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“Verkorting van de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren met 

een grote kans op werkloosheid en sociale uitsluiting via gecoördineerde acties 
van regionale netwerken 
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Inleiding 
 

Het doel van dit onderzoek is om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het updaten 

van het igma curriculum voor de nieuwe doelgroep, Soortgelijk onderzoek is gedaan in alle 

partnerlanden, namelijk in Zweden, Griekenland, Nederland, Spanje, Noorwegen, Cyprus   

Oekraïne.  

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de nationale context van jongeren inde 

leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar, de organisaties die met de risicojongeren uit deze 

doelgroep werken, de professionals die binnen deze organisaties werken en op de 

uitdagingen die deze organisaties tegenkomen als zij (meer efficiënt willen) werken met en 

voor deze doelgroep. Met deze gegevens wil het project de igma methode verder 

aanscherpen om zo de employability van de doelgroep te kunnen vergroten door middel van 

een betere individuele aanpak en een betere samenwerking tussen organisaties onderling 

die samen verantwoordelijk zijn voor het halen van een bepaald resultaat voor deze 

doelgroep..  

De doelgroep is een niet-homogene groep: sommige zijn voortijdige schoolverlaters die in 

een volgende periode weer naar school gaan, andere hebben hun opleiding afgerond maar 

zijn werkeloos, weer anderen zijn onzichtbaar geworden, nemen niet meer deel aan onze 

gemeenschap, staan niet geregistreerd, of doen geen beroep op een uitkering. Weer 

anderen kunnen hele goede redenen hebben waarom ze geen baan hebben of niet kunnen 

solliciteren terwijl ze wel over goede diploma’s beschikken, etc. etc. . Maar al deze jongeren 

samen zien we vanuit onze statistieken als werklozen. Hun problemen of omstandigheden 

verschillen echter enorm, en daarmee stellen zij andere eisen aan de dienstverlening  en 

aan de professionals die zich op hen richten.   

Om een goed curriculum te kunne maken is het belangrijk dat we in elk partnerland duidelijk 

voor ogen hebben wie precies de doelgroep is waar het project zich op gaat richten, wat de 

betrokken organisaties zijn die diensten aanbieden, welke professionals voor de 

dienstverlening zorgen en wat de thema’s of onderwerpen waar zij zich mee bezig dienen te 

houden en competent in moeten zijn. Dit document bevat informatie over de gewenste 
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inhoud vanuit het Nederlandse perspectief. De gepresenteerde tabellen beogen het 

onderzoek beknopt samen te vatten en overzichtelijk te maken. Samen met de andere 

rapporten wordt deze informatie gebruikt om de inhoudelijke eisen die gesteld worden aan 

het nieuwe curriculum vast te kunnen stellen.  
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1. Context 
 

1.1 Algemene beschrijving van de arbeidsmarkt   

 

De bevolking is in 2015 in Nederland licht gegroeid. Met deze extra 75.000 mensen telt de 

bevolking bijna 17 miljioen in totaal. Onderverdeeld naar geslacht is dat als volgt: 

Bevolking # %  Leeftijd  #  % 

Totaal 16.900.726  100%  <20 3.862.059 22,9% 

      20-40 4.134.447 24,5% 

Geslacht     40-65 5.930.535 35,1% 

Man 8.372.858 49,5% 65-80 2.272.709 13,4% 

Vrouw 8.527.868 50,5% >80 734.976 4,3% 

 

De onderstaande grafiek geeft de arbeidsparticipatie weer van mannen en vrouwen in de 

leeftijd van 15 tot 75. Het relatief lage aantal jongeren wordt verklaard door de 

onderwijsdeelname in deze leeftijdscategorie.  De categorie vrouwen in de leeftijd van 

25/30 heeft een lagere arbeidsparticipatie omdat een deel van de vrouwen in deze leeftijd 

tijdelijk stopt in verband met geboorte / kinderen. Het lage percentage bij ouderen is een 

gevolg van het met pensioen gaan, ofschoon de pensioenleeftijd langzaam omhoog gaat. 

Ook speelt mee dat wanneer ouderen hun baan verliezen zij moeilijk aan een nieuwe baan 

komen.  
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De ontwikkeling van de werkloosheid gedurende de laatste 7 jaar wordt weergegeven in de 

onderstaande tabel. De bruine lijn geeft de nominale ontwikkeling weer en de blauwe lijn 

houdt rekening met seizoensinvloeden.   

 

De werkloosheid is in de laatste 3 maanden van 2015 afgenomen met een gemiddelde van  

7.000 persoenen per maand. In december 2015 waren er 588.000 mensen werkloos, en 

dat is 6.6% van de beroepsbevolking.  

In dezelfde periode is het aantal banen toegenomen met 35.000 zodat het totaal aantal 

banen uitkomt op bijna 10 miljoen. Deze nieuwe banen kunnen onderverdeeld worden in  

23.000  banen in dienstverband  en 12.000 nieuwe plekken als zelfstandige (bijna een 

derde van alle nieuwe banen).  

Hert aantal vacatures bedroeg in september 2015 132.000 . De  sinds 2013 ingezette 

omhooggaande trend zet zicht in 2015 ook door maar in een wat lager tempo.   

In het algemeen is de Nederlandse arbeidsmarkt gezond. Belangrijke trends zijn:  

- De arbeidsmarkt wordt krapper 

o Minder werklozen 

o Meer openstaande vacatures 

o Spanning ontstaat op alle niveaus 

- Toenemende mismatch tussen vraag en aanbod 

o Grote verschillen tussen type werklozen en het openstaande aanbod 

o Innovatie versterkt de kloof 

o Vergrijzing beroepsbevolking, gebrek aan (bedrijfs-)opvolgers 
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o Meer flexibiliteit en minder vaste banen  

- Veranderend karakter van het werk zelf  

o Minder hand- en routine werk, meer non-routine en abstracter werk. 

