een interessante
bijeenkomst, met ruimte voor discussie en uitwisseling. Na afloop van het programma is er een
netwerkborrel.

Uitnodiging:
Grote bijeenkomst van de OWO-Participatiebeweging op:
Donderdag 2 november van 14.00 – 16.00 uur
‘Werk vinden na het speciaal- en praktijkonderwijs’
Sprekers: Geke van der Werff, Chris Pols en Nynke Benedictus
Locatie: ’t Buorskip in Beetsterzwaag
Wil je erbij zijn?
Meld je dan uiterlijk 27 oktober aan bij Jinke Haaijema: j.haaijema@ooststellingwerf.nl
De toegang is gratis.

Geke van der Werff
Geke van der Werff (spreker) is coördinator van Route Arbeid, een
samenwerking tussen 22 PrO- en VSO-scholen en 27 gemeenten (W&I) in
de arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe.
Het project is drie jaar terug gestart en inmiddels standaardmethodiek om
jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs te
begeleiden naar een baan of beschut werk. Inmiddels zijn 2600 jongeren
hiermee in beeld. Meer over de werkwijze en de resultaten vertelt Geke
van der Werff tijdens de OWO-bijeenkomst op 2 november.
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Dr. Chris Pols (spreker) is in november 2015 afgestudeerd als Doctor of
Education aan de University of Roehampton (Londen). Zijn onderzoek
was gericht op de visie van leerlingen met een verstandelijke beperking
(ZML) op hun transitieproces van school naar werk.
Hij werkte zelf jarenlang in Cluster 3 onderwijs (leerlingen met een
verstandelijke beperking [ZML]), als adjunct-directeur van de Meester
Duisterhoutschool, schoolontwikkelaar en coördinator leerlingenzorg.
Daarnaast was hij coördinator van onderwijsprojecten in Namibië en
Zambia en leerkracht van een special unit in Australië.

Nynke Benedictus
Nynke Benedictus (spreker), kwartiermaker participatie bij de gemeente
Ooststellingwerf.
“Als kwartiermaker wil ik een extra impuls geven aan het project, om
verbindingen tot stand te brengen. Ik zit niet achter een bureau maar
beweeg me tussen de partijen in om het vuur warm te houden. Het is een
organisch proces en het bestaat vooral uit spiegelen, drempels
wegnemen, samenwerken en innoveren. Naar mijn idee kan er heel veel
alleen vraagt het soms creativiteit om de juiste weg te vinden”. Nynke
heeft in de afgelopen tijd veel contacten met scholen gelegd in de regio en
vertelt hierover tijdens de bijeenkomst.

OWO Participatiebeweging
De OWO-Participatiebeweging is een initiatief van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf,
Oosterwolde en wordt financieel ondersteund door de Provincie Friesland.
“Ons doel is om de participatie van onze (mede)mensen, voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, met
elkaar vorm te geven. We hebben met elkaar de opdracht om hen op zinvolle en passende wijze te laten
participeren in de samenleving, indien mogelijk via betaalde arbeid.
We willen vanuit de basis, de mensen zelf, een beweging op gang brengen en houden om mensen met
een beperking te laten participeren. We willen partijen bij elkaar brengen, met elkaar verbinden en vanuit
hun eigen expertise oplossingen laten ontwikkelen in de vorm van experimenten en concrete
werkervaringsplekken”.
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