
GEEFT JE DE TOOLS VOOR 
JOUW ONTWIKKELING
WWW.ZEGACHTERHOEK.NL

leren / werken / iets doen / hulp 

verzameld en staan klaar om deze doelgroep weer goed op weg te helpen.

       WIST JIJ 

vrouwen

mannen

56%

59%
15%

26%

werk

opleiding

persoonlijk
perspectief

Onze verwijzers:

Aanmeldingen per maand

Aanmeldingen per gemeente

Aantal aanmeldingen per leeftijdsgroep

179 VOUCHERS TOEGEKEND AAN 138 UNIEKE JONGEREN

Aanmeldingen per geslacht

Hulpvraag gericht op:

Aanmeldingen per woonsituatie

Aanmeldingen per inkomstenbron

342 AANMELDINGEN

* De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op de periode mei 2021 t/m juli 2022.

WAAR IS DE OPSTARTBONUS O.A. VOOR INGEZET?

geen inkomsten/
geen uitkering
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uitkering
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heeft geen
startkwalificatie

Jonger dan 23 jaar 23 tot 27 jaar Ouder dan 27 jaar

Wat houdt de ZEG Opstartbonus in?
De bonus is beschikbaar voor alle jongeren van 16 tot 27 jaar uit de Achterhoek en kan op veel 
verschillende gebieden (extra) hulp bieden. De opstartbonus kan worden ingezet voor werk, 
opleiding en persoonlijk perspectief. Bijvoorbeeld voor een jobcoach, werkkleding, studiemateri-
aal, een fiets of cursus. Ook kan het jongeren helpen aan een proefplek bij een leuk bedrijf.

Wat doen de ZEG Jongerenconsulenten?
De jongerenconsulenten begeleiden alle jonge-
ren, die zich melden. De jongerenconsulenten 
doen dit in samenspraak met andere organisa-
ties, die ook bij de jongeren betrokken zijn.

Kom meer te weten over de aanmeldingen en mogelijkheden van de 

ZEG Jongerenconsulenten en ZEG Opstartbonus in de Achterhoek.
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Ambulant onderwijsbegeleiding AOG Zorg Bataaf Coaching Bewindvoer-
ders Budgetbeheer Buurtplein  BvFA Gem. Doetinchem Coaching Bernadet 
Sweenen Compleetzorg Achterhoek De Lichtenvoorde De Post Fijnder 
Gemeente Montferland  Gemeente Bronckhorst Laborijn Graafschap 
college Het Schakelhuis HIER zorg IJsselsteck Iris zorg ISK Metzo col-
lege Jimmys Jouw Uni Ke-Zorg Krekel Autisme coaching LerenWerkt 
Maxx onderwijs Opijver PADoetinchem Politie Prakticon Pronova 
Reclassering Regionaal Mobititeitsteam Riwis Schakelhuis Schuldhulp-
verlening SJOD Sociaal wijkteam Berkelland Stichting IVB STOER TPC 
Ulenhof UWV Werkgever Werkraat Workmate Company Youlab Yoin

 IN PERIODE MEI 2021 T/M JULI 2022

Websitebezoek Bereik Sociale Media
in periode mei 2021 t/m juli 2022

SOCIALE MEDIA

GEM. 300 PERSONEN
PER MAAND

BEZOEK IN 2022

7.036
jongeren
bereikt1.185

bezoekers

met een piek in mei:

61%

is een
zelfmelder50%

44%

75% in de

leeftijdscategorie

18 t/m 24 jaar.
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Wat houdt de ZEG Opstartbonus in?
De bonus is beschikbaar voor alle jongeren van 16 tot 27 jaar uit de Achterhoek en kan op veel 
verschillende gebieden (extra) hulp bieden. De opstartbonus kan worden ingezet voor werk, 
opleiding en persoonlijk perspectief. Bijvoorbeeld voor een jobcoach, werkkleding, studiemate-
riaal, een fiets of cursus. Ook kan het jongeren helpen aan een proefplek bij een leuk bedrijf.