 

o Prikkelt self-employment, met risico’s rond verzekeren en pensioen 

 

- Regionale in de ontwikkeling van het aantal banen 

Onderstaande grafiek  geeft de afwijkingen weer rond het nationale gemiddelde.  
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1.2 Jeugdwerkloosheid in Nederland 

 

De leeftijdsverdeling van de werkloosheid staat in de onderstaande tabel weergegeven. 

leeft # % 

15 - 

25 155.000 26,4% 

25 - 

45 185.000 31,5% 

45 - 

75 248.000 42,2% 

Total 588.000 100,0% 

 

lets meer als een kwart van het totaal aantal werkelozen valt in de leeftijdscategorie 15 tot 

25 jaar.  

Kijken we iets beter naar de statistieken over de jeugdwerkeloosheid dan valt op dat in 

Nederland jeugdwerkloosheid berekend wordt in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar  en niet 

in de categorie van 18 tot 27 of 30 jaar. De ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in de tijd 

staat in de onderstaande tabel weergegeven.  
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In 2014-2015 is er sprake van een sterke afname, 

maar deze stopt in de winter en de eerste twee 

maanden van 2016.  

Definiëren we jeugdwerkloosheid als ”% van de 

bevolking tussen 15 en 25 dat een baan zoekt voor 

minstens 12 uur per week” dan is er sprake van  

bijna 18% jeugdwerkloosheid in 2014.  

 

1.3 Voornaamste uitdagingen m.b.t. jeugdwerkloosheid 

 

Jeugd en jeugdwerkloosheid zijn containerbegrippen. Achter beide begrippen schuilt een 

gevarieerde en complexe werkelijkheid. Welk onderscheid kunnen we daarin maken? Welke 

geroep hebben onze aandacht het meeste nodig?  

1. Hoogopgeleide jongeren 

a. Verkeerde studiekeuze, verkeerde diploma  

b. Potentiele drop-outs 

Deze groep vormt geen groot probleem. Ze worden goed gemonitord en kunnen 

meestal zelf hun weg vinden, bijvoorbeeld door een andere studie te kiezen.   

2. Middelbaar opgeleide jongeren  

a. Verkeerde studie, verkeert diploma  

b. Potentiele drop-outs 

c. Schijn-studenten  (ingeschreven voor de beurs, maar niet actief)  

Deze groep is groter en vormt ook een groter probleem, een probleem dat vooral 

binnen de onderwijsomgeving aangepakt moet worden.   

3. Laagopgeleide jongeren 

a. Diegene die als werkzoekend staan geregistreerd  

b. Op school maar potentiele drop-outs  
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Deze groep loopt het risico om de boot geheel te missen. Hun diploma’s hebben 

weinig waarde /relevantie in de ogen van de werkgevers. Mogelijk antwoord zou 

kunnen vanuit de Participatiewet, en vanuit de ontwikkeling in de vraagkant aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt.   

4. Jongeren met etnische achtergrond  

a. 3e en 4e generatie, geboren in Nederland, dus Nederlander   

b. Nieuwkomers / vluchtelingen met verblijfsstatus  

Deze 4e groep wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, ongeacht hun 

competenties.  De werkloosheid onder deze groep is met 34%  bijna het dubbele van 

het algemeen jeugdwerkloosheidscijfer in 2014.  

Dit is een moeilijk probleem om aan te pakken in het bijzonder in een periode van 

polarisatie en opkomend nationalisme.  

5. Jong en gehandicapt  

a. Jonge mensen met (aangeboren) handicaps  

b. Met een chronische ziekte  

Deze 5e groep heft vergelijkbare problemen maar wordt om andere redenen 

gediscrimineerd. Werkgevers vinden het moeilijk vinden het moeilijk om het risico van 

aanstellen in te schatten in vergelijking met anderen.   

6. Jong en uit beeld: Jongeren die door de mazen van het system glippen 

In een Quick Scan door het Ministerie van Sociale Zaken wordt deze 6e groep als 

volgt gedefinieerd: jongeren in de leeftijdscategorie van 15-27, niet ingeschreven bij 

een onderwijsinstelling en geen vorm van financiële ondersteuning.  

De totale groep is vrij groot en gevarieerd, en wordt geschat op zo een 100.000. Een 

deel van hen is niet problematisch (bijvoorbeeld jongeren die op reis zijn). De groep 

kan onderverdeeld worden in:    

1. Niet-aanvragers: deze groep heeft nooit een beroep gedaan op enige vorm van 

financiële steun. Het zijn de zogenaamde Spook-jongeren. Het is een groep van 

ongeveer 10.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 26. 90% kan gekarakteriseerd 
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worden als straatjeugd. Zij moeten omgaan met schulden, misdaad en detentie, 

problemen thuis en problemen met wonen. Slechts 30% van alle gemeenten geeft 

aan inzicht te hebben in deze groep. Het hoofddoel is ze weer terug in “het system” te 

krijgen zodat ze steun en begeleiding kunnen krijgen. 

2. Drop-outs: deze groep jongeren heft zich aangemeld voor steun maar zijn niet 

teruggekomen voor verdere formalisering en uitvoering ervan na een wachtperiode 

van een maand.  Het gat ook hierbij weer om “straatjeugd”, jongeren zonder geode 

registratie en/of ID, jongeren met milde, verminderde geestelijke vermogens, en die 

het moeilijk vinden om de complexiteit en hoeveelheid van de gevraagde informatie 

voor een steunaanvraag te begrijpen. Weigert de eerste groep om aan te vragen, de 

tweede groep mist het vermogen om te kunnen aanvragen. Ongeveer de helft van 

alle gemeenten monitort deze groep en het lijkt erop dat op termijn deze jongeren 

toch weer de weg naar school of werk weet te vinden.  

3. Afgewezen aanvragers: Deze groep heeft een verzoek tot steun ingediend maar 

dat verzoek is afgewezen. De redenen voor afwijzen variëren, mar in het algemeen 

gaar het erom dat zij niet voldeden aan wat de eisen zijn: terug gaan naar school of 

werk zoeken. 58% van de gemeenten eten om wie het gat en waar ze zijn, maar 

slechts de helft van deze gemeenten monitort ze ook actief. Dat gebeurt overigens 

heel oppervlakkig want er wordt alleen maar vastgelegd of ze: werk hebben 

gevonden, naar school gaan of verhuist zijn naar een andere gemeente.  

