
Informatie over 
Work-Wise voor 
ketenpartners en 
maatschappelijk 
partners



‘Voor ons maken de ITB’ers wel een 
belangrijk verschil. Gemeente Rotterdam 
heeft besloten om de ITB’er voor alle 
Rotterdamse jeugdigen al vanaf dag één  
te financieren. Juist omdat de ITB’er zo’n 
onmisbare rol heeft in het totale traject.  
Ze zijn echt de spinnen in het web.’

Carianne Keizerwaard, Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

Over Work-Wise
Work-Wise is een traject. Een traject dat jongens en meiden 

die geplaatst zijn in een Jeugdinrichting op weg helpt naar 

een passende baan of beroepsopleiding.  

Work-Wise wordt aangeboden door meerdere JeugdZorgPlus 

instellingen en alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. 

Binnen het Work-Wise traject zijn we bezig met school 

en opleiding - zowel binnen als buiten de inrichting - en 

vervolgens met het vinden van een stageplaats en het  

krijgen en houden van een baan. 

Work-Wise is er voor alle jongeren in een instelling die daar 

langer dan drie weken blijven. We werken met jongens en 

meiden in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Sommigen  

zijn zelfs iets ouder. 

Ketenpartners
Een Work-Wise traject staat niet op zichzelf, maar wil juist 

onderdeel zijn in een samenwerkende keten. Die keten 

begint al voordat een jongere een inrichting of instelling 

binnenkomt en eindigt pas lang na afloop. We werken 

daarom nauw samen met ketenpartners als de Raad voor 

de Kinderbescherming, de (jeugd-)reclassering, bureaus 

jeugdzorg en de gemeenten. En ook scholen en werkgevers 

zijn belangrijke partners in de keten die staat voor 

succesvolle resocialisatie van de jongeren. Vandaar dat we u 

als (justitieel) ketenpartner of maatschappelijk partner goed 

willen informeren over Work-Wise. 



Wat doet Work-Wise? 
Het Work-Wise traject begint voor een jongere al direct na 

aankomst in de inrichting, maar we richten ons met name 

op de periode later, buiten de inrichting. Straks moet het 

beter gaan als de jongere weer in de samenleving staat. 

Daar bereiden we hem of haar goed op voor en we geven 

intensieve begeleiding. We beginnen vaak bij scholing, maar 

gaan verder. We richten ons ook stevig op het aanleren van 

het juiste gedrag. En ook op het leren op eigen benen te 

staan; op een goede manier met vrije tijd omgaan; het vinden 

van vrienden, studiegenoten, collega’s waar je echt wat aan 

hebt. Daarnaast werken we aan de band met de familie en 

- als daarvan sprake is - aan zelfstandig wonen. 

Work-Wise heeft aandacht voor al dat soort zaken. Maar de 

sterkste focus ligt op het opleiden naar en het vinden van 

werk. Het hebben van werk is in onze ogen cruciaal, omdat 

werk structuur, status en bovenal zelfvertrouwen geeft.

‘Jongeren die gemotiveerd zijn, hebben de 
beste kans van slagen. Zij vallen meestal niet 
meer terug in oud gedrag. Een belangrijk 
onderdeel van mijn werk is het motiveren 
van de jongere om aan zijn toekomst te 
denken. Ik maak nogal eens mee dat ze het 
ineens oppakken. Het kwartje is gevallen en 
de jongere gaat met zichzelf aan de slag.’

Daniël de Zwart, Individueel Trajectbegeleider Work-Wise  

bij Teylingereind

Alle jeugdinrichtingen
Het Work-Wise traject is ontwikkeld in samenwerking tussen 

alle Justitiële Jeugdinrichtingen en meerdere JeugdZorgPlus 

instellingen in Nederland. Zo werken we allemaal op dezelfde 

manier en kunnen we onze ervaring en kennis bundelen. 

We werken met één doel: deze jongeren met de allerbeste 

begeleiding alle mogelijkheden geven om succesvol terug 

te keren in de samenleving. Maar om ze een stevige en 

zelfstandige toekomst te kunnen bieden, hebben we uw  

hulp hard nodig. 

