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NEEM
DAN
DEEL!

Kunt u niet het juiste perso
neel vinden...?



Waar vind ik 
jonge talenten, 

waar kan ik steun 
krijgen en  hoe 

kan ik hen  
werven ?

Hoe vind ik de 
juiste persoon 

voor die 
vacature?



Als ik dat  
jonge talent in 

dienst heb, hoe 
behoud ik het 

dan?

Is het moeilijk  
om een geschikte 

jongere te vinden 
tussen zoveel 
kandidaten? 

Zal het bedrijf 
profiteren van het 

aannemen van een 
jongere ?



Momenteel willen werkgevers steeds 
minder vaak jonge mensen in dienst 
nemen. Waarom?  Ten eerste zijn jon-
geren vaak onervaren. De academische 
kwalificaties die ze mogelijk hebben slui-
ten vaak niet aan bij de  arbeidsmarkt, 
waar vaardigheden en competenties in 
plaats van academische kennis worden 
gevraagd. 

Dit leidt tot een mismatch tussen het 
aanbod en de vraag bij vacatures op 
de arbeidsmarkt;  tussen datgene dat 
bedrijven vragen en dat sollicitanten 
te bieden hebben. Vooral wanneer 
de jong volwassenen uit een achter-
standssituatie komen. 

Als we de hoge jeugdwerkloosheid in 
ogenschouw nemen dan is vreemd 
om van werkgevers te horen dat het 
zo moeilijk is om geschikt personeel te 
vinden.

Een andere reden die verklaard waar-
om werkgevers huiverig zijn om jonge-
ren in dienst te nemen is de verkeer-
de  houding van jongeren  zoals die in 
veel onderzoeken naar voren komt. 
Bij houding gaat het om zaken zoals 
verantwoordelijkheidsgevoel, zelf-
standigheid op het werk, aanpassings-
vermogen,veelzijdigheid en leercapa-
citeit.  Sommige werkgevers zeggen 
dat zij deze kwaliteiten zelfs van meer 
belang achten dan werkervaring. 

Bovendien, zal de werkgever in veel 
gevallen zeggen dat de jongeren geen 

commitment tonen bij hun werk.Als 
zij geen verantwoordelijkheden heb-
ben (b.v. kinderen, af te lossen lenin-
gen etc.) dan kunnen zijn eenvoudig 
ontslag nemen bij de eerste de beste 
tegenslag en een andere baan zoeken 
of een tijdje niets gaan doen.

Of dit zo werkelijk is valt te betwijfelen, 
maar er is wel degelijk een probleem. 
Er is een aanzienlijke kloof tussen de 
verwachtingen van sollicitanten en de 
behoeften van werkgevers. Een op-
lossing vinden voor dit probleem zou 
voor beide partijen erg goed zijn. Wel-
licht kan IGMA 3 hierbij van dienst zijn.

In de gedachten 
van de werkgever...

““Veel bedrijven, en vooral de 
kleinere, aarzelen om jongeren 
in dienst te nemen.  Ze denken 
vaak dat jongeren niet loyaal 
aan het bedrijf zullen zijn, niet 
gemotiveerd zijn, moeilijk te 
corrigeren zijn en een hoge be-
loning willen voor geringe pres-
taties. En dat het hen ontbreekt 
aan de benodigde vaardighe-
den en ervaring .””

Alle hierboven genoemde factoren dra-
gen bij aan hoge werkloosheidscijfers 
onder jong volwassenen. 
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Het belangrijkste doel van Igma 3 is het promoten van werk onder jongeren 
door werkgevers te voorzien van de juiste ondersteuning voor het selecte-
ren, in dienst nemen en in dienst houden van jonge talenten. Het project 

overbrugt de kloof tussen de behoeften van de werkgevers en de talenten 
van de jonge mensen.  

De huidige situatie 

“Spreken we dezelfde taal?”  “Hebben we hetzelfde idee van werk?” En als het ant-
woord ja is, is dat dan voldoende om de kloof tussen vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt bij jongeren te dichten.  

Gedeeltelijk vanwege het gebrek aan samenwerking tussen stakeholders, hebben werk-
gevers vaak niet de mogelijkheid om competente, toegewijde en getalenteerde jonge 
krachten te vinden. Er zijn jongeren die veel passie en vaardigheden hebben, en die 
ook commitment tonen, maar het is moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden zonder 
ervaring.  Bovendien kan slechte communicatie tussen werkgever, werkzoekende, vol-
wassenonderwijs, gemeente en UWV er toe leiden dat de werkgevers niet de jongere met 
de juiste competenties vinden.  