 

1.4 Organisatie die zich bezig houden met jeugdwerkeloosheid 
 

De basis structuur van organisaties die zich jeugdwerkloosheid bezig houden is eenvoudig: 

op nationaal niveau zijn er twee partijen: de overhead en de sociale partners. 

I dit geval wordt de overhead vertegenwoordigd door de Ministeries van Onderwijs en van 

Sociale zaken. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en voorde financiering ervan. Het 

echte werk wordt door anderen gedaan. Op national niveau is het UWV actief. Zij hebben 

opdract van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid om 

werknemersverzekeringen te implementeren zorg te dragen voor bijhorende 
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gegevensverwerking en arbeidsmarktdiensten . De face to face persoonlijke ondersteuning 

is bijna geheel verdwenen. Het algemeen beleid is dat mensen actief en zelf-managend 

moeten zijn, en alleen diegene die niet de weg naar het virtuele kantoor kunnen vinden( en 

geen gebruik kunnen maken van gestandaardiseerde diensten)  krijgt hulp in de vorm van 

“de weg wijzen naar…”.Dit is het resultaat van 4 jaar bezuinigingen.  

De werkgevers en de vakbonden zijn sectorgewijs georganiseerd. Op sector niveau hebben 

de sociale partners vaak hun eigen fondsen om beleid en uitvoering ervan mogelijk te 

maken, soms gebeurt dit zelfs op regionaal niveau. 

Op regionaal niveau wordt de overheid vertegenwoordigd door de gemeenten en het UWV 

door regiokantoren. De scholen voor middelbaar en hoger onderwijs zijn meestal op 

regionaal niveau actief, afhankelijk van de regionale bevolkingsdichtheid.   

Daarnaast is er op regionaal en lokaal niveau een enorme variëteit aan privé-initiatieven. 

Sommigen semiprofessioneel, anderen zuiver op vrijwilligersbasis. 
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2. STAKEHOLDERS 
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2. Stakeholders bij de arbeidsmarkttoeleiding 

van jongeren 
 

2.1 Beschrijving van stakeholder-organisaties: taken / 

verantwoordelijkheden  

 

Nationale overheid, Ministerie van Onderwijs 

National beleid 2015 – 2016 gericht op bestrijding en voorkoming van jeugdwerkloosheid 

kent verschillende doelen en richt zich op maatregelen vanuit verschillende partijen. 

1. Betere informatie over arbeidsmarktperspectieven 

Aanbieders van middelbaar en hoger onderwijs worden verplicht gesteld om objectieve 

informatie (kwalitatief en kwantitatief) aan studeten te geven over de aansluiting van hun 

opleiding op de arbeidsmarkt.  Op basis van betere informatie moeten studenten betere 

keuzes kunnen maken.   

2. Beroepskeuzebegeleiding van studenten  

Aanbieders van middelbaar en hoger onderwijs worden verplicht gesteld om 

beroepskeuzebegeleiding en counseling op te nemen en te integreren in hun 

programma’s. Studenten kunnen zo een beter zelfbewustzijn ontwikkelen en betere 

keuzes leren maken ten aanzien van de wereld van het werk.   

3. Stimuleren van een  betere overgang nar het beroepsonderwijs 

De overheid wil een naadloze overgang verzekeren tussen voortgezet onderwijs en 

middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, waarbij 1. Eerder tijdstip van aanmelding; 2. 

Recht van studenten om toegelaten te worden tot vervolgopleidingen (doorlopende 

leerlijnen); 3. Het recht op een intake.  Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat 

studenten niet verloren raken in de onderwijsovergangen.  

4. Verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs (kwalitatief en kwantitatief) op 

de regionale arbeidsmarkt  

Ere komt meer ruimte om te differentiëren in de mbo programma’s om te kunnen 

reageren op de vragen en behoeften vanuit de regionale arbeidsmark naar innovatieve 

competenties en opleidingen.  
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5. Overeenkomsten met werkgevers  

De overhead wil de mogelijkheden op werk voor jongeren verbeteren door 

overeenkomsten te sluiten met branches en sectoren. Overeenkomsten gaan niet alleen 

over het aanbieden van banen en opleidingsmogelijkheden aan jongeren, maar ook over 

het bijdragen aan de voorbereiding en oriëntatie van jongeren op werk in het algemeen.   

6. Regionale samenwerking ten behoeve van kwetsbare jongeren (networking) 

jongeren met een uitkering of zonder  startkwalificatie krijgen hulp bij de overgang van 

school naar werk. Betere samenwerking moet zorgen voor een beter aanbod van 

arbeidsmarkt relevante training,  een aanbod van werk op verschillend niveau en een 

betere bemiddeling.  

7. Een “wijkgerichte aanpak” en actieve aanvullende bemiddeling van kwetsbare jongeren  

(individuele begeleiding)  

Speciale coaches zullen  kwetsbare jongeren helpen aan werk in samenwerking met de 

lokale overheid, mbo en werkgevers. De sectorplannen en de arbeidsovereenkomsten 

sluiten hierop aan.  

Dit nationale beleid is hoofdzakelijk gericht op preventie binnen de onderwijscontext en op 

de doorgeleiding naar de arbeidsmarkt. Tijd zal leren hoe effectief dit beleid zal zijn. De 

recente aanpak Aanval op de Uitval  heeft een groot effect gehad op het reduceren van 

voortijdige schooluitval. Het aantal voortijdig schoolverlaters in de overgang van 

voorbereidend beroepsonderwijs naar mbo is van 70.000 in 2001/2002  gedaald naar  

minder als 26.000 in 2013/2014. Het percentage voortijdig schoolverlaters (jongeren 

zonder startkwalificatie) is teruggebracht van 5,5% naar 1,9%  en de doelstelling van max. 

25.000 per jaar in 20120  is al binnen bereik voor 2016. 

