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Aanpak jeugdwerkloosheid
In steeds meer arbeidsmarktregio’s geldt de aanpak van jeugdwerkloosheid als  
een prioriteit. De aanpak kan verschillen, maar er zijn ook veel overeenkomsten.  
Zo is de factor samenwerking overal cruciaal, al geldt dit niet exclusief voor  
de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het is duidelijk dat geen enkele organisatie alleen  
de aanpak van jeugdwerkloosheid tot een succes kan maken. Gemeentelijke 
afdelingen, onderwijsinstellingen, leerwerkbedrijven en (sociale) ondernemingen 
hebben elkaar nodig.

Inbouwen van veilige tussenstappen tussen 
school en arbeidsmarkt
Voor sommige jongeren is de stap van 
voortgezet speciaal onderwijs of praktijk-
school (VSO/Pro-onderwijs) naar de arbeids-
markt te groot om in één keer te nemen.  
Zij hebben een veilige tussenstap nodig.  
In het creëren van die tussenstappen 
vervullen onderwijsorganisaties een 
belangrijke rol.

Zo biedt de Job Academie in Rijnmond, 
opgericht door schoolbestuur Stichting Boor, 
het Franciscus Gasthuis en het Vlietland 
Ziekenhuis, leerlingen uit het VSO/Pro-
onderwijs de kans om in hun laatste leerjaar 
als stagiair in een bedrijf aan de slag te gaan. 
Aan het begin en eind van de dag geeft een 
leerkracht les in werknemersvaardigheden 
en alle taken die bij de baan horen. Ook 
krijgen de stagiaires intensieve begeleiding 
bij het solliciteren. De Job Academie levert 
resultaat op: driekwart van de stagiaires 
krijgt direct een betaalde baan, een aantal 
gaat alsnog naar het mbo. Inmiddels is ook 
de Job Academie 2.0 gestart. Jongeren die al 
aan de slag zijn, komen elke twee weken 
onder begeleiding van een docent bijeen  
om hun ervaringen met hun eerste echte 
baan te delen.

Doorstroom op Zuid, het samenwerkings-
initiatief van de gemeente Rotterdam, 
OV-bedrijf RET en een aantal sociale 
ondernemingen creëert ook veilige 
tussenstappen, zij het voor een bredere 
doelgroep dan alleen jongeren. Doorstroom 
op Zuid organiseert ontwikkeltrajecten 
richting ‘schaarstebanen’. Een voorbeeld is de 
buslijn van sociale onderneming DAM 

Nederland. In opdracht van RET rijdt  
DAM met elektrische shuttles op  
het Noordereiland. Mensen met interesse  
in personenvervoer kunnen hier hun eerste 
ervaring opdoen. Jongeren uit het VSO/
Pro-onderwijs leren hoe ze voertuigen 
schoonmaken, als opstap naar werk bij 
bijvoorbeeld een autowasserij. 

Mbo-Rijnland (Leiden) heeft samen met 
gemeenten en ontwikkelbedrijven de 
entreeopleiding School@Work opgezet.  
In de veilige omgeving van een sociaal 
ontwikkelbedrijf krijgen jongeren de kans 
om onder (intensieve) begeleiding van een 
praktijkopleider en een docent aan hun 
ontwikkeldoelen te werken.  
De entreeopleiding vormt een opstap richting 
een duurzame plek op de arbeidsmarkt en is 
speciaal bedoeld voor jongeren zonder 
diploma en zonder startkwalificatie die graag 
in de praktijk leren. Hybride leren ofwel leren 
in de praktijk centraal.

Praktijkleren op maat
Veel leerlingen uit het VSO/Pro-onderwijs 
houden hun leven lang moeite met leren en 
lezen. Het behalen van een certificaat of 
diploma ligt vaak buiten hun bereik.  
Toch kunnen zij met intensieve begeleiding 
verder komen, blijkt uit de pilot ‘mbo-
praktijkleren op maat’ in Noord-Holland 
Noord. In de pilot worden oud-leerlingen  
uit het VSO/Pro-onderwijs en andere 
kwetsbare jongeren begeleid naar een mbo 
Praktijkverklaring. Cruciaal is de inzet van 
twee ervaren mbo-docenten die de mbo-
systematiek, de doelgroep én de vaktaal van 
de leermeesters kennen.  
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Dat laatste blijkt ook van belang: niet alleen 
de leerling, ook de leermeester heeft 
aandacht nodig om gemotiveerd te blijven. 
VSO/Pro-leerlingen hebben vaak moeite  
met plannen en structureren. Sommige 
leermeesters raken daar gefrustreerd van en 
betrekken dat ‘falen’ op zichzelf. De docenten 
laten zien dat bepaald gedrag bij deze 
jongeren hoort, maar stellen daar de sterke 
kanten tegenover.

Aansluiting op de belevingswereld  
van jongeren
Jongeren hebben een eigen aanpak en plek 
nodig om samen te leren en lol te maken. 
Ook in een leerwerkbedrijf. Daarom heeft 
werkleerbedrijf Lucrato in Apeldoorn een 
speciale landingsplek gecreëerd voor 
jongeren met de indicatie Beschut werk.  
Op de afdeling ‘In ontwikkeling’ bouwen 
jongeren in een sociaal veilige omgeving aan 
zelfvertrouwen en werknemersvaardigheden. 
Op die ‘eigen’ afdeling zijn ze scherper in 
beeld en is beter te zien wat ze echt kunnen. 
Het resultaat is dat jongeren intern beter 
doorstromen of - steeds vaker - aan de slag 
gaan bij een regulier bedrijf.

