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Onderwerp: overdracht taken Jongerenloket Holland Rijnland 

Geacht college, 

Zoals u weet, eindigt per 1 januari 2014 de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten 
en Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland inzake het Jongerenloket Holland Rijnland. 
De dienstverlening aan jongeren wordt met Ingang van die datum anders georganiseerd. 
Per 1 januari 2014 gaat de poortwachtersfunctie over naar de sociale diensten van de 
gemeenten. De rmc-trajectbegeleidlng van voortijdig schoolverlaters gaat weer terug naar het 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland. 
In deze brief informeer ik u over de Invulling van deze twee taken per 1 januari 2014. 

Begeleiden van voortijdig schoolverlaters 
Wanneer een leerling jonger is dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie heeft, dan valt een 
jongere onder de RMC-wet. RMC is de afkorting van regionale meld- en coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten en is een reguliere taak van het RBL. Een startkwalificatie is een 
diploma op minimaal MB0-2 niveau. 
Door middel van rmc-trajectbegeleldlng wordt de jongere op weg geholpen om alsnog een 
startkwalificatie te behalen. Per 1 januari wordt de rmc-trajectbegeleidlng gekoppeld aan de 
leerplichtfunctie in het mbo en de verzuimaanpak van 18+ers. Hiermee wiJ het RBL een 
Intenslevere begeleiding van de jongeren en een betere aansluiting op de ondersteunings
structuur van het Middelbaar Beroepsonderwijs realiseren. 
Met Ingang van 1 januari 2014 kunnen voortijdig schoolverlaters derhalve voor 
trajectbegeleiding of Informatie gewoon bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
terecht. 

Poortwachtersfunctie WWB 
Voor jongeren tot 27�jaar kent de WWB een zoektijd van een maand. In deze periode bekijkt 
de jongere of onderwijs of werk een mogelijkheid is. Pas na vier weken kan een aanvraag 
voor een uitkering ingediend worden. Het Jongerenloket voerde altijd het eerste gesprek om 
jongeren op weg te helpen naar onderwijs of werk en jongeren op de hoogte te stellen van de 
verplichtingen van de WWB. Dit gesprek wordt na 1 januari 2014 gevoerd door de sociale 
diensten of de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten. 
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Eenduidige dienstverlening en betere aansluiting 
Het Rijk is voornemens voor alle WWB-aanvragen een zoektijd van een maand In te voeren. 
De overdracht van de poortwachtersfunctie naar de gemeenten zorgt ervoor dat de 
dienstverlening voor alle Inwoners gelijk getrokken wordt. Door de overdracht van RMC naar 
het RBL sluit de controle op leerplicht en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten beter 
op elkaar aan. 

Communicatie 

Het Jongerenloket maakt met elke Sociale Dienst of afdeling Werk en Inkomen van de 
gemeente en UWV afspraken om de overdracht van taken per 1 januari 2014 in goede banen 
te lelden. 
De betrokken organisaties alsmede de jongeren die op dit moment door het Jongerenloket 
begeleid worden en hun ouders ontvangen een brief over de veranderingen per 1 januari. Ook 
maken wlj de veranderingen bekend vla de website van Jongerenloket en Regionaal Bureau 
Leerplicht en de Holland Rijnland Berichten. 

Heeft u vragen neem gerust contact op met de huidige teamleider van het Jongerenloket 
mevrouw Ellen Koster: 
Telefoonnummer: 071-5239220 
E-mail: ekoster@hollandrijnland.net 

Hoogachtend, 

A.M.W. Hogervorst 
Manager Sociale agenda & Regionaal Bureau Leerplicht Holl and Rijnland 

Cc: de gemeenteraden 
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