 

Nationale overheid, Ministerie van Sociale Zaken 

Hert beleid van het Ministerie van Onderwijs richt zich op een  betere aansluiting tussen 

opleiding en werk. Het Ministerie van Sociale zaken volgt deze lijn met het ondersteunen van 

sector plannen die zich richten op een betere toegang tot de arbeidsmarkt: oriëntatie, 

praktijkleren en banen. Tot nu toe zijn 75 van deze programma’s goed gekeurd door het 

ministerie en door de sectorvertegenwoordigers (werkgevers en werknemers). Het doel is er 
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nog eens 100 goed te keuren in de loop van de komende 2 jaar waarin baangaranties 

besloten liggen voor nog eens 30-50.000 jongeren. 

Kwetsbare groepen hebben extra aandacht nodig. Het ministerie steunt lokale partners 

(gemeenten en UWV) om jongeren zonder startkwalificatie te helpen aan een 

praktijkleerplaats, om werken e leren te combineren, en een tegemoetkoming te geven bi 

het zoeken naar werk. Extra regionale aandacht gaart uit nar jongeren met een etnische 

achtergrond.  

Gemeenten 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de Participatiewet. De 

afdeling werk en inkomen (sociale domein) helpt mensen aan een basisinkomen en in de 

ondersteuning die nodig is om werk te vinden of een daarvoor noodzakelijke opleiding.  

Zoals gezegd wil het Ministerie dat er druk uitgeoefend wordt op jongeren om terug te gaan 

naar school en een startkwalificatie te behalen  en om ze de juiste papieren te laten behalen 

om een baan te kunnen vinden. Naast deze versterking van het aanbod zijn er ook “job 

hunters” , mensen die actief werkgevers benaderen voor werk of een opleidingsplek.  

 

UWV 

Werknemersverzekering is wettelijk geregeld in de WW, de WIA, WGA, de Wajong, WAO, de 

WAZ voor zelfstandigen,  Wazo  en de Ziektewet.  

UWV heeft een kerntaak in 4 gebieden: 

1. Werk – een klant helpen werk te behouden of werk te vinden, in nauwe samenwerking 

met de gemeente; 

2. Sociaal  - medisch: evalueren van ziekte en herstel; arbeidscapaciteit bepalen volgens 

duidelijke criteria; 

3. Uitkering:  zorgen dat uitkeringen correct en snel verstrekt worden, indien werken niet 

mogelijk is; 

4. Data management: ervoor zorgen dat klantdata ten behoeve van een uitkering en data 

over werk maar eenmaal verstrekt hoeven te worden  

http://www.uwv.nl/overuwv/english/about-us-executive-board-organization/index.aspx
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Scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs 

Studenten zijn zowel klanten als de producten van een onderwijsinstelling voor de 

arbeidsmarkt. .De financiering van ons onderwijs is primair gericht op aantal studenten per 

programma, en secundair komt pas het resultaat. De keuze ende behoefte van de student 

zijn dus eigenlijk leidend.  

Arbeidsmarkt relevantie heft een rol bij het erkennen van (nieuwe) opleidingen maar niet in 

de financiering van de onderwijsinstelling. Recent beleid kiest voor een wat zachte 

benadering door scholen te verleiden om meer en betere informatie te geven over de 

arbeidsmarktrelevantie van een opleiding, over beroepsoriëntatie, keuzebegeleiding en 

preventie van voortijdig schoolverlaten. 

Andere organisaties 

Er is een groet variëteit aan vaak kleine regionale organisaties (vaak ook nog privaat) die 

hulp bieden om jongeren aan een diploma te helpen of om werk te vinden.  

 

2.2  Sterktes en zwaktes per stakeholder   

Probleem van het nationale beleid is dat het weinig aandacht besteed aan de fundamentele 

problemen van de arbeidsmarkt, zoals een sterk toegenomen behoefte aan flexibiliteit aan 

werk en aan de conjunctuurgevoeligheid van de vraag vanuit de arbeidsmarkt.  

Afgezien daarvan is de intermediaire structuur vrijwel geheel verdwenen. Dit wordt langzaam 

aan een regionaal en een nationaal probleem. Niemand managet  de transitieprocessen  en 

er is gebrek aan transparantie. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt meer en meer “survival 

of the fittest” en de minder fitten  verliezen de toegang meer en meer. Dit leidt tot een 

polarisering tussen hoog- en laagopgeleiden, en het proces wordt nog eens versterkt door 

het banenverlies in het midden segment. 

De nationale overhead wordt afhankelijk van het beleid en de activiteiten van sector 

organisteis, scholen en lokale overheden zonder date r voldoende financiële steun is of 

zonder sancties op wanneer prestaties onder de maat zijn.  
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Gemeenten hebben een groot deel van hun budget verloren en daarmee  continuïteit van 

hun activiteiten. Actieve individuele begeleiding is vervanging door werken in groepen, het 

rekenen op individuele verantwoordelijkheid en het vermogen daartoe. .En opnieuw zijn dan 

de meest kwetsbare groepen de eerste slachtoffers. In tegenstelling tot een UWV, heeft de 

lokale overhead eigenlijk geen verbinding met de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Vanuit 

haar aard  benadert een gemeente  arbeid veeleer als een sociaal probleem en vanuit de 

zorg, dan als een sleutel factor voor productie.  

UWV bemoeit zich vooral met mensen die voldoende werkervaring hebben om voor een WW 

uitkering in aanmerking te komen. Jongeren voldoen daar dus juist hoogst zelden aan. UWV 

werkt daarom eigenlijk maar voor 2 kleine doelgroepen: die zeldzame jongere die recentelijk 

ontslag heeft gekregen na minstens 6 manden te hebben gewerkt (en die eigenlijk geen hulp 

nodig hebben);  de groep jongeren die onder de Wajong  (beperkt door ziekte, invaliditeit) 

vallen, die moeilijk bemiddelbaar zijn, zelfs in een periode van economisch hoogtij.  

Het is jammer dan gemeente en UWV verschillende organisaties zijn. In beginsel zijn ze 

gestart met samenwerken, maar deze samenwerking is gestopt toen de middelen uit bleven, 

en UWV besloot om digitaal te gaan.   

