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Vanzelfsprekende samenwerking
Iedereen heeft recht op een volwaardige 
plek in de samenleving. Die plek zoeken 
en vinden we samen met de jongeren en 
met partners in de domeinen zorg, onder
wijs en arbeid. Dat vraagt om intensieve 
samenwerking en kennis van elkaars 
expertise en mogelijkheden. Daarvoor 
is vertrouwen nodig, maar ook landelijk 
en lokaal beleid dat de samenwerking 
mogelijk en vanzelfsprekend maakt.

Afstemming wet- en regelgeving
Op hun weg naar zelfstandigheid krijgen jongeren te 
maken met verschillende wetten van verschillende 
ministeries. De Leerplichtwet loopt tot 18 jaar, de Parti
cipatiewet tot 27 jaar, wetten rondom voortijdig school
verlaten tot 23 jaar en ook tussen de Jeugdwet en de 
WMO zit een overgang. Het is in het belang van de 
jongeren dat wetgeving binnen de verschillende domei
nen op elkaar wordt afgestemd. Wij richten ons op alle 
jongeren tot 27 jaar en willen dat in wetten en financie
ringsstromen ruimte gemaakt wordt voor maatwerk. Dit 
betekent dat er gegevens uitgewisseld moeten kunnen 
worden tussen verschillende domeinen en partijen. Dit 
versterkt onze informatiepositie waardoor we de jonge
ren nog sneller in beeld hebben en kunnen bedienen.

Kennis verruimen en delen
Wij hebben een centrale plek in de samen
werking vanwege onze wettelijke opdracht om 
jongeren te monitoren en te zorgen voor een 
bestuurlijk en uitvoerend netwerk. Om die rol 
goed te kunnen vormgeven en de jongeren 
nog beter te kunnen bedienen hebben we tijd, 
ruimte, vertrouwen en financiële middelen nodig. 
Daarmee kunnen we onze kennis en vaardighe
den vergroten en op adequate wijze knelpunten 
ontwarren. Het gaat om een investering die we 
uiteindelijk samen terugverdienen omdat we de 
jongeren helpen een volwaardige en zelfstandige 
plek te vinden in de samenleving.

Breed kijken naar wat nodig is
Jongeren horen zich gekend en gezien te 
voelen. We zoeken, indien nodig, de grenzen 
van de wet op om hen de hulp en onder
steuning te bieden die passend is. Wij richten 
ons niet alleen op het onderwijs of op het 
behalen van een startkwalificatie, maar kijken 
breed naar wat jongeren nodig hebben om 
een zelfstandige plek in de samenleving te 
vinden. Met de jongeren maken we een plan 
en we betrekken wie of wat nodig is om dat te 
realiseren. We leggen een verbinding tussen 
zorg, onderwijs en arbeid. Een startkwalifica
tie blijft belangrijk, maar we schakelen met 
andere domeinen als onderwijs niet de meest 
passende plek is voor een jongere.

Eén regievoerder
Zorg, onderwijs en arbeid 
weten elkaar steeds beter  
te vinden, maar toch zien 
jongeren vaak door de  
bomen het bos niet meer.  
Bij ieder loket vinden zij 
weer een andere persoon 
en hebben zij te maken met 
andere regels. Wij zien het 
als onze taak om regie te 
voeren op het traject van  
de jongeren en zorgen 
ervoor dat zij niet verloren 
raken. We  bewerkstelligen 
dat jongeren zich  gekend, 
gezien en gesteund voelen.

Het RMC Manifest
Wij, de professionals van de Regionale Meld en 

Coördinatie functie (RMC), zetten ons in voor voortijdig 

school verlaters en minder zelfredzame jongeren en 

begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke 

plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving.  

Dit doen wij met passie, toewijding en succes.

Om nog slagvaardiger te kunnen zijn en iedere jongere 

een passende plek te laten vinden, hebben we een 

droom: inzet voor álle minder zelfredzame jongeren, één 

regievoerder en afstemming van wet- en regelgeving 

waardoor maatwerk mogelijk is.

In dit manifest is deze droom vertaald naar een ambitie.  

Lees het en laat je inspireren. Wij gaan ermee aan de slag, 

want jongeren verdienen het.



Collega’s over:

‘Wij kijken dus breed als het gaat om de 
leefgebieden van de jongeren, maar we kijken  

ook breed als we zoeken naar oplossingen.  
We schakelen in wie nodig is om de 

jongeren een plek te bieden.’

Breed  
kijken  

naar wat  
nodig is

      ‘Zorg, arbeid en onderwijs
worden nu nog gescheiden georganiseerd. 

Wij moeten de schotten neerhalen,  
elkaar opzoeken en samen kijken wat  

er nodig is voor de jongeren.’

Vanzelfsprekende 
samenwerking

Eén  
regie- 

voerder

‘Ik gun iedere jongere iemand met 
wie hij een band kan opbouwen om 

samen de ingewikkelde situaties 
waarin hij zich bevindt te lijf te gaan. 

Iemand die overzicht heeft en zijn 
belang bewaakt.’

Afstemming  
wet- en  

regelgeving

‘Nu staat nog veel te vaak 
het beleid of de geldstroom 
centraal. We moeten meer 
ontschotten en processen 
vloeiender laten verlopen.’

Kennis  
verruimen  
en delen

‘Je hebt mensen nodig die kunnen 
verbinden, schakelen en het geheel 
kunnen zien. Dat vraagt bijzondere 

competenties.’


