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Geachte dames en heren, 
 

Graag informeren wij u over het  ‘Gouden Kans Project’ in de gemeente Schagen. Middels de 

actieve informatie is hier al iets over gedeeld, maar graag brengen we u op inhoud beter op de 

hoogte. 

 

Wat is het Gouden Kans Project? 

Het Gouden Kans Project 1(hierna te noemen GKP) is een initiatief van staatssecretaris Blokhuis 

(CU) in samenwerking met coalitiepartner CDA. Met het GKP willen we jongeren de kans geven 

op een andere manier te experimenteren met nieuwe of aanvullende maatschappelijke 

activiteiten. Om op deze manier talenten bij zichzelf te ontdekken en te leren waar ze energie 

van krijgen. Door enerzijds contacten met een diverse groep jongeren en anderzijds door 

contacten met verschillende maatschappelijke organisaties.  

 

Waarom doen we dit? 

Het GKP biedt een andere mogelijkheid om te leren. Op individueel niveau zien we een 

toename van keuzestress en burn-out bij jonge mensen. Door onder andere social media komen 

jongeren in contact met heel veel mogelijkheden, wat stress geeft bij het maken van keuzes o.a. 

om de juiste studierichting te kiezen. Ook de studieschuld die met een studie wordt aangegaan, 

de beperkte mogelijkheden op de woningmarkt en het aanbod van flexcontracten op de 

arbeidsmarkt (met als gevolg uitstel van (economische) zelfstandigheid), kunnen spanning 

veroorzaken. 

 

Voor wie is dit? 
We richten ons op jongeren in de regio, die om diverse redenen een half jaar de tijd zullen 

hebben of willen nemen om deel te nemen aan het GKP. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, 

voortijdig schoolverlaters of jongeren die tussentijds met een opleiding MBO, HBO of universitair 

zijn gestopt en zich willen oriënteren alvorens ze weer met een nieuwe studie beginnen. Ook 

kunnen het jongeren zijn die hun studie wel hebben afgerond, maar nog niet klaar zijn om de 

arbeidsmarkt op te gaan.  

 

                                                           
1 Landelijk is dit project bekent onder de naam: ‘Maatschappelijke Diensttijd’. In onze regio is besloten deze 

naam te wijzigen in ‘Gouden Kans Project’. De originele term heeft onzes inziens een verplichtend karakter, 

terwijl deelname vrijwillig en gemotiveerd is.  

Raadsinformatiememo 



 

Raadsinformatie Pagina 2 van 2 

 

 

 

 

Het programma 

- Ze beginnen met een gezamenlijke startweek om elkaar en zichzelf beter te leren 

kennen. 

- Vervolgens volgen ze een inspirerend workshopprogramma om interesses, talenten en 

doelen te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

- Tenslotte zetten ze zich bij verschillende gastorganisaties en bedrijven in voor een 

maatschappelijk project. 

 

De jongeren volgen een zesmaandelijks programma. Binnen die periode zullen ze drie dagen per 

week bezig zijn met het GKP. Er gaat één dag naar een groepsopdracht en workshops en 1,5 tot 

2,5 dag naar het maatschappelijk project bij een bedrijf of organisatie.  

 

Gouden Kans Project gemeente Schagen 
In de eerste week van mei zouden we in Schagen beginnen met een groep jongeren aan het 

GKP. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een half jaar uitgesteld. Desalniettemin is er binnen de regio 

wel al veel over geschreven, dus vind ik het belangrijk dat u toch op de hoogte wordt gebracht. 

Er is plaats voor maximaal 25 en minimaal 10 jongeren. Het houdt in dat de workshops, de 

opdrachten en de startweek plaatsvinden in de gemeente Schagen. Het betekent echter niet 

dat alle deelnemende jongeren ook in de gemeente Schagen woonachtig moeten zijn. Als er 

jongeren zijn uit de gemeente Hollands Kroon of Den Helder die geen problemen ondervinden 

met vervoer, mogen die ook deelnemen aan deze groep. Zij krijgen dan ook een 

reiskostenvergoeding.  

 

We zijn momenteel druk bezig met het benaderen van bedrijven en organisaties die een 

maatschappelijke opdracht kunnen leveren. Daarbij hebben genoeg informatie georganiseerd 

voor alle consulenten en andere uitvoerders die binnen hun caseload wellicht geschikte 

kandidaten hebben voor dit project.  

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