Scholen weten voortijdig schoolverlaten te reduceren en om activiteiten te starten om de 

employability van hun studenten te vergroten. Ook komt er meer aandacht voor leren kiezen, 

en voor selecteren in plaats van alleen maar beroepsgerichte kennisoverdracht.  Ze hebben 

ook een rol in de allocatie van talent. Dit is echter geen gemakkelijke rol. Studenten zijn 

immers hun klanten die zelf een bepaalde opleidingsbehoefte hebben. Ze zijn geen 

eindeloze kneedmachine die mensen vormt naar de toon van de arbeidsmarkt. Dat betekent 

overigens wel dat werkgevers zelf een grotere rol dienen te nemen in het opleiden van 

professionals tot eigen (nieuw) personeel.   

Het Ministerie van Sociale Zaken werkt samen met het Ministerie van Economische Zaken 

aan “sociale innovatie”. Het vermogen tot (technische) innovatie is onder druk komen te 

staan door het uitblijven van snelle implementatie en de recente spanningen op de 

financiële markten.  
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2.3 Belangrijkste uitdagingen van deze stakeholders  

 

De jeugdwerkloosheid is in Nederland laag. De voornaamste oorzaken van de huidige 

werkloosheid zijn als volgt:  

1. Economische omstandigheden 

2. Gebrek aan transparantie en aan informatie over de arbeidsmarkt  

3. Gebrek aan zelfbewustzijn en aan loopbaanbewustzijn van jongeren 

4. (Structurele) mismatch van vraag en aanbod  

5. Gebrek aan responsiviteit vanuit het onderwijs   

6. Gebrek aan sociale innovatie en ruimte m te leren vanuit werkgeverszijde  

7. Polarisatie en discriminatie op de arbeidsmarkt  

 

De uitdaging om deze problemen op te lossen schuilt in het vinden van zowel de middelen 

als de partners : 

1. De economische omstandigheden zijn moeilijk te beïnvloeden in een open economie 

zoals die van Nederland. De kwetsbaarheid ervan en de impact die slechte economische 

condities hebbe zou wellicht verminderd kunnen worden door de  risico’s ervan beter te 

spreiden en door andere co-oorzaken aan te pakken. 

2. Het gebrek aan transparantie kan aangepakt worden door de nieuwe verplichting die 

scholen hebben omtrent het informeren van studenten over de arbeidsmarktrelevantie 

van opleidingen. Deze transparantie kan op veel manieren verder verbeterd worden 

bijvoorbeeld door het gebruik van ICT en moderne media. Hier ligt echter dan ook een rol 

voor de nationale overheid en de sociale partners.  

3. The lack of self-awareness will be fought in programs for developing professional career 

identity on schools but it will need to be supported by employers room for orientation and 

apprenticeships, including proper guidance. So this challenge is primarily addressed to 

schools and employers. 

4. De structurele mismatch is moeilijker om aan te pakken of op te lossen. Dat vereist 

behendigheid een van het systeem en van de verschillende partijen. Het Nederlandse 

Poldermodel is beroemd vanwege de samenwerkingsgedachte, maar minder om zijn 
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besluitvaardigheid of snelheid. Veranderingen zouden beter gemonitord en 

gecommuniceerd kunnen worden, en aanpassingen vergemakkelijkt.  

5. Responsiviteit in kwalificaties wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs door 

mbo-scholen vrije ruimte te geven die gebruikt kan worden voor nieuwe competenties en 

vaardigheden. Het is nu aan scholen en werkgevers om deze ruimte daadwerkelijk ok zo 

te gaan invullen.   

6. Beroepsopleiding en training was vroeger ook een belangrijke taak van werkgevers (BBL). 

Met name de Zorg en techniek sectoren waren beroemd voor hun In-service 

programma’s. Dit opleidingsmodel is echter door de werkgevers terug gelegd bij het 

onderwijs. Ruimte om op de werkplek  fouten te mogen maken en te leren is dus 

daarmee ook van de werkplek verdwenen. Moderne organisaties  (en scholen!) beginnen 

zich dit te realiseren, maar het is moeilijk om het mogen leren weer terug in een bedrijf te 

krijgen.   

7. Polarisatie en discriminatie op de arbeidsmarkt zijn een complex en hardnekkig 

probleem. Onder slechte economische omstandigheden hebben de werkgevers de 

mogelijkheid om uitgebreid te kunnen kiezen. Zij hebben de neiging om dan de markt 

van potentiele arbeiders af te romen. Onder betere omstandigheden en met een 

gespannen arbeidsmarkt zou het makkelijker moeten zijn voor gediscrimineerde groepen 

om hun talenten en vaardigheden te kunnen laten zien.  

Voor de etnische minderheden zijn het moeilijke tijden. De overheersende mening is dat 

zij vaak de verkeerde keuzes maken, gebaseerd op verkeerde ideeën, en dat scholen dit 

zouden kunnen oplossen door de juiste informatie te geven. Een realistischer beeld 

hebben van de arbeidsmarkt voordat men met aan een studie begint, geldt ook voor de 

kennis en vaardigheden die je tijdens een studie op doet. Het komt nu voor dat 

studenten hun aspiraties opgeven juist door de onrealistische informatie die ze van de 

studie zelf en van de banen gekregen hebben. Informatie in de vorm van brochures, 

video’s etc. laat vaak slecht een deel van de realiteit zien. Wat van belang is voor het 

maken van een meer duurzame keuze is niet de informatie over loon of 

werkomstandigheden alleen. Het gaat ook om het gevoel daar welkom te zijn, dat he in 

staat bent zo aan (vaak maar halfbewuste beelden over) je eigen toekomst toe te komen. 

En niet in de minste plaats dat je betekenisvol werk doet.  In veel gevallen zijnde 

etnische minderheden niet in staat om ze een belangrijke ervaring op te doen omdat zij 
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door werkgevers niet in aanmerking komen voor een praktijkleerplaats omdat ze de 

verkeerde naam hebben of de verkeerde kleren dragen.  