Wat doen de ZEG Jongerenconsulenten?
De jongerenconsulenten begeleiden vooral 
jongeren met een startkwalificatie en zonder 
inkomen.

Kom meer te weten over de aanmeldingen en mogelijkheden van de 

ZEG Jongerenconsulenten en ZEG Opstartbonus in de Achterhoek.
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voor aanschaf studiemiddelen
Eveline woont samen met haar jongere broertje. Ze zit in het tweede jaar van haar opleiding. Aan het begin 
van haar eerste jaar heeft ze een laptop, boeken en werkkleding gekocht en het schoolgeld betaald. Daarvoor 
heeft ze een betalingsregeling getroffen. Ze kon dat betalen omdat ze een bijbaantje had, maar door corona is 
ze haar bijbaan kwijtgeraakt. In het tweede leerjaar krijgt Eveline opnieuw met allerlei kosten te maken. En dat 
terwijl ze de schulden van het eerste jaar nog open heeft staan. Gelukkig kan ZEG Achterhoek haar helpen met 
de ZEG Opstartbonus. Hierdoor kan ze het lesgeld en de boeken voor het tweede jaar betalen, zodat ze geen 
nieuwe schulden opbouwt. Voor haar betekent de ondersteuning een nieuwe frisse start.

Noah is 24 jaar en door overvraging tijdens haar werk in de ziektewet terecht gekomen. Na enige tijd kwam 
Noah in de bijstand terecht. In deze periode heeft ze helaas al haar spaargeld moeten opmaken om rond te 
komen. Noah komt erachter dat het voor haar beter is om in een andere branche te gaan werken. Ze besluit 
zich in te schrijven voor een interne opleiding bij een groot vervoersbedrijf. Het vervoersbedrijf gaat deze 
kosten betalen maar voor een laptop moet Noah zelf zorgen. De software die gebruikt wordt voor de opleiding 
vereisen een laptop die buiten haar budget ligt. Noah doet een beroep op de ZEG Opstartbonus. Hierdoor kan 
ze een duurzame laptop kopen en werken aan haar nieuwe loopbaan. 
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voor proefplaatsing
Lotte is aangemeld door haar oude decaan. Ze moest rondkomen van haar spaargeld, dat nu bijna op is. Ze 
heeft een baantje nodig om rond te kunnen komen. Wat Lotte aan kan qua uren of wat voor haar passend is 
qua werkomstandigheden, is nog niet helemaal duidelijk. ZEG Achterhoek is op zoek gegaan naar een passende 
werkplek. Door de inzet van de Opstartbonus heeft een lokale werkgever haar een plek aangeboden in het bedrijf met 
begeleiding. Hierdoor kan zij direct voor de uren die zij werkt loon ontvangen. Als de functie passend is krijgt Lotte de 
mogelijkheid om na deze proefplaatsing in dienst te gaan.

Luuk is 21 jaar en op zoek naar een leuke baan die bij hem past. Hij heeft moeite om zelf een werkgever te benaderen. 
Nadat hij zichzelf toch over deze drempel heeft gezet, heeft hij de mogelijkheid gekregen om een dag mee te lopen. 
Helaas heeft hij niet de indruk achtergelaten die hij graag zou willen. Luuk gaat teleurgesteld naar huis. Zijn droombaan 
lijkt ver weg. De vader van Luuk heeft op social media de ZEG Achterhoek Opstartbonus voorbij zien komen en besluit 
te bellen. ZEG Achterhoek zoekt vervolgens contact met de werkgever. Samen wordt besloten om Luuk een tweede kans 
te geven en over te gaan tot een proefplaatsing van een maand. ZEG Achterhoek heeft de Opstartbonus ingezet voor de 
loonkosten. Dit neemt voor beide partijen de druk weg en zo ontstaat een prettige sfeer waarin Luuk zich kan ontplooien 
tot een vaardige werknemer. Na drie weken is er een evaluatie met Luuk, de werkgever en ZEG Achterhoek. Luuk maakt 
goede vorderingen maar het zou goed zou zijn als Luuk zijn communicatievaardigheden verder gaat ontwikkelen. 
Hiervoor wordt wederom de Opstartbonus ingezet. Vanuit deze belofte en het vertrouwen in het traject, besluit de 
werkgever Luuk een half jaar contract aan te bieden.
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WWIISSTT  JJEE  DDAATT....
Je de ZEG Opstartbonus kunt aanvragen 
voor het vinden van een passende werkplek?



