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Het was een mooie tip van 
Patrick Halink, die we 
recent tegenkwamen bij 
de regionale werktafel 
Aanpak 
Jeugdwerkloosheid – 
Holland Rijnland. Patrick 
is een landelijke 
kwartiermaker, met enige 
trots vertelde hij dat een 
innovatiebank bij houdt 
rond (onder meer) het 
speciaal voortgezet 
onderwijs. 

Samen met Marion van 
Leeuwen, onze jobcoach 
van Gemiva gingen we dit 

keer virtueel op pad. 

ROER OM
Richard Brenkman blijkt 
een bevlogen duizendpoot 
in de regio Arnhem al jaren 
stages begeleidt voor een 
groep van scholen. Dit doet 
vanuit zijn bureau De 
Onderwijsspecialisten, als 
bevlogen 
arbeidsdeskundige voor het 
speciaal onderwijs.
'Het begon bij mij met 
vrijwilligerswerk voor 
jongeren met spierziekte die 
aan rolstoelhockey deden. 
Wat kunnen we voor hen 

doen, ook als het gaat om 
werk. Ik heb toen mijn baan 
in de weg en 
waterbouwkunde eraan 
gegeven, het roer 
omgegooid en dit werk 
gaan doen, nu tientallen 
jaren geleden. 

MAATWERK
Wat opvalt is dat hij steeds 
probeert maatwerk te 
leveren. Hoe kun je – als 
het moet door muren heen – 
zorgen dat die leerling net 
die droom wil kan 
waarmaken. Vol passie 
vertelt hij het ene verhaal 

Het 'gat in de begeleiding' en de 
waakvlam-aanpak van Richard Brenkman

Op pad met Marion van Leeuwen
over het andere, over 
afgewezen leerlingen – 'dit 
is te hoog gegrepen voor ze' 
– die uiteindelijk na een 
lange reis wel die ene 
werkplek vinden. 'Zoals de 
jongen die uiteindelijk toch 
machinist werd, en op de 
trein kwam te werken. 
Terwijl echt iedereen riep 
dat dit onmogelijk was. 
Geef onze jongeren de 
kans!' 

GAT IN DE 
BEGELEIDING 
Vooral de overstap van 
stage naar werk heeft ook 
zijn grote aandacht, iets 
waar Marion van Leeuwen 
zich heel erg kan vinden. 
Daarbij is hij een groot 
voorstander van 
stagebegeleiders die langer 
met hun leerlingen bezig 
blijven, ook na hun vertrek 
uit de speciale school. Het 
liefst voor drie jaar. 'Na een 
jaar afvinken, plaatsing 
geslaagd, dat kan en lukt 
niet. Dat moet anders'.  

WAAKVLAM AANPAK 
'Er is volgens ons - hoe 
hard iedereen ook werkt - 
een gat in de begeleiding 
als het gaat om duurzaam 
plaatsen. Dit zijn we echt 
gaan oppakken. Inmiddels 
leveren we bijna vijftig 
stagebegeleiders, voor 29 
scholen, allemaal in de 
regio Arnhem.
 We werken vanuit een heel 
bewust breed 
ontwikkelperspectief. We 
denken naast stage en werk 
ook mee over wonen en 
zorg.  De voordelen zijn 
volgens Patrick oneindig 
groot, wat niets zegt over de 
huidige inzet van 
jobcoaches. Natuurlijk 
kunnen ook beiden dat gat 
vullen, schoolverlaters 
willen soms ook echt van 
school af! De relatie en het 
vertrouwen in elkaar is de 

basis voor groei en 
ontwikkeling. Het gaat 
volgens hem vooral over de 
vertrouwensbasis en 
volledig investeren in onze 
jongeren. Het draait om de 
klik. We vragen van al onze 
trajectbegeleiders heel 
bewust om verschillende 
petten op te zetten. We 
noemen wat we doen de 
waakvlam-aanpak. 

CIJFERS
De cijfers liegen niet, na de 
plaatsing vallen nog steeds 
te veel weinig jongeren uit 
en komt het te weinig tot 
een echt contract. 
Leerlingen worden toch nog 
steeds te veel in het diepe 
gegooid. En het falen zit 
hem helaas ook in kleine 
dingen. Een leerling zijn 
fiets is stuk, komt niet 
opdagen op de stage en 
wordt 'eruit gezet'. 
  
BEKOSTIGING
Een heikel punt blijft het. 
Wie gaat dat betalen? 
Volgens Richard is het 
relatief simpel. Er is genoeg 
geld, maar het wordt niet 
goed genoeg ingezet. Denk 
aan de gelden voor de 
aanpak van de 
jeugdwerkloosheid, dat kan 
creatiever worden besteed. 
Ik ben ook niet jaloers, 
maar als ik zie welke 
middelen nu naar het MBO 
gaan, het tienvoudige, dan 
heb ik twijfels.   

Lees & kijk meer:
https://www.youtube.com/w
atch?v=7t6WeSqPBMk
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