‘We voerden discussies en gaven elkaar 
ook complimenten. Daar groei je van. Ook 
hebben we collages gemaakt over hoe we 
onze toekomst zien en hoe we willen zijn. 
Ik heb veel adviezen gekregen van andere 
meiden in de klas en de docenten.’ 

Sharky, ex-Work-Wise jongere uit De Hunnerberg



De vier fasen van Work-Wise
Het Work-Wise traject heeft vier fasen. Per fase krijgt een 

jongere steeds meer (arbeids)vaardigheden onder de knie. 

We helpen de jongere bij het kiezen van een beroep of 

een beroepsrichting. Eerst helpen we hem of haar om een 

vakdiploma te halen. Is dat gelukt, dan zoeken we een stage 

of een baan. Gedurende het hele traject - en zeker ook buiten 

- zorgen we voor intensieve begeleiding op maat. 

De vier fasen zijn: 

Fase 0 = Intake en planvorming

Fase 1 = ‘Binnen’ 

Fase 2 = ‘Overgang’ binnen/buiten 

Fase 3 = ‘Buiten’ 

Fase 0. Intake en planvorming

Zo snel mogelijk na binnenkomst van een jongere doen we 

een intake en maken we een plan. We verzamelen informatie 

om een goed beeld te krijgen. We kijken naar school en 

opleiding, interesses, gedrag, thuissituatie en veel meer. Op 

basis daarvan stellen we doelen op voor de fase ‘binnen’ en 

gaan we aan de slag. 

Fase 1. ‘Binnen’ 

Fase één vindt binnen de inrichting plaats. De jongere gaat 

aan de slag met (studie of beroeps-)oriëntatie en gaat naar 

school. We starten ook met trainingen, bijvoorbeeld voor 

het verbeteren van sociale en praktische vaardigheden. 

Afhankelijk van de leeftijd van de jongere beginnen we 

met de voorbereiding op een beroep. Verder schenken we 

aandacht aan goede vrijetijdsbesteding en het opbouwen 

van een goed en stabiel sociaal netwerk. 

Fase 2. ‘Overgang’ 

Nadat er binnen hard gewerkt is aan een vooropleiding is het 

tijd om buiten aanvullende certificaten en/of diploma’s te 

halen en stage-ervaring op te gaan doen. Dat gebeurt in fase 

twee, een fase zowel binnen als buiten. De jongere ‘woont’ 

in de instelling, maar gaat naar buiten om naar school te 

gaan, stage te lopen of een dag in de week te werken. Ook 

beginnen we met het trainen van woonvaardigheden en start 

indien nodig de zoektocht naar een zelfstandig (of begeleide) 

manier van wonen.

‘Als contactpersoon vanuit RN Zutphen  
ben ik elke maand aanwezig bij de casus -
besprekingen in Harreveld. Dat betekent 
dat ik op de hoogte ben van de fase waarin 
de jongeren zich bevinden en van hoe het 
persoonlijk met ze gaat. Het grote voordeel 
is dat de lijnen hierdoor heel kort zijn.’ 

Mark Lammertink, contactfunctionaris Reclassering Nederland 

Regio Midden-Oost Nederland



Fase 3. ‘Buiten’ 

In de laatste fase ‘woont’ de jongere weer buiten de 

inrichting; thuis bij de ouders of op zichzelf. Hij of zij 

krijgt dan begeleiding van Work-Wise of van één van de 

ketenpartners zoals de jeugdreclassering. Voor deze fase 

is het enorm belangrijk dat er een goede overdracht van 

de Individueel Trajectbegeleider van Work-Wise naar de 

ketenpartner plaatsvindt. In specifieke gevallen waarin 

overdracht niet of niet optimaal plaatsvindt, blijft de 

Individueel Trajectbegeleider (ITB’er) de jongere tot maximaal 

zes maanden na ontslag uit de inrichting intensief volgen. 

Is de overdracht naar de volgende ketenpartner wel perfect 

geregeld, dan blijft het contact met de ITB’er vaak beperkt tot 

een aantal belangstellende telefoontjes. 