De Participatiewet ondersteunt mensen die kunnen erken mar die daar wel 

ondersteuning bi nodig hebben. De wet verlicht je m  werk te zoeken, en geeft 

gemeenten de plicht (en de financiën) mensen daarbij te helpen (inclusief aanvullend 

inkomen). In een overeenkomst met de Nederlandse werkgevers  is vastgelegd date r 

ruimte wordt aangeboden voor tenminste 100.000 banen voor gehandicapten en 

chronisch zieken.  

Organisaties met meer dan 25 medewerkers  worden gedwongen om een bepaald 

percentage uit deze groep werk aan te gaan bieden, wanneer zij daar niet zelf voor 

gezorgd hebben. Mogelijk staat daar zelfs vanaf 2018 een boeten op van € 5.000,- per 

individueel geval! 

De uitdaging voor werkgevers is om gemakkelijke instapbanen te creëren door het 

takenpakket te reshuffelen. De uitdaging van de sociale partners is om bedrijven hierbij 

te helpen. 

 

2.4 Competenties en expertise van de betrokken staf  
 

De arbeidsmarkt van het mbo beroepsonderwijs is inde regel regionaal. Studenten en 

scholen, werkgevers en werknemers dienen elkaar binnen een redelijke reisafstand te 

kunnen treffen, hetgeen betekent dat de uitdaging ligt bij het kunnen maken van de 

individuele match tussen student/werknemer met zijn beroeps-en kennisprofiel en de 

werkgevers met hun banen en baanvereisten.  

Scholen, leraren en mentoren zij gefocust op onderwijs. Hun accountability is gekoppeld aan  

leeropbrengsten en studieresultaten. 

De lokale overheden ende regionale UVW-kantoren zijn gedwongen gericht op formele 

criteria en administratie.  Er waren teveel werkzoekenden en te weinig banen. Er is weinig 

ruimte en weinig expertise meer over op het goed van keuzebegeleiding, voor het geven van 

praktische informatie  over banen en werk, noch voor individuele mediatie en of het 



igma3_ O3_Netherlands 
 

24 
 

managen van de markt. Met name het UWV focuste zich op digitale diensten, die in de 

praktijk minder goed bleken te werken.  

“Werk” en “inkomen” worden aan de  front- en back officezijde van gemeenten gescheiden 

verwerkt. De “werk-kant” in de grote steden is onderverdeeld in vraag, aanbod en matching 

en kent daardoor vaak schotten. Begeleiding wordt groepsgewijs aangeboden. Er is behoefte 

aan meer individuele verantwoordelijkheid en aan initiatief vanuit de werkzoekende zelf. De 

staf is echter meer bezig met organiseren dan met coachen.   

De banengroei komt vooral vanuit het midden- en kleinbedrijf. Zij hebben echter nauwelijks 

personeel dat zich bezig houdt met bezetting, werving en ontwikkeling. Hun expertise is 

veelal beperkt tot hun core business. Grotere bedrijven proberen nieuwe trainings-

programma’s op te zetten voor jongeren door de school weer in het bedrijf te halen. Dit sluit 

de kloof tussen school en werk en draagt bij aan het ontwikkelen van meer waardering voor 

kennistransfer en voor het coachingsvaardigheden van de professionals.   

 

2.5 Professionaliseringsbehoefte  
 

Alle betrokken instituten hebben de neiging introvert te zijn. Zij zouden zich meer open 

moeten stellen. Klanten worden gereduceerd tot abstracte statistieken en tot doelen, 

nummers en geld. Zij zouden zich er meer bewust va moeten zij dat hun werkzoekende klant 

een menselijk wezen is, die aandacht,  begeleiding en interventies nodig heeft om verder te 

komen.  

Studenten dienen hun loopbaancompetentie te ontwikkelen. Zelfbewustzijn, 

arbeidsmarktoriëntatie , professionele identiteit etc. Ergo scholen zouden zich meer tot 

loopbaancentra kunnen ontwikkelen, meer en nieuwe wegen voor keuzebegeleiding , en 

netwerk en kennis op doen van de regionale arbeidsmarkt.  Zij zouden meer kunnen samen 

werken met regionale werkgevers en duurzame relaties met hen op kunnen bouwen. Dit 

betekent ook een nieuwe rol voor leerkrachten en mentoren of nieuwe banen binnen een 

school.  
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Gemeenten en UWV zouden hun rol als coach voor werkzoekende opnieuw moeten 

uitvinden, job hunter worden in de regionale arbeidsmarkt, als match-maker op treden 

tussen beiden, en als markt manager zorgdragen voor directe ontmoetingen tussen 

aanbieder en zoeker, zonder daarbij tussen hen in te komen staan.  
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3. ROL VAN DE 

WERKGEVERS 
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3. Rol van werkgevers en werkgeversorganisaties 

bij het bestrijden van jeugdwerkeloosheid 
 

3.1 Hoe zijn werkgevers in het algemeen betrokken bij de bestrijding van 

jeugdwerkloosheid?  

 

Werkgevers vechten niet tegen jeugdwerkloosheid. Zij zetten in op de bemensing van hun 

organisatie en willen daarbij “de beste waar” voor hun geld. Net als in voetbal waarbij er 

clubs zijn die spelers kopen van andere teams, en er ook clubs zijn die zorgen voor hun 

eigen aanwas via jeugdprogramma’s, zo zijn er ook werkgevers die meer of minder doen aan 

de ontwikkeling van hun personeel en aan opleiden.  

De grotere bedrijven hebben eigen HRM-afdelingen die zich bezig houden met ontwikkelen, 

werven  en opleiden. Zij hebben daarbij ook lange termijn doelstellingen en bijhorende 

plannen. Bij het midden- en klein bedrijf gaat het vaak om goed willende amateurs met een 

korte horizon zowel naar het werk als naar de bemensing.    

Binnen de context van goed werkgeverschap en corporate social responsibility zijn er de 

nodige individuele initiatieven en experimenten.   

