
Volluit! voor jeugd 

Volluit! is de eenmanszaak van Marjan Völlmer (MEd). De 

afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het brede 

pedagogische werkveld. Zowel op het terrein van 

projecten, management en beleid als in de uitvoering. 

Altijd in relatie tot het thema jeugd. 

Ervaring 

Voor diverse organisaties voer ik opdrachten uit zoals: 

 Projectleiding Lokale Educatieve Agenda 

 Ontwikkeling Beleidskader jeugd 

 Ontwikkeling kwaliteitssysteem Brede school 

 Projectleiding Straathoekwerk 

 Aanpak overlastgevende jeugd 

 Casemanagement (overlastgevende) jeugd 

 Nazorg ex-gedetineerde jongvolwassenen 

 Middenmanagement 

 Coaching & training in onderwijs en jeugdsector 

 HBO docent & trainer 

Actuele projecten 

Op dit moment werk ik als adviseur voor twee 

gemeenten. Voor de ene gemeente als projectleider op 

het terrein van Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

voortijdig schoolverlaten RMC. Voor de andere gemeente als adviseur onderwijs en jeugd. Daar houd ik me 

bezig met het ontwikkelen van een meerjarig uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs.  Ook ben ik daar 

regionaal projectleider voor het onderwijs aan nieuwkomers, een actueel en dynamisch thema. Bij beide 

opdrachten werk ik veel en nauw samen met het werkveld.  

Daarnaast werk ik periodes  gastdocent, trainer en coach in het onderwijs. Ik geef onder andere colleges 

kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling aan studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in 

het HBO.  



 

Samenwerking 

Als het om jeugd gaat is samenwerking belangrijk, met jongeren zelf, met hun ouders, met organisaties die 

zich direct bezig houden met jeugd. Maar ook met organisaties in een stad of een regio. Deze 

samenwerking wordt steeds belangrijker; de jeugdzorg wordt regionaal georganiseerd. In het kader van 

Passend Onderwijs werken gemeenten, samenwerkingsverbanden en onderwijsbesturen samen op alle 

belangrijke thema’s.  Die samenwerking is belangrijk als het gaat om het bereiken van resultaten. In die 

samenwerking vind ik duidelijke afspraken, betrouwbaarheid, enthousiasme en betrokkenheid belangrijk. 

Ik werk op deze basis ook samen met andere zelfstandigen die actief zijn binnen het thema jeugd.   

Expertise 

Onderwijs 
In het onderwijs heb ik ervaring opgedaan als groepsleider, intern begeleider, remedial teacher, 
bovenbouwcoördinator, lid van een managementteam, docent, coach en trainer. Met name in het 
basisonderwijs en in het HBO. Ik heb kennis en ervaring op het gebied van vernieuwingsonderwijs.  
 

Jeugd 
Ook heb ik ervaring met beleid en projecten voor jeugd, met name van 12 tot 24 jaar. Vooral met jeugd 
waarbij de ontwikkeling niet soepel en vanzelfsprekend verloopt. Voor een aantal grote gemeenten heb ik 
de aanpak van overlastgevende jeugd vanuit positief perspectief vorm gegeven. Een groot deel van mijn 
kennis en ervaring is verwerkt in mijn masterthese: Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of 
hoofdzaak? 

Meer informatie en interesse? 

Meer is terug te lezen op de website www.volluit.nl of op Marjan 

Völlmer | LinkedIn. 

Mocht u een vraag op het terrein van jeugd hebben, dan kom ik graag 

bij u langs voor een oriënterend gesprek.  
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