‘Ik wist al redelijk veel, maar heb hier ook 
veel geleerd. Bijvoorbeeld snijtechniek, 
hygiëne, gerechten bereiden, omgaan met 
klanten en samenwerken. Vooral het leren 
samenwerken was belangrijk.’

Stephanie, ex-Work-Wise pupil van De Heuvelrug

‘Enthousiaste werkgevers zijn onmisbaar!’
Arno Wallet, directeur en mede-eigenaar van Introbouw

Uniek voor Work-Wise; 
de Individueel Trajectbegeleider
Het Work-Wise traject kenmerkt zich door ketensamen-

werking, een plan op maat voor iedere jongere én door 

intensieve persoonlijke begeleiding. Iedere Work-Wise 

jongere krijgt een Individueel Trajectbegeleider (ITB’er) die 

hem van de eerste tot de laatste dag ondersteunt, coacht en 

begeleidt. Deze ITB’er is in dienst van de inrichting waar de 

jongere is geplaatst.

De ITB’er fungeert als spil en motivator bij het kiezen 

van een studie en vinden van een stage en baan, maar 

is daarnaast ook actief bezig met het versterken van de 

randvoorwaarden. Een goede vrijetijdsbesteding, een stabiel 

sociaal netwerk voor de jongere en goede woonruimte zijn 

ook belangrijke factoren om terugval te voorkomen. In 

dat kader is er veelvuldig overleg met de ketenpartners en 

maatschappelijke partners. 



Meer informatie
Meer informatie over het Work-Wise traject kunt u krijgen 

bij de JeugdZorgPlus instellingen die het Work-Wise traject 

aanbieden en bij alle Justitiële Jeugdinrichtingen in 

Nederland. 

De Doggershoek, Den Helder (1)
Tel: 0223 755100, www.doggershoek.nl

De Hartelborgt, Spijkenisse (2) en Rotterdam (3)
Tel: 0181 678666, www.hartelborgt.nl

De Heuvelrug, Zeist (4) en Overberg (5)
Tel: 0343 489489, www.jjideheuvelrug.nl

De Hunnerberg, Nijmegen (6) en Overloon (7)
Tel: 024 3651800, www.dehunnerberg.nl

De Ottho Gerhard Heldring Stichting (OGH), Zetten (8)
Tel: 0488 471111, www.ogheldring.nl

Den Hey-Acker, Breda (9) en Vught (10)
Tel: 076 5642200, www.heyacker.nl

Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim (11)
Tel: 071 3055555, www.teylingereind.nl

Het Keerpunt, Cadier en Keer (12)
 Tel: 043 4077100, www.hetkeerpunt.nl

Het Poortje, Groningen (13) en Veenhuizen (14)
Tel: 050 5331666, www.het-poortje.nl

J.P.C. De Sprengen, Wapenveld (15) en Zutphen (16)
Tel: 0575  591600, www.desprengen.nl

Jongeren Opvangcentrum (JOC), Amsterdam (17)
Tel: 020 6068810,  www.spirit.nl

Jongerenhuis Harreveld, Harreveld (18) en Almelo (19)
Tel:  0544 394444,  www.harreveld.com

Den Engh, Den Dolder (20) en Ossendrecht (21)
Tel: 030 2285041, www.den-engh.nl

Rentray, Eefde (22), Rekken (23) en Lelystad (24)
Tel: 0575 577000, www.rentray.nl

Meer informatie over Work-Wise producten en trainingen, 

het Work-Wise handboek en achtergrondinformatie kunt u 

krijgen bij Work-Wise zelf. Ook kunt u kijken op onze website: 

www.work-wise.nl.

Telefoon: 0575 - 57 70 80

Adres: Steenbokstraat 21, 3724 AZ  Apeldoorn 

E-mail: work-wise@work-wise.nl
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Werken aan jouw toekomst

Europees Sociaal Fonds

‘Ik ben echt trots op deze vorm van 
samenwerking. Wat wij hier doen kan een 
voorbeeld zijn voor andere samenwerkings-
verbanden tussen reclassering en justitiële 
jeugdinrichtingen in de rest van Nederland.’

Mark Lammertink, contactfunctionaris Reclassering Nederland 

Regio Midden-Oost Nederland