voor begeleiding of (niet reguliere) opleiding
Finn
Door de scheiding van zijn ouders heeft Finn veel lessen op school moeten missen. Hij besluit opnieuw zijn 
examenjaar te doen. Door zijn te hoge absentie heeft de school besloten om Finn van school te sturen. Finn 
zit thuis en weet niet meer wat hij moet doen. Hij is op dat moment 18 jaar. De moeder van Finn besluit samen 
met een ingeschakelde hulpverlener contact op te nemen met ZEG Achterhoek. Samen zijn ze op zoek gegaan 
naar de mogelijkheden. Finn kan met een staatsexamen het jaar afronden maar door de scheiding is het gezin in 
financieel zwaar weer terechtgekomen. Door de inzet van de Opstartbonus kan Finn zijn staatexamen afleggen 
en hopelijk in mei zijn diploma halen.
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voor vervoer naar werk, sollicitatiegesprek of school
Tom heeft geen baan. Hij is op zoek naar werk, maar heeft geen geld om een fiets te kopen. Daardoor kan hij 
alleen zoeken in een gebied van maximaal 5 kilometer rond zijn huis. Als hij een baantje in ploegendienst zou 
krijgen, bij een bedrijf verder van huis, kan Tom met het openbaar vervoer gaan. Maar dat sluit helaas niet aan 
op zijn werktijden. Bovendien: waarvan moet hij de eerste maand het buskaartje betalen? Hij moet het baantje 
laten schieten. Gelukkig komt Tom bij ZEG Achterhoek terecht. Zij gaan met hem mee naar Cycle Hub, een 
fietswinkel die oude fietsen opknapt. Ze kopen een fiets voor Tom van de ZEG Opstartbonus. Tom kan nu in een 
ruimer gebied op zoek gaan naar werk.

Bas is 22 jaar en doet een vavo-opleiding om zijn vwo-diploma te halen. Iedere dag gaat hij met de trein naar 
school. De reiskosten zijn erg hoog. Helaas krijgt Bas als vavo-student vanuit DUO geen tegemoetkoming in de 
kosten. Het lukt hem niet om dit met een bijbaan zelf te betalen, want meer werken betekent ook dat hij minder 
tijd heeft om te studeren. Financieel kan zijn moeder hem niet helpen. De uitkering die zij ontvangt is vaak nét 
voldoende om als gezin rond te komen. Zijn zus studeert aan de universiteit en kan soms bijspringen met de 
inkomsten van haar bijbaan. Bas besluit dit te melden bij een medewerker van het RMC. Samen doen ze een 
beroep op de ZEG Opstartbonus voor een bijdrage in de reiskosten. Hierdoor kan Bas zich weer volop focussen 
op school en is de kans groot dat hij z’n diploma gaat halen. Ook z’n zus is hier erg blij mee.

ZZEEGG  OOPPSSTTAARRTTBBOONNUUSS

WWIISSTT  JJEE  DDAATT....
Je de ZEG Opstartbonus kunt aanvragen voor 
vervoer naar werk, sollicitatiegesprek of school?

ZZEEGG  OOPPSSTTAARRTTBBOONNUUSS

WWIISSTT  JJEE  DDAATT....
Je de ZEG Opstartbonus kunt aanvragen 
voor het vinden voor de begeleiding of 
(niet reguliere) opleiding?