De sectorplannen bieden een goed raamwerk voort allerlei soorten initiatieven om de 

arbeidsmarkt te verbeteren. Deze initiatieven bouwen voort op of worden ondersteund door 

bestaande netwerken. Elk sectorplan formuleert de te nemen maatregelen en de doelen, 

gebaseerd op een analyse van de arbeidsmarkt.  De activiteiten kennen over het algemeen 

de volgende 6 thema’s:  

- Mobiliteit van arbeidskrachten 

- Vasthouden van geschoold personeel  

- Opleiding en training 

- Vergroten instroom  

- Promotie en monitoring van gezondheid  

- Andere maatregelen 
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Het hoofdthema is het vergroten van instroom van jongeren in de verschillende sectoren 

door het aanbieden van combinaties van werken en leren.  21% van alle maatregelen is 

hierop gericht.  9% van alle beoogde deelnemers betreft extra instroom (vergroting). 35% van 

de cofinanciering van het Ministerie en 65% van de financiering vanuit de sectoren zelf is 

bestemd voor extra instroom. Het feit dat 65% van de beschikbare sectorfondsen dus gaat 

naar “maar” 9% van de deelnemers wordt veroorzaakt door de lengte en intensiteit van de 

combinatie leren-werken waaruit al deze activiteiten bestaan.  

 

3.2 Beschrijving van de initiatieven van werkgevers en sectoren  

 

De sectorplannen hebben er tot nu voor gezorgd dat 964 extra jongeren zijn aangenomen, 

en dat er 17.409 extra leerwerkplekken zijn gerealiseerd in de periode 2014-2015. Gekeken 

naar de voortvarendheid dan blijkt dat 40% van de plannen achter ligt op schema, dat 52% 

op schema ligt en 8%  al verder is dan gepland.  

De toename van het aantal leerwerkplekken kan voor een deel toegeschreven worden aan 

het betere economische tij, deels ook aan het toegenomen gevoel van urgentie om het 

vergrijzende personeelsbestand te verjongen door een  extra trainings- en opleidingsinzet. 

Ook wordt de bestaande opleidingsruimte beter benut. Twee studenten worden afwisselend 

op een leerwerkplek gezet, en aanvullingen  in de opleiding worden aangeboden in de vorm 

van praktische opdrachten en simulaties.   

 

3.3 Samenvatting sterktes en zwaktes van werkgeversbetrokkenheid  

 

De grootste plus van werkgeversbetrokkenheid is de mogelijkheid om zo de kloof tussen 

werken en leren te kunnen dichten. Het stelt studenten in de gelegenheid om een 

beroepsidentiteit te ontwikkelen, en corrigeert voor het verschil tussen de schoolse theorie 

en de beroepspraktijk. Maar dit laat ook de potentiele zwakte zien omdat deze plus 

afhankelijk is van de kwaliteit en de kwantiteit van de leerruimte die werkgevers aanbieden. 

Gaat het slecht met de economie, dan is er weinig ruimte voor werkplekleren en leidt dat 

onmiddellijk tot tekorten verder op in de tijd. 
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Kwalitatief is men afhankelijk van de leercultuur en van de beschikbare individuele 

begeleidingskwaliteit. In sommige sectoren (de technische industrie bijvoorbeeld) heeft deze 

cultuur nog veel aandacht nodig. Er is weinig waardering voor soft skills die nodig zijn voor 

het geven van begeleiding en werk dat verbonden is met coaching heeft geen hoge status.  

 

3.4 Voornaamste uitdagingen bij vergroten van werkgeversbetrokkenheid 
 

De belangrijkste uitdagingen zijn om werkgevers te voorzien van helder en toegankelijk 

materiaal, een en dezelfde plek voor alle vragen, minder bureaucratie en passende 

oplossingen voor zijn problemen. Mensen die werkgevers benaderen moeten weten 

waarover zij praten en moeten de problemen begrijpen waar een werkgever voor staat. 

Werkgevers hebben last van al die verschillende mensen die met vaak dezelfde vragen weer 

langskomen.  Scholen, gemeenten en andere intermediairs zouden hun acties beter moeten 

coördineren en hun rollen beter moeten differentiëren 

De betrokken coaches (zowel aan de werk- als aan de aanbodkant) zijn verantwoordelijk 

voor het dichten van de kloof tussen werken en leren. Dat vraagt aandacht voor beoogde 

doelen, de mogelijkheden en de beperkingen, en zeker ook de  directe betrokkenheid van de 

student zelf. Leerdoelen verschillen vaak van werkdoelen en dat geldt dus ook voor de 

geboden ondersteuning. Daaruit kunnen dilemma’s ontstaan die wel op een win-win manier 

opgelost moeten worden  (beter leren, hogere productiviteit, positief gevoel van de student = 

betere motivatie).  

 

3.5 Conclusies: Gevolgen voor het te ontwikkelen materiaal 
 

Wat betekent dit allemaal voor het trainingsprogramma en het materiaal dat ontwikkeld 

moet worden?  

In de eerste plaats een vertaling naar de doelgroep zelf.  Veel jongeren ontbreekt het aan 

zelfbewustzijn, zij niet goed in staat tot kritische zelfreflectie en hebben geen idee van hun 

toekomstige loopbaan of beroepsidentiteit. Zowel vanuit werk als vanuit onderwijs wordt 
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gedacht dat informatie de oplossing is. Ondertussen weten we ook dat dit niet zo is en zullen 

we op zoeken moeten gaan om jongeren op een andere manier te helpen on hun loopbaan 

en beroepsidentiteit te ontwikkelen. Dit betekent nieuwe kennis en vaardigheden van 

coaches.  

Ten tweede zullen de zwakke en kwetsbare groepen extra aandacht moeten gaan krijgen. 

Ook dit betekent nieuwe kennis en vaardigheden van coaches. . 

Ten derde is er het gebrek aan transparantie van de arbeidsmarkt. Er zijn minstens drie 

invalshoeken hierop te geven:  

1. De vraag naar arbeid. 

a. Recent onderzoek laat zien dat de vraag groter is dan uit de statistieken blijkt. 

Officiële statistieken kijken niet naar niet formeel gemelde vacatures.  

Regionale en sectorale statistieken zijn vaak beter maar niet altijd 

beschikbaar of toegankelijk. 