Onzichtbare jongeren in beeld brengen
Een complicerende factor bij de aanpak van 
jeugdwerkloosheid is dat jongeren zonder 
opleiding, uitkering of baan vaak niet 
geregistreerd staan en daardoor onbereik-
baar zijn. Veel arbeidsmarktregio’s proberen 
juist die jongeren in beeld te krijgen.

In de regio Midden-Brabant bleek na 
koppeling van bestanden de status van 3.500 
jongeren in deze regio ‘onbekend’.  
Dit was aanleiding om onder de noemer 
‘Jeugdwerkloosheidsvrije regio Midden-
Brabant’ een programma op te zetten om 
alle jongeren te bereiken, ook de jongeren 
die buiten beeld waren. De Brabantse aanpak 
wil met positieve boodschappen, grappige 
filmpjes, persoonlijke verhalen en andere 
‘toffe content’ aansluiten op de behoefte, 
belevingswereld en het niveau van 
zelfredzaamheid van jongeren.  

Het programma biedt jongeren de kans  
om zich via een digitale tool te presenteren 
en via ontwikkelbanen werkervaring op te 
doen. Het programma heeft inmiddels een 
structurele basis gekregen in de vorm van 
een Jongerenpunt, ondergebracht bij de 
gemeente Tilburg.

In de arbeidsmarktregio Achterhoek zijn circa 
duizend van de 41.000 jongeren tussen de  
16 en 27 ‘onzichtbaar’. Scholen, gemeenten, 
Leren Werkt, UWV en werkgevers willen met 
het ‘Actieplan 2.0’ alle kwetsbare jongeren in 
beeld brengen en aan een opleiding, werk of 
zinvolle daginvulling helpen. Om hen goed te 
ondersteunen, worden links gelegd met UWV 
en Wmo-organisaties, het Regionaal Meld- 
en Coördinatiepunt voortijdig school-
verlaten, sociale diensten en UWV. 
Belangrijke thema’s in het actieplan zijn 
communicatie, simpel switchen, matchtafels, 
werkgeversarrangementen en lifecoaches. 
Om de samenwerking te borgen, wordt aan 
een regionaal jongerenpunt gewerkt: een 
integraal platform dat ouders, werkgevers, 
scholen, overheids- en zorginstellingen helpt 
om tot een eenduidige en gecoördineerde 
aanpak te komen, waarin jongeren zelf 
meedenken en -beslissen.

De regio Lekstroom heeft een jongerenloket 
ingericht om jongeren zonder diploma, werk 
en inkomen in beeld te brengen. Het loket 
hielp in één jaar ruim zeshonderd jongeren 
op weg. Het loket wordt bemenst door 
medewerkers van Werk en Inkomen en  
het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
voortijdig schoolverlaten. Bij het eerste 
gesprek met een jongere zijn beide 
organisaties aanwezig om gezamenlijk de 
hulpvraag te bepalen. Zo nodig wordt direct 
geschakeld met ketenpartners als 
schuldhulp, jongerenwerk en wijkteams. 
Uitgangspunt is dat jongeren niet worden 
losgelaten voordat er een oplossing is voor 
de big 5-problemen: onderwijs, werk, 
inkomen, zorg en wonen. 
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Vasthouden en verbinden wat goed loopt
Er zijn al veel initiatieven die hun waarde 
hebben bewezen bij het aan het werk helpen 
van jongeren of het voorkomen dat jongeren 
thuis komen te zitten. Het is zaak om die 
initiatieven met elkaar te verbinden, 
vindbaar te maken en voor de lange termijn 
te bestendigen. Dat is de kern van het 
programma ‘Verduurzaming Aanpak 
Jeugdwerkloosheid’ van werkgevers-
servicepunt Fryslân Werkt! In Friesland 
werken de coördinatoren van de drie  
RMC-regio’s in de provincie nauw samen  
met de projectleider Jeugdwerkloosheid  
van Fryslân Werkt! en andere samenwerkings- 
partners. Door de aanpak en geleerd lessen 
te bestendigen, hoeft het wiel niet steeds 
opnieuw te worden uitgevonden. 

DE 5 BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN
1.  Samenbrengen van alle relevante 

partijen, ook buiten Werk & Inkomen
2.  Inbouwen van veilige tussenstappen 

tussen het VSO/Pro-onderwijs  
en arbeidsmarkt

3.  Praktijkleren op maat met hybride 
constructies: leren op het werk

4.  Goed aansluiten bij behoeften, 
belevingswereld en niveau van 
zelfredzaamheid van jongeren

5.  Vasthouden en verbinden wat  
goed loopt

DE 3 BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN
1.  Een aanzienlijk deel van de jongeren  

is ‘onzichtbaar’ voor instanties
2.  Werkvloer kan niet goed overweg met 

jongeren uit bijzondere doelgroepen
3.  Bij een niet-integrale aanpak/gebrek 

aan samenwerking, raken jongeren 
onderweg kwijt



Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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