Er is sprake van een veelheid aan organisaties die allen hun eigen methode voor loop-
baanbegeleiding en arbeidsbemiddeling gebruiken. Desondanks leveren de inspannin-
gen vaak geen resultaat op. De drie voornaamste redenen hiervoor zijn: 

• Gebrek aan coördinatie: Dezelfde begeleiding wordt verschillende malen 
aan dezelfde persoon aangeboden of goede diensten worden op het ver-
keerde moment aangeboden.   Er is geen goede  informatie uitwisseling 
tussen de diverse stakeholders waardoor herhaling in het aanbod van 
diensten plaatsvindt zonder dat er sprake is van een duidelijke focus op de 
behoeften van de werkzoekende.   

• Gebrek aan een professionele standaard en trainingen voor de professio-
nals in de loopbaanbegeleiding. 

• Een belangrijke speler  neemt niet deel aan deze pogingen: de werkgever.  
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Alhoewel er sprake is van een grote hoeveelheid mogelijkheden voor het vinden 
van jong personeel krijgt de werkgever toch vaak het gevoel dat het gebruik hiervan 
een kwestie van tijdsverspilling is.  Voor probleemjongeren leidt het huidige system 
snel tot demotivatie en verlies aan zelfvertrouwen. Bovendien leidt op het niveau 
van het system leidt het gebrek aan coördinatie tot a) het herhaald financieren van 
dezelfde maatregelen met publiek geld b) onvoldoende goede mogelijkheden voor eva-
luatie van verleende diensten c) Een absolute voorwaarde om te komen tot een oplos-
sing voor het hier boven geschetste probleem is de vorming van een lokaal netwerk, met 
daarin ook werkgevers opgenomen,   om te komen tot maatwerk voor jongeren zodat zij 
succesvol de arbeidsmarkt kunnen betreden.  

Een absolute voorwaarde om te komen tot een oplossing voor het hier boven ge-
schetste probleem is de vorming van een lokaal netwerk, met daarin ook werkge-
vers opgenomen, om te komen tot maatwerk voor jongeren zodat zij succesvol de 
arbeidsmarkt kunnen betreden. 

Hoe verbeteringen aanbrengen? 

Igma3 biedt de instrumenten om 

werkgevers en andere stakeholders te 

ondersteunen. Igma 3  voorziet in de 

behoefte voor nauwe samenwerking 

tussen werkgevers en de overige stakeh

olders. 

6



Wat heeft een werkgever aan de 
igma methodologie?  

De Igma methodiek biedt een innovatieve oplossing voor een werkgever om het 
recruitmentproces te verruimen  om jonge, talentvolle mensen aan te trekken die 
passen bij de vragen van de werkgever.   

Door te participeren in een lokaal netwerk kunnen werkgevers de beter geschikte 
jonge kandidaten voor hun vacatures eerder op het spoor komen. 

Zo een samenwerking verstrekt de mogelijkheid tot kennismaking tussen jongeren 
en bedrijven en draagt bij aan het realiseren van een betere match vanaf het begin. 
Dat scheelt kosten. 

Waarom deelnemen?

 9 Toegang tot het igma 3 e-learning platform voor trainingen van het stake-
holders netwerk in coachen, profilering en beoordeling van de vaardigheden 
van jongeren om een betere match met de behoeften van werkgevers tot 
stand te brengen.  

 9 Deel uit maken van het netwerk van MBO leerlingwezen en de kans hebben 
om juiste training aan te bieden aan personen voor vacatures die u heeft.   

 9 Uw bedrijf is onderdeel van de lokale gemeenschap. 

 9 Geven van feedback om de toekomstige arbeidskrachten te vormen. 

 9 Direct in contact staan met adviseurs, recruiters, MBO opleidingen en als eer-
ste kennis nemen van stagemogelijkheden en loonkostensubsidies voor het 
in dienst nemen van jong volwassenen. 

 9 Leren hoe je bedrijf voordeel kan hebben van in dienst nemen van jong vol-
wassenen!  
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Waarom jong volwassenen 
in dienst nemen?

De tweezijdige benadering van igma3 kan ons helpen bij het overwinnen van de 
obstakels die er voor zorgen dat we nauwelijks jonge mensen aannemen.  Enerzijds 
bereiden de igma 3 trainingsinstrumenten jongeren beter voor op reële werksi-
tuaties en anderzijds bevordert het netwerk van stakeholders de efficiency en de 
deskundigheid onder betrokkenen.  

Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de groei van uw bedrijf omdat:  

• Zij de toekomstige arbeiders zijn.