Intermediairs en coaches moeten meer van de arbeidsmarkt en van banen 

weten dan  zij nu doen. 

b. Informatie over vacatures is vaak moeilijk te interpreteren. Banprofielen kunne 

te technisch of abstract zijn om ze te kunne begrijpen of met elkaar te 

vergelijken en ze te matchen naar individuele competenties en voorkeuren.  

Intermediairs en coaches  dienen in staat te zijn om baan vereisten te vertalen 

in termen die jongeren begrijpen. 

c. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn er nog veel eenvoudige en 

toegankelijke werk maar dat niet leidt tot eenvoudige en toegankelijk banen. 

Dit werk is nog steeds onderdeel van meer complexe en minder toegankelijke 

banen. Werkgevers zoeken naar het schaap met de 5 poten, in plaats van te 

kijken naar hoe dit soort werk anders georganiseerd kan worden en 

toegankelijk gemaakt kan worden voor jongeren. De echte sociale innovatie 

zou zijn wanneer werkgevers niet mensen zoeken voor bepaald, maar om werk 

te creëren voor de mensen die beschikbaar zijn. 

Intermediairs en coaches zouden werkgevers kunnen helpen om werk anders 

in te richten zodat er banen ontstaan voor nieuw en onervaren personeel, 

inclusief voor schapen met 3 poten. 

d. Een klacht van werkgevers is dat zij benaderd worden voor eenzelfde zaak 

door een veelheid van instituten. Er is gebrek aan samenwerking en 

afstemming.   

Intermediairs en coaches zouden in hun werkveld kaart moeten brengen en 

moeten weten wie hun mogelijke partners / collega’s en concurrenten zijn.  
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2. Het arbeidsaanbod van jongeren  

a. Het leeuwendeel van de instroom  bestaat uit de uitstroom uit het middelbaar 

en hoger beroepsonderwijs. Deze mensen munten niet uit in het hebben van 

een beroepsidentiteit en loopbaancompetenties. Scholen kunnen een verschil 

gaan maken door studenten juist hierin meer competent te maken (evenals in 

leren leren).  

b. Gehandicapten, chronisch zieken en etnische minderheden moeten meer 

aandacht krijgen en ondersteuning bij het ontwikkelen van eigen 

marketingcompetenties en hun frustratietolerantie. Hun employability is niet 

een kwestie van het maken van keuzes maar van het creëren van kansen.  

Leraren en coaches zouden hun LOB competenties meer inclusief en 

gedifferentieerd moeten maken.  

3. De match tussen vraag en aanbod 

a. Bij de arbeidsmarktanalyse is genoemd dat werkgevers moeite hebben met 

het vinden van jonge werkzoekenden. Bij het werkplek leren is naar voren 

gekomen dat studenten juist moeite hebben om werkgevers te vinden. 

Met de toegenomen ICT mogelijkheden (denk aan de partner zoek sites) zou 

het mogelijk moeten zijn om informatie van beide zijden van de arbeidsmarkt 

te verzamelen, zodat vraag en aanbod elkaar gemakkelijker kunnen vinden. 

Daarnaast zijn  er veel andere nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten zoals 

“speed dating”.  

b. Het probleem van de bureaucratie. Bureaucratie verhindert dat dingen lekker 

gaan werken. Zowel studenten als werkgevers hebben moeite om aan alle 

formaliteiten te voldoen.  

Intermediairs en coaches zouden beide zijden dienen te helpen bij het voldoen 

aan de formele eisen, en hun invloed moeten gebruiken om zaken te 

vereenvoudigen.  

c. Uitzendbureaus zij het gewend om de match te maken en om formaliteiten 

wat te vereenvoudigen, maar zij zijn niet gewend om hun klanten van de 

aanbodzijde op te leiden. Daar lijkt nog een wereld te winnen, temeer daar 

tijdelijk werk ook niet de in de meeste statistieken zichtbaar is. 

Intermediairs en coaches dienen zich bewust te zijn van de markt van het 

tijdelijke werk en hoe zij de mogelijkheden die deze markt biedt beter zouden 

kunnen gebruiken.  
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4. Samenvattende conclusies 
 

In Nederland is de jeugdwerkloosheid relatief lag. Zij wordt veroorzaakt door de economische 

omstandigheden, de mismatch tussen vraag en aanbod en door discriminatie (van etnische 

minderheden, gehandicapten en chronisch zieken). 

Het leeuwendeel van de jongeren is succesvol in de transitie van opleiding naar werk. Voor 

de werkloze jongeren is die transitie niet geslaagd. Daarom is het van belang juist daar 

verbeteringen aan te brengen.  

Bijzondere doelgroepen vormen een goede indicatie voor de kwaliteit van het transitie 

proces. 

Interventies zij mogelijk vanuit een drietal invalshoeken.   

Aanbodzijde (schoolverlaters en jonge werkzoekers) 

1. Focus op het ontwikkelen van loopbaancompetenties en professionele identiteit 

2. Maak duidelijk wat mensen willen, wat zij zoeken en wat zij nodig hebben  

3. Zorg voor meer differentiatie bij coaching en begeleiding: een individuele benadering 

met aandacht voor speciale groepen 

Vraagzijde (werkgevers) 

1. Verzamel en verspreid meer en betere informatie  over de vraag naar arbeid in 

termen van omvang en soort (algemeen maar ook over individuele banen) 

2. Beter begrip voor wat werkgevers nodig hebben, zoeken en te bieden hebben  

3. Coördineer de acties richting werkgevers en vergroot de vijver waarin gevist wordt  

4. Creëer meer toegangsmogelijkheden door gebruik te maken van simulaties en job 

carving 

Transparentie en matching 

1. Schep beter inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van vraag en aanbod  

2. Manage de markt: creëer ontmoetingsplekken (virtueel en reel) 

3. Maakt de formele kant eenvoudiger  en biedt ondersteuning daarbij 

4. Breng spelers en intermediairs in kaart  en betrek uitzendbureaus. 
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5. Literatuur 
 

1. CBS online (National statistics) 

2. Eurostat (European statistics) 

3. OESO (various reports on labour) 

4. SEO: Quick scan sectorplannen (evaluations of sector plans) 

5. Ministeries OCW en SZW: agenda aanpak jeugdwerkloosheid  

 

 