• Uw hiermee talent uit de omgeving aanboort.

• Jongeren vaak op technologisch gebied goed geschoold zijn en zij brengen 
frisse ideeën in.

• Het coachen van jongeren draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden 
bij managers en oudere werknemers. 

• Betrokkenheid bij training is een manier om op de hoogte te blijven van ac-
tuele ontwikkelingen in uw sector. 

• Het in dienst hebben van jongeren goed kan zijn voor uw reputatie en voor 

de ontwikkeling van producten en diensten voor jongeren.
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Vernieuw uw organisatie!

Jongeren zijn erg energiek: : Zij hebben veel energie en zijn erg leergierig. Deze 
houding kan een positieve invloed hebben op hun collega’s en zorgen dat zaken op 
de werkplek verbeteren. Jongeren zijn blij met hun eerste echte baan. Zij zijn bereid 
een stapje extra te zetten. Dit kan aanstekelijk werken voor hun collega’s.

Jongeren brengen voordelen met zich mee: Ze hebben 
minder ervaring maar zijn in het algemeen eenvoudiger te trainen omdat ze gemo-
tiveerd zijn om te leren en geen ervaringen hebben waardoor hun werkhouding al 
vast staat.

“Door een jongere in dienst te nemen heb je invloed op het type werknemer 
dat zij worden. Jij kunt hen gezamenlijke waarden en goede voorbeelden 
vanaf de start bijbrengen.”

Uit een onderzoek uitgevoerd door de UK Commission for Employment and 
Skills (UKCES) blijkt dat  de voornaamste redenen voor werkgevers om jonge-
ren aan te nemen zijn: 

• Mogelijkheden om hen te vormen (32 % van de werkgevers).

• Enthousiasme (30 % van de werkgevers).

• Bereidheid om te leren (20 % van de werkgevers).

In de juiste omgeving en met de juiste begeleiding en toe-
zicht kunnen jongeren uitblinken in een bedrijf. En zelfs 
de meest aarzelende werkgevers verrassen. 
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Onderwijs

Werkg
ever

 

Gemeente

NGOs

Arbeids
markt

MBO

Adviseurs

Het doel van de igma3 methodologie 
is het verzekeren van effectieve bege-
leiding van jong volwassenen in het 
onderwijs en de arbeidsmarkt door 
gecoördineerde maatregelen op het 
niveau van de stakeholders en het 
monitoren van hun vooruitgang aan-
gaande hun sociale integratie. 
Een belangrijk onderdeel van de me-
thodologie vormen de plaatsingsme-
thoden. Een van de belangrijkste sleu-
tels tot succes is de aanstelling van 
een case manager die samen met de 
relevante professionals in het netwerk 
de ontwikkeling van het individu volgt.  

De Igma methodologie is succesvol 
toegepast in 8 landen, namelijk Zwe-
den, Nederland, Griekenland, Noor-
wegen, Cyprus, Spanje, Engeland en 
Oekraïne. Netwerken van stakehol-
ders in al deze landen bevestigen dat 
de methodologie is zeer relevant voor 
het verbeteren van de kwaliteit van 
de diensten waarbij de individuele be-
hoeften centraal staan.  De methodo-
logie is aangepast om er mee te kun-
nen werken bij verschillende groepen 
die een grote afstand tot de arbeids-
markt hebben. Bijvoorbeeld recent 
gearriveerde vluchtelingen. 

Of lag opgeleiden en mensen met ver-
schillende handicaps. In alle partner-
landen vond 60 tot 70 % van de deel-
nemers aan pilots een goede plek in 
het onderwijs of op de arbeidsmarkt. 

igma Methodologie
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igma3 e-learning Platform

igma3 training wordt aangeboden aan deelnemers in een regionaal platform van 
stakeholders:

• Werkgevers,
• Adviseurs,
• Beleidsmakers,
• Jongerenorganisaties/NGO’s

In het Moodle platform vinden deelnemers ondersteunend materiaal: literatuur, 
voorbeelden,  oefeningen en ondersteunend materiaal voor deelnemers. 

Het e-platform biedt de cursus bestaande uit vier modules aan in 6 talen (Engels, 

Zweeds, Grieks, Nederlands, Oekraïens en Noors).  

Als u wilt inloggen op http://elearning.igma3.eu/ e-learning platform en de 
igma3 cursus wilt volgen neem dan contact op met de partner in jouw land !!!

11



euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

 Neemt U voor meer informatie 
contact op met 

de partner in Uw land!

Project partners:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Uppsala, Sweden

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se

Project Coördinator:


